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Introducció

Des de mitjans segle XX, la societat ha anat canviat, avançant, prosperant,
innovant, però també ha patit deteriorament en el seu mitjà de subsistència, el
seu entorn, la seva bellesa natural, és a dir, el nostre planeta. A més, aquests fets
han provocat canvis socials i actitudinals que han anat transformant la humanitat.
El desenvolupament empresarial, econòmic i tecnològic han estat causants d’una
evolució galopant d’una societat existencial cap a una societat consumista que ha
oblidat per complet el seu entorn.

Tots aquests fets, sumats a les crisis polítiques i econòmiques, els escàndols
financers i el plaer obsessiu de les empreses per aconseguir beneficis sense tenir en
compte l’impacte que provoquen a la societat i el medi ambient han provocat que
es comenci a prendre consciència de la repercussió que estan causant tots aquests
efectes.

A partir d’una reflexió social basada en la desconfiança i no-transparència cap a
la irresponsabilitat de les empreses, i en la importància de prendre mesures per
garantir la cura del medi ambient, entren en joc termes com l’empresa com a
comunitat de persones, la responsabilitat social corporativa i els recursos humans,
entre d’altres. Són tres temes importants i interessants per la sostenibilitat del
nostre món natural, social i econòmic.

En l’apartat de l’“Empresa com a comunitat de persones” s’aclareix al concepte
de subjecte moral i com s’extrapola a l’empresa, degut a la importància actual dels
membres com a subjectes motivats per uns objectius comuns, i no només com a
factor de producció i creació de beneficis. S’hi aborda l’ètica empresarial com a
element essencial per a la direcció de les empreses i les comunitats implicades,
tant internes com externes.

A “Principis de responsabilitat social corporativa” s’aborda al segon apartat.
Tracta l’empresa com a element bàsic en la responsabilitat de la sostenibilitat de
l’ecosistema i la seva repercussió en la societat. Per dur a terme aquesta responsa-
bilitat social existeixen normativa i legislació tant locals com internacionals, degut
a la globalització que s’està patint actualment. Ens endinsarem en els diferents
instruments de gestió de la RSC que poden utilitzar les empreses per controlar
la seva responsabilitat a partir de la seva gestió empresarial, codis de conducta,
polítiques en recursos humans en RSC, normativa estandarditzades entre d’altres.

En l’apartat dels “Fluxos d’informació del departament de recursos humans”
es tracten els recursos humans i la seva implicació en la gestió diària de l’empresa.
Les persones que componen l’empresa han de tenir el seu apartat exclusiu i la
seva importància dins de la gestió i activitat empresarial. Per tractar dels recursos
humans en les diferents organitzacions existeix un departament que integra totes
les consideracions, situacions i gestions en aquest precepte. S’estudia el seu
funcionament, les característiques i la comunicació departamental des d’aspectes
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com la motivació pel treball com a necessitat perquè el personal estigui satisfet i
se senti considerat.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat teniu a la vostra disposició un seguit
d’exercicis i activitats proposades. Recordeu que l’espai del “Fòrum de l’aula” és
una bona eina d’exposició de consultes, dubtes i interacció amb les companyes
i companys. El professorat també és un altre recurs a qui adreçar consultes,
aclariments i dubtes. L’aprofitament del material, les eines i els recursos que
teniu a l’abast contribuixen que el vostre aprenentatge sigui més eficient, eficaç
i sobretot més profitós.



Recursos humans i responsabilitat social corporativa 7 Processos administratius de recursos humans

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Analitza l’empresa com a una comunitat de persones, diferenciant les implica-
cions ètiques del seu comportament respecte als que hi estan implicats.

• Determina les diferents activitats realitzades en l’empresa, les persones
implicades i la seva responsabilitat en aquestes.

• Identifica clarament les variables ètiques i culturals de les organitzacions de
l’entorn més proper.

• Avalua les implicacions entre competitivitat empresarial i comportament
ètic.

• Identifica estils ètics d’adaptació als canvis empresarials, a la globalització
i a la cultura social actual.

• Reconeix el codi de conducta i té cura de les normes per tal d’assegurar un
ambient de treball saludable per a tothom.

• Reconeix eines de desenvolupament de competències (coaching) per tal de
millorar el benestar personal i l’eficàcia professional, mitjançant l’adquisi-
ció o el desenvolupament de competències que permetin emprendre accions
adreçades a obtenir els objectius establerts per la direcció estratègica del
departament de recursos humans.

• Selecciona indicadors per al diagnòstic del grau de satisfacció i del grau
d’assoliment dels ítems establerts per mesurar la qualitat de les relacions de
les empreses i els grups de persones interessades (stakeholders).

• Obté el grau d’eficàcia i eficiència del sistema de gestió del clima laboral,
mitjançant aplicacions informàtiques.

• Genera, facilita i gestiona propostes que permetin millorar la gestió i els re-
sultats corporatius d’acord amb els resultats de l’avaluació dels indicadors.

• Determina elements de millora de les comunicacions de les organitzacions
externes i internes que promoguin la transparència, la cooperació i la
confiança.

2. Contrasta l’aplicació dels principis de responsabilitat social corporativa en les
polítiques de desenvolupament dels recursos humans de les empreses, valorant
l’adequació a les bones pràctiques validades internacionalment.

• Defineix el concepte de responsabilitat social corporativa (RSC) així com el
de desenvolupament sostenible segon el triple resultat (triple bottom line).
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• Analitza les polítiques de recursos humans pel que fa a motivació, millora
contínua, promoció i recompensa, entre d’altres factors, envers els criteris
de RSC que ha establert l’empresa.

• Analitza les recomanacions i la normativa europea, d’organitzacions inter-
governamentals i d’àmbit nacional respecte a la RSC i el desenvolupament
dels recursos humans.

• Descriu les bones pràctiques i iniciatives pel que fa a codis de conducta, en
el context del seu entorn empresarial i laboral, tot relacionant-ho amb els
drets dels treballadors del personal de l’empresa.

• Programa punts de control, convencionals i/o electrònics, per al contrast del
compliment de les polítiques de RSC i codis de conducta en la gestió dels
recursos humans.

• Avalua els indicadors i nivells de satisfacció de la informació obtinguda en
els punts de control.

• Manté actualitzades les bases de dades generades en les polítiques de
desenvolupament dels recursos humans de les empreses pel que fa a la RSC.

• Utilitza aplicacions informàtiques específiques i gestiona la informació
obtinguda segons els paràmetres definits en l’empresa o organització.

3. Coordina els fluxos d’informació del departament de recursos humans per mitjà
de l’organització, aplicant habilitats personals i socials en processos de gestió de
recursos humans.

• Descriu les funcions que s’han de desenvolupar en l’àrea de l’empresa que
s’encarrega de la gestió de recursos humans.

• Caracteritza i aplica habilitats de comunicació efectiva en els diferents rols
laborals en els processos dins del seu àmbit professional.

• Organitza i gestiona els canals de comunicació interna entre els diferents
departaments de l’empresa, així com entre el personal i els departaments
pel que fa al seu àmbit de competència.

• Analitza i avalua la informació que proporcionen els sistemes de control de
personal per a la millora de la gestió de l’empresa.

• Aplica els procediments administratius de seguiment i avaluació en els
processos de gestió de recursos humans.

• Manté actualitzada la informació establerta, convencional i digital, per al
desenvolupament de les funcions del departament de recursos humans.

• Estableix l’organització, conservació i/o retirada de la documentació del de-
partament de recursos humans en suport convencional i informàtic, aplicant
la Llei de protecció de dades.
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• Utilitza aplicacions i/o sistemes informàtics per a l’emmagatzematge i
tractament de la informació en la gestió dels recursos humans, i canalitza la
informació, si és el cas, segons els protocols establerts per l’empresa.

• Valora la importància d’aplicar criteris de seguretat, confidencialitat, inte-
gritat i accessibilitat en la tramitació de la informació derivada de l’admi-
nistració de recursos humans.

• Realitza i controla periòdicament la gestió de les còpies de seguretat
informàtiques per garantir la conservació de les dades que gestiona i utilitza.

• Aplica els criteris, normes i processos de qualitat establerts, contribuint a
una gestió eficaç.
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El subjecte moral és
l’individu o organització què
té la capacitat de distingir
entre els actes correctes i
els actes no correctes,
basant-se en la formació de
les concepcions morals i
ètiques apreses al llarg de
la vida.

1. Empresa com a comunitat de persones

L’empresa ha anat canviant al llarg de la nostra història, des dels petits artesans
de l’Edat Mitjana passant per la Revolució Industrial i arribant a la nostra època,
on trobem pimes, monopolis, empreses públiques, associacions, etc. Com a
denominador comú en les organitzacions trobem el capital humà, factor essencial
en la composició i estructura de les empreses.

Aquesta empresa històrica ha tingut present el seu personal laboral com a factor
productiu, entenent factors productius com els elements necessaris per a la
producció de béns i serveis. No és fins a inicis del segle XXI, que ha anat
canviant la seva perspectiva envers les persones que la constitueixen, tenint-les
més presents. Sorgeix la idea de l’empresa com a comunitat de persones establerta
com a subjecte moral.

Els economistes clàssics com Adam Smith i David Ricardo van considerar
l’existència de tres factors de producció: la terra, el factor humà i el capital.
L’economia actual ha afegit dos factors productius més a l’empresa: la
tecnologia i l’esperit empresarial.

L’empresa com a subjecte moral té uns responsables morals que són els encar-
regats de fer arribar a la resta de personal les decisions per aconseguir els seus
objectius:

• Directius

• Propietaris

• Administradors

• Gerents de petites i mitjanes empreses

1.1 Ètica i empresa

L’ètica és una disciplina estudiada per la filosofia basada en la reflexió de la moral
i els judicis de valors. Les persones van creant valors amb el pas de la seva vida,
i aquests es desenvolupen gràcies a la família, el cercle d’amistats, la feina, els
mitjans d’informació i la societat en general. En certa manera es converteixen en
hàbits donada la seva repetició.

L’ètica es considera relativa a la moralitat dels individus, analitzant d’aquesta
forma el que està bé i el què està malament, el que és correcte i el què és incorrecte,
el que és veritable i el que és fals, arribant a un dilema (Cohen, 2005, p.11).
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Ètic, -a

Relatiu o pertanyent a l’ètica, a
l’acció moral, als sentiments, als
deures, als capteniments, morals.

Aquest dilema s’esdevé de les decisions que s’han de prendre, i és aquí on entra
en joc l’ètica com a conductor en la recerca de relacions equitatives i equilibrades
dels col·lectius socials. Actualment l’ètica es mou en qualsevol context social,
classificant i interpretant les normes socials, traduint-les com una forma de vida.

Així com l’ètica reflexiona sobre les conductes morals dels individus i els seus
efectes en la societat, també ho fa en les empreses reconeixent la importància de
la pràctica ètica en la gestió empresarial com a component en la presa de decisions
i de millora en la visió de l’empresa en la societat.

L’ètica és un concepte que ha acompanyat les organitzacions a través de la seva
trajectòria econòmica i empresarial, però ha anat evolucionant amb el temps,
encara que aquesta evolució és molt variable en funció de la tipologia de les
empreses. Les organitzacions duen a terme una actuació empresarial més o menys
ètica depenent de les persones que governen aquestes organitzacions i dels seus
membres.

Exemple d’ètica empresarial

L’ètica promoguda en una empresa amb membres amb un comportament ètic molt correcte
implica una gestió empresarial envers una qualitat ètica excel·lent, per aconseguir els seus
objectius i, a més, ser transparents i transmetre confiança a la societat.

Pel contrari, en una empresa amb membres amb un comportament menys ètic no
es gestionarà l’organització amb un comportament èticament correcte, perquè la seva
base com a persona ja no estarà constituïda amb uns principis ètics intrínsecs. Així
doncs, aquestes empreses mancaran de transparència en els seus negocis i provocaran
desconfiança al seu entorn.

Aquest fet provoca que les persones implicades adquireixen una responsabilitat ètica i
moral envers l’empresa, per tal d’aconseguir un objectiu comú. Les persones implicades
en les empreses són persones individuals amb els seus ideals, costums i creences. Aquest
serà el reflex que es veurà a la seva organització.

És important destacar que el nivell ètic d’una empresa es mesurarà d’acord
amb els membres que la componen.

“La moral és el conjunt de principis, normes, preceptes i valors que regeixen la vida dels
pobles i dels individus.”

Adela Cortina (1996)

1.1.1 L’empresa com a comunitat de persones i subjecte moral

L’empresa com a comunitat de persones es presenta com una associació de
subjectes motivats per uns objectius comuns. Per tal d’arribar a considerar-se
comunitat de persones s’han de complir els requisits següents:

• Tenir uns objectius comuns entre les persones de l’organització lligats a un
compromís contractual.
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• Concórrer en una correcta comunicació entre els membres de l’organització,
i també entre els diferents subjectes i/o organitzacions externes a l’empresa,
però que hi tenen relació.

• Seguir un projecte empresarial dirigits i motivats per un líder que possibilita
a cada individu de la comunitat fer la seva feina, responsabilitzant-se i
oferint el millor de cadascun.

• Treure el talent personal per posar-lo en comú amb el col·lectiu, produint
un valor afegit i sent més efectius.

Sota aquests requisits la gran majoria de les empreses configuren la seva estructura
tant interna com externa, per assegurar un funcionament eficient i fidel envers la
cultura d’empresa. A la figura 1.1 trobeu els diferents elements més importants
que componen la cultura d’una empresa:

Figura 1.1. Cultura de l’empresa

La cultura de l’empresa es defineix com la personalitat d’una empresa. És
un conjunt d’elements interactius bàsics (creences, valors, comunicació i
producció), originats i compartits per l’organització per aconseguir els seus
objectius. L’establiment d’aquests objectius pren com a punt de partida
l’elaboració de la missió, la visió i els valors de l’empresa.

“La cultura d’empresa és un conjunt de valors, conductes i formes de comuniar-se que són
acceptats per totes les persones de l’organització.”

J. Horovitz i M. Jurgens Panak (1994). La satisfacción total del cliente.

Cas pràctic de creació d’una empresa

Per analitzar els elements que formen la cultura de l’empresa vegeu el cas pràctic següent:

La Laia ha estudiat el Grau Superior de Direcció de Cuina i el va acabar fa un any. Ha estat
cercant feina, però la situació actual no l’afavoreix. El seu somni sempre ha estat tenir el
seu propi restaurant.

Tot just els seus avis han pensat que li faran una donació d’una quantitat de diners força
elevada. La Laia no deixa de pensar en el seu somni. Pensa en la caravana vella del seu
pare, en arreglar-la, pintar-la, posar una cuina, i fer el que sempre ha volgut: cuinar.

El mes de novembre, la Laia inaugura la seva cuina caravana al centre del seu poble. El
Nil, amic de tota la vida de la Laia, li mostra la seva felicitat pel que ha aconseguit i la Laia
li agraeix les paraules tot afegint que té en ment una cadena de cuines caravana per tota
la Garrotxa i estendre-ho a tot Catalunya.

A partir d’aquest cas es treuen les qüestions següents:
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• Per què la Laia ha creat la seva empresa?

• Quina és la raó de ser de la seva empresa?

La resposta a aquestes preguntes desenvoluparà la idea de missió de l’empresa de la
Laia i de qualsevol altra organització. Així doncs, la missió és el motiu principal i la raó de
ser de la creació de les empreses tant en l’actualitat com en el seu futur.

Exemples de missions d’empresa

Empresa de la Laia (exemple)

Missió: Inspirar moments d’optimisme i felicitat, creant valor marcant una diferència
inigualable.

La Fageda

Missió: Millorar la qualitat de vida i promoure la integració social de persones amb
discapacitat intel·lectual i/o trastorns mentals severs i altres col·lectius en risc d’exclusió
social de la Garrotxa.

Google

Missió: Organitzar la informació del món i fer que sigui útil i accessible per a tothom.

Amazon

Missió: Ser l’empresa més centrada en el client del món, on els clients puguin descobrir
qualsevol cosa que puguin comprar en línia, i comprometre’s a oferir els preus més baixos
possibles.

Continuant amb el cas de la Laia:

• Què vol aconseguir?

• On vol estar en el seu futur?

Les respostes a aquestes qüestions són la idea de la visió de l’empresa. La visió és
una projecció futura de l’empresa en un termini determinat que permet orientar i
marcar el rumb per on es vol avançar en el compliment dels objectius empresarials.
La visió assenyala cap on vol anar l’empresa.

Exemples de visions d’empresa

L’empresa de la Laia

Visió: Oferir una variada cartera de productes de qualitat que s’avancin i satisfacin els
desitjos i necessitats dels consumidors.

La Fageda

Visió: Arribar a ser un sòlid projecte social i empresarial que sigui un model d’inspiració per
crear valor a la societat.

Google

Visió: Arribar a ser el més prestigiós motor de cerca i el més important del mon.

Amazon

Visió: Oferir al client les millors ofertes en tres factors de compra que inclouen el preu, la
varietat i la satisfacció personal.



Recursos humans i responsabilitat social corporativa 15 Processos administratius de recursos humans

Els valors de l’empresa es defineixen com a judicis ètics, creences o aspectes
sobre les situacions de la vida empresarial diària i com a preses de decisions
per arribar a aconseguir els objectius empresarials. Les diferents empreses tenen
valors diversos, perquè els judicis ètics i morals de les persones també són
diferents. Els valors de l’empresa es creen des d’un criteri desitjable del que
és bo, que influeix en el comportament dels membres, de tal forma que cada
cultura crea els seus propis valors. Aquests valors propis de l’empresa, a la
vegada, dialoguen amb altres organitzacions amb diferents cultures empresarials.
Aquesta comunicació pot ser positiva, i és quan existeix entesa entre les diferents
organitzacions o persones físiques, o bé pot ser negativa, i aquest punt produeix
un conflicte cultural.

Fundadors, decisors i directius decideixen una ruta per transmetre als seus propis
membres i a tercers els trets de la personalitat de l’empresa que volen configurar i
crear. Aquesta ruta es basa en la creació de valors empresarials que parteixen de
la següent estructura:

1. Definició dels valors que vol transmetre l’empresa: les persones abans de
néixer tenim establerts uns valors. Els nostres progenitors decideixen sota
quin codi ètic i moral volen realitzar la seva criança i al llarg de la vida aques-
ta personalitat va modificant la nostra identitat. Per a les empreses és un cas
similar, ja que els seus fundadors dissenyen i defineixen els valors sota els
quals actuarà la seva empresa. Aquests valors suposen la construcció de la
seva personalitat empresarial configurant els trets diferenciadors i marcant
les diferències entre les diferents empreses. Aquesta personalitat arrelada
als valors inicials també comporta una modificació amb el pas del temps,
modificant la seva identitat per adaptar-se en situacions de canvi, renovació
i crisi.

2. Establiment de prioritats: tota norma se situa sota una escala jeràrquica, i
els valors empresarials també han de ser concebuts dins d’un marc jeràrquic.
Per tant, en el cas d’un conflicte entre l’aplicació de dos valors, el valor més
important ha d’estar prèviament determinat i actuar per sobre d’un valor de
rang inferior.

3. Desenvolupament de la capacitat de comunicar: aquests valors, com a
pilar de l’empresa, han de ser divulgats entre els membres de l’organització.
De manera interna, tots els components han de ser conscients de la seva
existència, conformant una obligació i un deure la seva existència, de forma
que quan el treballador és contractat en tingui constància. De manera
externa, les empreses han de comunicar els seus valors empresarials, fent
que aquests siguin trets diferenciadors de la competència.

4. Identificació de trets distintius: els trets diferenciadors són aquells
elements que fan diferent l’empresa de la resta d’empreses del mercat.
L’empresa ha de saber distingir aquests trets diferenciadors, que no són
més que avantatges competitius i que l’empresari ha de convertir en valors
explotant-los a favor seu.
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Els valors com a part essencial de la personalitat de l’empresa han de
perseguir una millora contínua i una adaptació a un entorn cada vegada més
exigent.

Exemples de valors d’empresa

Empresa de la Laia (exemple)

Valors: lideratge, col·laboració, integritat, responsabilitat, passió.

La Fageda

Valors: la persona com a eix, integritat, confiança, responsabilitat, il·lusió, esforç i qualitat.

Google

Valors: integritat, utilitat envers el consumidor, privacitat, seguretat, capacitat de resposta i
presa d’acció.

Amazon

Valors: obsessió pel client en lloc d’enfocar-se en la competència, passió per la innovació,
compromís amb l’excel·lència operacional i pensament a llarg termini.

1.1.2 Dimensió de l’ètica a l’empresa: ètica interna i ètica externa

L’ètica de l’empresa es basa en la direcció i gestió a partir dels valors empresarials
constituïts. La seva aplicació influeix tant la seva organització com la resta de
grups d’interès (aquests grups d’interès són persones o organitzacions que tenen
una relació directa o indirecta en el desenvolupament del negoci d’una empresa:
accionistes, directius, treballadors, clients, proveïdors, organismes públics, etc.).
La seva aplicació afecta tant les relacions externes (ètica externa) com les
relacions internes (ètica interna).

L’ètica interna fa referència als valors que s’apliquen dins de l’organització i que
estan relacionats amb les relacions personals dins de l’empresa. L’empresa ha de
vetllar pel desenvolupament de la pràctica empresarial i econòmica, però ho ha de
fer amb un factor humà que tingui unes condicions laborals justes i que compleixin
i garanteixin les lleis laborals vigents. De la mateixa manera, el personal laboral
de l’empresa ha d’ajustar-se als valors ètics i evitar males pràctiques envers les
seves tasques laborals. Cada empresa ha de desenvolupar la seva ètica interna.

Els principals problemes ètics en l’ètica interna són:

• Salaris justos per a cada lloc de treball

• Mòbing o assetjament laboral

• Discriminació laboral

• Desigualtat d’oportunitats

• Confidencialitat i privacitat de la informació
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• Prevenció de riscos laborals

• Salut laboral

• Jornades i horaris de treball

• Conciliació familiar

• Formació i promoció

L’ètica externa es refereix a les relacions i el desenvolupament de l’activitat fora
de l’empresa. Les empreses han de sortir al mercat amb una sèrie de valors i idees
ètiques establertes perquè aquest pugui funcionar correctament. En molts casos
els estats (o grups d’estats com, per exemple, la Unió Europea) estableixen unes
normes ètiques perquè existeixi un lliure mercat amb la seguretat que no s’apliquin
competències deslleials i no perjudiquin els consumidors i altres organitzacions.
En ocasions, les empreses amb activitats comercials en països on hi ha absència de
legislació han d’adquirir el compromís de no aprofitar-se d’aquest forat legal. La
seva pròpia ètica externa ha d’actuar i ser responsable quant a una bona pràctica
comercial envers aquests països desprotegits legalment. Per tant, s’exigeix un
comportament ètic i responsable a les empreses perquè actuïn dins d’un marc legal
i ètic, sense afectar el futur del mercat.

Els principals problemes ètics en l’ètica externa són:

• Relacions amb clients i proveïdors

• Descentralització i deslocalització productiva

• Despreocupació pel medi ambient i la salut pública

• Corrupció

• Productes de baixa qualitat

• Falsa publicitat

• Informació enganyosa

1.1.3 El bon govern

El mercat actual és cada vegada més exigent davant una globalització mundial
que permet que les empreses actuïn en qualsevol punt del planeta. Evidentment
que les empreses grans i multinacionals poden estendre les seves produccions i
serveis d’una manera global, però la mitjana i petita empresa intenta no només
sobreviure en la seva localitat, sinó obrir-se a un mercat més ampli, ja sigui per
extensió territorial o innovant en els seus processos de producció, organització,
productes o comercialització per aconseguir que el seu negoci sigui més eficient i
tingui un millor posicionament en el mercat.
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La importància del bon govern proporciona els beneficis i mesures necessàries per
aconseguir l’èxit empresarial i la cerca de la seva sostenibilitat ètica. Mitjançant
noves estratègies de conducta i bones pràctiques de govern les empreses tenen
com a objectiu convertir-se en organitzacions ètiques generadores del seu propi
negoci i complidores amb el seu objectiu social. Aquest objectiu social serà la
seva comunitat d’implicats (empleats, clients, proveïdors), la societat i el medi
ambient.

En un mercat cada vegada més globalitzat les bones pràctiques de govern s’han
hagut d’instal·lar als mercats internacionals. Països com els Estats Units, el
Canadà, el Regne Unit i grups de països com la Unió Europea van decidir fer
reglamentacions sota la necessitat de crear mercats i negocis més transparents. Per
ser més competitives i tenir una millor visió global tant política com econòmica,
les empreses han apostat pel bon govern dins de les seves organitzacions.

El concepte de bon govern s’està instaurant exponencialment en les grans empre-
ses, però les empreses familiars també opten per aquesta gestió de govern perme-
tent l’establiment d’unes relacions més efectives i fluides entre accionistes i amb
tercers que contribueixin directament i indirectament en el seu desenvolupament
sostenible i a l’esdeveniment dels seus objectius.

La fonamentació del bon govern es troba en:

• Transparència en el comportament del govern de l’organització respecte el
personal i grups d’interès externs

• Objectivitat en el tracte envers els membres de la pròpia organització

• Responsabilitat i consciència amb el medi ambient

• Integritat davant dels grups d’interès

• Prevenció d’operacions il·lícites i conflictes d’interès

El bon govern actua sota un codi de conducta, modulat pels seus interessos i per
tots els membres de l’organització. La seva pràctica adequada i les seves bones
accions fomenten la motivació del personal: se senten més satisfets, hi ha un bon
ambient de treball, etc. Com a conseqüència, el rendiment de la feina tindrà una
projecció positiva. Aquest bon govern tracta de fer els negocis de forma ètica,
utilitzant les bones pràctiques en les seves actuacions, fet que s’estén tant a la seva
organització com als seus negocis econòmics i empresarials amb tercers.

El bon govern cerca regular les relacions entre els diferents interessos dels
grups d’interès d’una organització i de tercers. Es basa en un codi ètic de
conducta que proporciona un valor afegit a l’empresa i un lloc dins de la
globalització econòmica.
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1.1.4 Eines de gestió ètica

Per dur a terme una bona gestió ètica en qualsevol activitat professional i empre-
sarial es fa ús del codi deontològic com a eina de gestió ètica. Aquest codi ètic
recull les normes i els valors que regulen la bona actuació i conducta envers l’àmbit
intern i extern d’aquestes organitzacions.

“En paraules d’Adela Cortina, l’ètica dels negocis i les organitzacions els marcs ètics sense
eines per a integrar-los en la vida quotidiana estan buits, i les eines sense marcs estan
cecs. Fonamentació i aplicació ètica són elements fonamentals.”

Font: www.etnor.org/aplicando-la-etica

Exemple de la importància de les eines de gestió ètiques

L’empresa Viladina ubicada en la ciutat de Seva (Barcelona), és una de les empreses
càrniques més importants de la ciutat. El seu gerent sempre ha estat conegut per la seva
honradesa envers els negocis, amb els seus empleats i amb la ciutat. Al poble se l’estimen
molt.

Des de fa un any, a Seva han tingut problemes d’olors degut a la producció de carns de
l’empresa Viladina.

Aquest fet ha comportat denúncies a l’empresa Viladina per part dels veïns de la ciutat.
L’ajuntament de la ciutat, també ha estat denunciat, perquè no ha fet cap actuació perquè
l’empresa cerqui quin és el problema de les males olors que estan contaminant tota la
ciutat.

Els veïns de la ciutat han creat una plataforma per poder actuar contra l’empresa i
l’ajuntament. Les seves protestes han arribat al Síndic de Greuges.

Finalment, el Síndic de Greuges ha escoltat la plataforma de veïns de Seva. El resultat és:

• El Síndic de Greuges ha visitat l’empresa i ha estat fent una inspecció a la documentació ètica
de l’empresa.

• Després de la supervisió realitzada a l’empresa ha trobat que aquesta mancava de Codi Ètic,
i que la seva cultura empresarial no reflectia el que estava succeint amb el problema de la
contaminació odorífera (contaminació per olors).

Una de les empreses de producció de carns més importants de Catalunya amb un
gerent al cap de govern molt honrat i conegut com a bona persona, no ha desenvolupat
documentació relativa a l’ètica empresarial. La manca de codi ètic i de qualsevol altra eina
de gestió comporta un buit legal ètic i, a més, perd tota credibilitat davant la societat i el
medi ambient.

Per tant, el principal repte de les eines de gestió ètica és assegurar la seva aplicació,
verificació i control eficient.

Entre els principals instruments amb què compten les empreses per poder acon-
seguir la institucionalització de la gestió ètica, destaquen les eines de gestió ètica
bàsiques següents:

1. Codi deontològic o ètic. És un recull documentat on es manifesten els
valors de l’empresa, els compromisos adquirits i les normes de conducta que han
de guiar l’activitat de les persones de l’organització i els grups d’interès. Les
organitzacions des d’una vessant reflexiva i cada vegada més necessària formulen

https://www.etnor.org/aplicando-la-etica


Recursos humans i responsabilitat social corporativa 20 Processos administratius de recursos humans

i desenvolupen els seus codis ètics en funció de les seves pròpies responsabilitats
empresarials i de negoci i les que adquireixen amb la societat.

L’estructura d’un codi ètic es confecciona de manera lliure per a cada empresa,
però sempre consta d’un índex comú (taula 1.1).

Taula 1.1. Índex del codi ètic

Part de l’índex Definició

Introducció Breu descripció de la línia d’actuació de l’empresa. També contempla el marc
legislatiu a escala nacional i/o internacional on s’inclou l’organització.

Objecte i àmbit d’aplicació Propòsit del codi ètic. S’indica on s’aplicarà, tant de forma interna com de forma
externa. També s’indica la seva difusió i publicitat, perquè estigui a l’abast de
qualsevol component de l’empresa.

Valors corporatius Valors ètics i comportaments que l’empresa ha definit per a la seva actuació
envers el seu funcionament. S’estableixen de manera jeràrquica per no
concórrer en conflictes.

Principis bàsics de
comportament

Principis fonamentals ètics que ha de complir l’organització.

Relacions amb els grups
d’interès

Pautes de conducta que pren l’empresa amb les diferents relacions que es
poden donar com la relació amb i entre les persones del grup, la relació amb el
mercat-clients, la relació amb la comunitat, la relació amb els accionistes (quan
sigui el cas).

Actuació dels membres
directius

Normes de comportament i conductes que els directius han d’assolir per dur a
terme les seves tasques de gestió i administració. S’hi inclouen les diferents
actuacions per portar una gestió transparent.

Control i seguiment Referència de les persones obligades que han de conèixer el contingut i els
valors que s’expressen en el document, així com en el seu compliment. Aquest
apartat també és el lloc, si és el cas, per anomenar les diferents sancions
disciplinàries per l’incompliment del codi.

2. Comitè d’ètica. És l’òrgan encarregat d’interpretar el codi ètic, i també del seu
seguiment i control dels compromisos adquirits en el codi, entre ells les normes de
conductes i els valors. El componen persones que representen tots els estaments
de l’empresa i grups d’interès. Les funcions més importants del comitè d’ètica
són: * Redactar el codi ètic.

• Implementar les polítiques per tal de garantir l’efectivitat del codi ètic.

• Assessorar els grups d’interès en la correcta utilització del codi.

• Revisar i suggerir el codi ètic de les possibles modificacions i millores.

• Vigilar el compliment respecte al codi ètic dels diferents grups d’interès.

• Controlar i avaluar la integritat de les eines ètiques utilitzades per l’organit-
zació.

• Solucionar els possibles conflictes ètics que es puguin donar a l’empresa i
als grups d’interès.

3. Auditoria ètica. L’auditoria és l’òrgan responsable de l’auditoria externa, és un
assessor extern. Normalment les empreses grans fan més ús d’aquesta eina. Les
empreses, per mostrar la seva capacitat de transparència envers el mercat, demanen
auditories ètiques per poder posar-ho de manifest públicament. Aquest aspecte és
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un avantatge positiu per a aquestes empreses. Aquest és un sistema d’informació
pública que pretén ajudar a la transparència i credibilitat de les empreses per ser
èticament responsables. Serveix com a complement amb la informació econòmica,
social i mediambiental.

4. Polítiques de responsabilitat social d’empresa (RSE). La implementació
de polítiques integrades de gestió de l’ètica i responsabilitat social comporta
incorporar la responsabilitat social corporativa (RSC) diàriament a l’empresa.
Aquest fet provoca un millor control, un seguiment i una vigilància dels diferents
indicadors (econòmics, socials i mediambientals).

5. Norma SGE 21. Aquesta norma desenvolupa els requisits que permeten
establir, implementar i avaluar en les empreses el sistema de gestió ètica i soci-
alment responsable. L’autor d’aquesta norma és Forética (associació d’empreses
i professionals de la responsabilitat social empresarial i sostenibilitat líder a
Espanya i Llatinoamèrica), on la primera publicació data de l’any 2000. Ha estat
revisada en quatre ocasions (2002, 2005, 2008 i 2016).

6. Norma SA 8000 d’AENOR. L’any 2001 el Ministeri de Ciència i Tecnologia
autoritza AENOR a desenvolupar funcions de normalització en l’àmbit de l’ètica.
Aquestes normes es defineixen com a uniformes i auditables mitjançant un sistema
de verificació per terceres parts.

L’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) és una
entitat, espanyola, privada, independent, sense ànim de lucre, reconeguda en
els àmbits nacional, comunitari i internacional, que contribueix, mitjançant
el desenvolupament de les activitats de normalització i certificació (N+C),
a millorar la qualitat en les empreses, els seus productes i serveis, així com
protegir el medi ambient i el benestar de la societat.

Contingut del codi ètic de la Business Social Compliance Initiative (BSCI)

El codi ètic de la BSCI ha estat desenvolupat per empreses líders i per l’Associació de
Comerç Exterior (FTA), amb la finalitat de crear normes socials unificades.

Referent a la protecció laboral manifesta:

• Respectar el dret dels treballadors a formar sindicat o altres associacions de treballadors i a
participar en negociacions col·lectives.

• Respectar el dret dels treballadors a rebre una remuneració justa.

• Assegurar un ambient de treball sa i segur, avaluant el risc i prenent totes les mesures
necessàries per eliminar-lo o reduir-lo.

• Proporcionar protecció especial a tots els treballadors que encara no siguin adults.

• No permetre que l’empresa es dediqui a cap forma de treball forçat, tràfic o treball involuntari.

• No permetre cap acte de corrupció, extorsió, frau o suborn.

• Oferir igualtat d’oportunitats i no discriminació als treballadors.

• Procurar hores de treball decents, analitzant-les a partir de la llei.

• No contractar a cap treballador per sota de l’edat mínima legal.
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Organització

Unitat social coordinada de
forma conscient, conformada per

persones, i que funciona amb
una base de relativa continuïtat

per arribar als objectius
establerts. Allò fonamental en

una organització és que les
persones s’organitzin o coordinin

les seves activitats per tal
d’aconseguir les seves metes.

• Contractar a persones sobre la base de contractes documentats segons la llei.

• Procurar la protecció del medi ambient, prenent les mesures necessàries per a evitar la
degradació ambiental.

1.2 Personificació de les tasques

Les persones són els fonaments de les organitzacions, així com de qualsevol
estructura i situació que comporti una activitat humana. Independentment del
tipus d’empresa, de la seva activitat i de la seva ubicació, totes tenen en comú el
factor humà que les integra. Això comporta que a les empreses les persones siguin
els ens innovadors capaces de generar avantatges competitius en les organitzacions,
fent possible que les empreses siguin sostenibles en el temps en benefici dels grups
d’interès que les envolten.

En aquest sentit, les persones prevalen per sobre de qualsevol situació i l’empresa
ha de vetllar per elles. Les persones com a subjecte moral fan que l’empresa es
constitueixi com a subjecte moral també.

A partir de la personificació de les tasques, es defineixen els nivells següents:

• La personificació del treball directiu reflecteix un estret vincle amb els
membres que porten a terme aquestes tasques.

• La personificació del treball operatiu és el vincle que existeix degut a un
estret vincle entre el subjecte i la tasca que desenvolupa.

• La personificació de l’inversionista o capitalista reflecteix la relació amb
la persona que inverteix de manera total, perquè aquest vincle no desapareix
amb el temps.

• La personificació de l’acte de consumir o client reflecteix l’existència
d’una relació amb les persones, ja que el consumidor o client com a individu
realitza aquesta tasca i, per tant, humanitza aquesta situació.

• La personificació de l’acte de comprar o proveïdor reflecteix un vincle
amb qui es compra, és a dir, amb la persona del proveïdor. Per contra, la
personificació de l’acte de vendre pren el vincle amb qui ven.

1.2.1 Comportaments i actituds

Segons afirma Barnard (1938), la disponibilitat de les persones a aportar amb els
seus esforços als sistemes cooperatius és necessària i essencial. Aquesta afirmació
porta al fet que les persones constitueixen l’eix i el motor de les empreses. Així
doncs, els comportaments i les actituds d’aquestes persones també formen part de
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la cultura de l’empresa, ja que cada empresa té la seva pròpia cultura empresarial i
els seus membres han d’assumir-la, fer-la seva i adaptar-s’hi. Evidentment, es pren
l’empresa com un agent ètic, el subjecte clau de la responsabilitat de l’organització,
fet que comporta entre els seus membres una determinació en els comportaments
i actituds davant situacions tant internes com externes.

“Les actituds són el procés de consciència individual que determina l’activitat possible o
real de l’individu en el mon social”.

W. I. Thomas i F. Znaniecki (1918). The Polish Peasant in Europe and America.

El fet que l’empresa sigui un conglomerat de relacions personals comporta que els
comportaments i les actituds es produeixin en situacions diverses. Poden donar-se
en les circumstàncies següents:

1. Cultura empresarial. La cultura empresarial propaga als seus membres
coneixements, experiències i pràctiques determinats pels valors i les con-
ductes establertes per l’organització. Els membres, que tenen també els
seus propis valors i conductes, interaccionen de manera conjunta per dur
a terme comportaments i actituds que convisquin en una mateixa sintonia
ètica i moral.

2. Bona imatge. En ocasions es fa referència a la imatge de les empreses amb
afirmacions com que tenen bona imatge o no tenen bona imatge. L’efecte
que provoca la imatge de les empreses públicament pot comportar que els
consumidors o clients siguin més fidels o no. La imatge corporativa té una
estreta relació amb la cultura empresarial i es relaciona amb la visió pública
que percebin els altres. Actualment, les empreses donen molta importància
a la reputació o bona imatge de les seves activitats empresarials, degut a la
propagació tan ràpida de la informació a través de les xarxes socials, internet,
etc. Tant directius com treballadors han de fomentar negocis legals i fiables,
complir les seves promeses i els seus pagaments, i no incórrer en mentides,
amagar defectes o desperfectes sobre la qualitat de productes i/o serveis.
Així doncs, l’ètica ha d’actuar per dur a terme una bona imatge o reputació
dins de les empreses.

3. Difondre confiança. El valor de la confiança determina molts cops
l’amistat de les persones. Extrapolat a les empreses, la confiança forma
part dels seus valors i de la seva propagació en la seva activitat empresarial.
Si la bona imatge recau en els membres de l’organització, la confiança
també recau sobre ells, ja que una mala praxis en els negocis pot donar
lloc a una censura empresarial. Avui en dia els directius volen atraure
clients a partir de la confiança en els seus productes i/o serveis, ja que
davant la competitivitat existent fa que aquesta confiança sigui un avantatge
competitiu per a l’organització.

4. Motivació i satisfacció laboral. Ambdós factors són elements essencials
per aconseguir un personal eficaç, implicat i compromès amb l’organització
i disposats a contribuir en innovació i millora. Des de la perspectiva de
l’empresa, aquesta ha d’influir i motivar al seu personal perquè l’activitat la-
boral sigui profitosa i exitosa. Actualment, les empreses intenten motivar als
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seus empleats per aconseguir crear un sentit de pertinença en les activitats
que realitzen, d’aquesta forma els resultats són més positius i contribueixen
a l’èxit de l’organització. Així doncs, motivació i satisfacció laboral
constitueixen una meta concreta en el trajecte cap a l’èxit empresarial i el
seu personal.

5. Coneixement pràctic. El coneixement pràctic o prudència s’esdevé quan
l’empresa és conscient dels seus punts forts i dels seus punts dèbils i, per
tant, actua amb cautela enfront les seves decisions empresarials. Aquest
coneixement pràctic s’aconsegueix amb la maduresa de l’organització, ja
que el camí recorregut representa una saviesa invertida. Aquest fenomen no
afavoreix les empreses més joves, però al llarg de la seva vida empresarial
aprenen i adquireixen aquests coneixements que els ajudaran en les seves
decisions.

Cas pràctic: cultura empresarial i bona imatge

La Sara Llinars és propietària d’una petita cadena de forns del Vallès Oriental. Aquests
forns destaquen per la producció de pa de diferents farines ecològiques i naturals. La
propietària fa les compres a tres granges del mateix Vallès Oriental que no utilitzen
productes químics per a la seva producció. La Sara, després d’haver passat un any
des de l’obertura dels darrers forns, nota com les vendes no són iguals en cadascun. A
més, les enquestes de satisfacció que cada trimestre ha anat passant al públic també són
diferents i els clients estan més satisfets en alguns forns, més per les dependentes que
pels productes.

Comenta aquesta inquietud a la seva germana i assessora, la Blanca. Després que la
Blanca revisi la comptabilitat dels forns i les enquestes de satisfacció, comenta que existeix
un problema en la cultura de l’empresa i que també necessita definir una mica millor la
imatge corporativa.

Les mesures que pot prendre la propietària de la cadena de forns són:

• Quant a la cultura de l’empresa cal definir la missió, la visió i els valors de l’empresa. Per
exemple, la missió es pot definir com la venda de pa i productes de pastisseria de gran
qualitat basats en farines ecològiques i naturals, sense químics afegits. La visió pot definir-
se com els propòsits tant a curt com a llarg termini de continuar avançant i creixent prestant un
servei de qualitat, confiança i respectuós amb el medi ambient amb uns valors d’honestedat,
fidelitat, sinceritat i transparència en la relació amb els clients. També tenint cura dels propis
treballadors creant una política igualitària, no discriminatòria i amb les mateixes oportunitats
per als treballadors de l’empresa.

• Pel que fa a la bona imatge de l’empresa, primer de tot s’ha de crear un logotip igual per a
tots els forns, així els consumidors podran reconèixer el forn en qualsevol indret. A més del
logotip, també s’ha de tenir cura de la decoració dels forns i de la vestimenta del personal.
Cal formar el personal perquè segueixi un tracte corporatiu perquè els consumidors puguin
percebre que el servei del personal és molt semblant a tota la cadena.

1.2.2 La direcció per valors

La direcció per valors (DpV) està relacionada estretament amb l’ètica i els valors
empresarials. No es vol mostrar com una nova corrent de lideratge directiu, sinó
que afegeix un altre paradigma al concepte de direcció, apropant-lo a la dimensió
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personal a través d’uns valors essencials i humanitzats. La seva pràctica diària
comporta l’objectiu de la direcció per valors.

La DpV apareix l’any 1997 com un nou concepte en el món de la direcció
empresarial, introduïda pels autors Ken Banchard i Michael O’Connor (Managing
by Values, 1997) als Estats Units. A Espanya entra al mateix temps de la mà
de dos professors de l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses
(ESADE), Salvador García i Simon Dolan, que van fer referència a aquest nou
tipus de direcció empresarial al seu llibre sobre la direcció per valors.

Com a eina de lideratge estratègica, segons García i Dolan, la direcció per valors
vol aconseguir conduir les conductes i decisions d’una forma diària en l’empresa.
Es dedueixen els principis clau per tal d’aconseguir-ho:

• Determinació dels valors essencials de l’empresa, per a la posterior instau-
ració en la missió i la visió de l’empresa

• Incorporació dels valors bàsics en els objectius d’acció

• Creació d’una direcció de persones a partir dels valors

La necessitat d’introduir la direcció per valors pressuposa que l’essència de
les persones és el que es vol transmetre a les gerències de les organitzacions:
dirigir sense perdre l’objectiu econòmic, però compaginar-ho amb un augment
d’eficiència i creant un ambient òptim de relació entre la direcció i els membres
de l’organització.

La DpV vol alliberar energia creativa entre els seus treballadors, escoltant les seves
necessitats i fent-los partícips de la seva pròpia tasca. Intenta, a més, equilibrar la
vida laboral amb una conciliació de vida personal, fet que propicia que el personal
estigui més feliç i s’obtingui un major rendiment empresarial. La DpV cerca
que la seva implementació sigui una pràctica diària en l’empresa, fomentant el
desenvolupament de les capacitats i centrant-se en la motivació dels col·laboradors
com a principal motor de la productivitat.

A partir del concepte de direcció per valors s’extreuen els objectius bàsics
següents:

• Proporcionar a l’empresa un equilibri entre els valors econòmics, emocio-
nals i ètics, creant així una major sintonia interna i afavorint un avantatge
competitiu en el mercat i una major aportació a un món millor i més
sostenible.

• Tenir consideració de les persones, intentant que se sentin a gust i valorades.

• Impulsar un plantejament entusiasta i ètic de forma participativa en l’em-
presa per saber cap on va, per a què i amb quin compromís.

• Gestionar la complexitat de l’empresa i la coherència de la comunicació.

• Configurar una organització legal, cohesionada i amb credibilitat davant els
seus membres, l’equip directiu, els col·laboradors i la societat en general.
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Comunitat d’implicats o
’stakeholders’

Segons Freeman (1984),
qualsevol grup o individu que
pot afectar o ser afectat per la
consecució dels objectius de

l’empresa.

La direcció per valors està considerada com el sistema de direcció de les
empreses del segle XXI, on la humanització dels valors de l’organització genera
un compromís, genera cultura i aposta per la responsabilitat i la confiança dels
seus components.

La direcció per valors és un sistema en què:

• Es potencia la creativitat i la participació.

• Els valors prevalen per sobre de les normes.

• El personal laboral té un marge de maniobra per deixar anar la seva
creativitat i aplicar-la a les seves tasques.

• La seva aplicació genera un increment en la productivitat del personal
i una satisfacció laboral i, com a conseqüència, un augment de la
productivitat de l’empresa.

1.3 La comunitat d’implicats

El continu desenvolupament de la societat els darrers quaranta anys ha comportat
canvis socials i actitudinals que han transformat visiblement la societat. El desen-
volupament econòmic, polític, tecnològic i la innovació, entre d’altres, han estat
les causes i conseqüències de l’evolució d’una societat cada vegada més exigent,
on les persones tenen més interès pel saber i per formar part d’una organització,
institució o comunitat. A dins d’aquests grups les persones adquireixen tant drets
com obligacions.

Degut a aquests canvis en la societat, les empreses també van observar que no són
omnipotents ni regnen per sobre de les persones. L’empresa ha de voltar per si
mateixa i adonar-se que està envoltada de persones i, a més, persones que tenen una
opinió i que són escoltades per la comunitat. En aquest moment, a la dècada dels
80, de la mà de Robert Edward Freeman sorgeix un nou concepte sobre aquestes
persones que influeixen i són influïdes per les empreses: la comunitat d’implicats
o stakeholders.

La comunitat d’implicats sorgeix perquè l’empresa amb les seves accions influeix
evidentment la seva direcció i el personal, però si s’allarga la seva actuació s’ob-
serva que l’empresa necessita clients, proveïdors, competència, administracions
públiques, etc., i fins i tot les seves operacions i decisions poden afectar la societat.

Les diferents decisions que prenen les empreses repercuteixen a les diferents comu-
nitats d’implicats que hi tenen relació. Per tant, l’empresa actual ha d’escoltar com
prenen les seves decisions aquestes comunitats. En aquest cas, l’empresa davant
qualsevol decisió estratègica ha de reflexionar sobre la repercussió i l’impacte
que pot ocasionar sobre aquests stakeholders. Una decisió unilateral per part de
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l’empresa, sense tenir en compte a tots aquests grups, pot suposar conseqüències
greus en un futur.

Actualment, les empreses comencen a tenir un major interès pels stakeholders o
la comunitat d’implicats: estan obertes a escoltar les seves opinions, s’interessen
per les seves preferències envers productes o serveis i les seves demandes. Tots
aquests aspectes causen un benefici a l’empresa davant el mercat, ja que aquests
grups tenen un impacte publicitari molt elevat, i a la vegada en la societat. Aquesta
acceleració de les conseqüències o l’impacte que poden ocasionar les decisions
empresarials és deguda a les tecnologies, les xarxes socials, etc., ja que la seva
expansió no es remet a un entorn proper sinó a nivell mundial.

Per tant, les empreses actuals han de ser conscients i treballar de manera conjunta
amb la comunitat d’implicats, establint vies de comunicació. La comunicació
ajuda les organitzacions a entendre els interessos i les expectatives d’aquests grups,
organitzant les seves polítiques ètiques i socials en relació amb els seus interessos.

1.3.1 Tipus de comunitats d’implicats

Les empreses tenen relació amb molts grups d’interès, fet que pressuposa que
existeixin diferents tipus de stakeholders. No totes les organitzacions tenen les
mateixes comunitats d’implicats, perquè hi ha una gran varietat d’empreses, però
existeixen grups presents en gairebé la majoria.

• Equip directiu

• Accionistes

• Empleats

• Clients

• Proveïdors

Comunitats d’implicats primàries i secundàries

Aquesta primera classificació entre comunitats primàries i secundàries es refereix
a la importància de la relació entre l’empresa i els grups, amb referència al
funcionament normal de l’organització.

En aquest cas, les comunitats d’implicats primàries tenen una relació indispensa-
ble amb l’activitat empresarial i estableixen un vincle econòmic directe, ja que
l’esfera econòmica de l’empresa els repercuteix directament. Es distingeixen els
tipus mostrats a la taula 1.2.
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Taula 1.2. Comunitats d’implicats primàries

Tipus Descripció

Directius Vetllen i gestionen l’empresa. La seva naturalesa es relaciona amb la cerca del
benefici econòmic de l’organització.

Accionistes També es poden incloure als inversionistes, són els encarregats de facilitar el
capital necessari per iniciar l’activitat.

Empleats Són individus que ofereixen de manera voluntària la seva força laboral perquè
l’empresa pugui realitzar la producció de la seva activitat empresarial i perceben
una remuneració a canvi del seu treball.

Clients Són necessaris per la viabilitat del negoci empresarial.

En el cas de les comunitats d’implicats secundàries, són aquells grups que no
tenen una relació econòmica directa amb l’empresa, però es troben influïts per
ella. Aquesta classificació pot ser molt llarga. Les més habituals són les que es
mostren a la taula 1.3.

Taula 1.3. Comunitats d’implicats secundàries

Tipus Descripció

Proveïdors Aquests grups no treballen directament amb l’empresa, però la seva activitat
econòmica està sotmesa a l’empresa.

Mitjans de comunicació Aquests grups són comunicadors dels negocis de l’empresa, i estan relacionats
amb la transparència, ja que tenen un ventall molt ampli en la seva divulgació.

Entitats financeres Són els encarregats de facilitar el flux de diners a l’empresa. També vetllen per
la seva capacitat econòmica i transparència.

Competència Són aquelles empreses que ofereixen productes i/o serveis semblants.

Administracions
públiques, sindicats

Són aquells grups que estan relacionats amb un interès legal, normes, drets
socials i laborals. Poden influir molt en l’empresa i, per tant, aquesta ha de tenir
present aquesta comunitat d’implicats en les seves decisions.

Comunitats d’implicats internes i externes

La segona classificació de les comunitats d’implicats té relació amb la pertinènça
o no en l’estructura de l’empresa. Es diferencien dos grups:

1. Stakeholders interns. Aquest grup són aquells que sí pertanyen a l’es-
tructura de l’empresa. Es distingeixen tres grups d’interès amb objectius
i motivacions diferents: propietaris/accionistes, directius i empleats.

2. Stakeholders externs. Aquest grup són aquells que no pertanyen a l’estruc-
tura de l’empresa. En aquests grups externs, es poden trobar com a més
rellevants clients, proveïdors, entitats financeres, mitjans de comunicació,
competència, administració pública, sindicats, etc.

Cas pràctic: comunitat d’implicats

Una empresa dedicada a la producció de sabates té la factoria en una nau afectada per la
remodelació de l’Eixample del barri del Poble Nou, de Barcelona. L’ajuntament ha ofert a
l’empresa un trasllat de la nau a un polígon industrial a 20 km fora de la ciutat. L’empresa ha
d’acceptar aquesta oferta, ja que les condicions econòmiques del trasllat són molt bones.
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Per no tenir problemes i arribar a acords logístics amb els seus treballadors l’empresa haurà
d’exposar el problema d’afectació de la nau per un tema urbanístic. Un cop la comunitat
d’implicats (treballadors) s’hagi assabentat del problema, l’empresa pot obrir un període de
consultes, on recollir opinions, desitjos, inconvenients i necessitats al respecte. En el cas
que l’empresa no utilitzi aquesta via o línia d’acció amb el grup d’interès “treballadors” pot
tenir problemes amb la relació i, a més, pot implicar conseqüències legals, i això suposaria
que s’allargués la situació de conflicte amb els treballadors.

Així doncs, arribar a acords i tenir en compte la comunitat d’implicats fa que l’empresa actuï
responsable i èticament.

1.4 Ètica empresarial, competitivitat i globalització

La persona com a subjecte moral constitueix una sèrie de conductes i comporta-
ments correctes en societat, evidentment contextualitzades, que pot condicionar
situacions positives i negatives. La societat avala un subjecte amb una moralitat i
consciència social que sap distingir les justícies de les injustícies, el que és correcte
del que no és correcte, i així en les diferents situacions sostingudes.

El segle XX va comportar molts canvis socials derivats d’un desenvolupament ex-
ponencial de la tecnologia, la informació, l’economia i la innovació. Tots aquests
aspectes van influir a l’empresa, però tots aquests aspectes no serien possibles
si la societat, és a dir, les persones, no haguessin canviat també. Persones més
implicades, persones amb més estudis, persones amb més informació, persones
amb més criteris, tot això mesclat amb la saviesa tecnològica, va donar lloc a una
societat més crítica, amb més recursos i sobretot més forta.

El frau, la il·legalitat, la mala praxi, el control, el poder d’uns, les crisis econòmi-
ques i altres situacions corruptes lligades a les empreses han forçat que reflexionin
sobre les seves actuacions davant una societat més crítica, informada i millor
formada. La pressió social ha obligat les empreses a reflexionar i assumir les
conseqüències positives i negatives de la seva praxi.

La mala praxi és una actuació negligent d’un professional o empresa.
Aquesta negligència pot abordar una acció regular en la seva gestió, una
omissió de certes actuacions basades en principis i estàndards establerts
pel camp professional i/o empresarial, les conseqüències de la qual són un
prejudici econòmic, social, laboral, fiscal, etc.

Les empreses han hagut de replantejar-se la seva manera de dirigir on només
era vàlid el benefici propi. Ha estat determinant la desconfiança de la societat i
una publicitat dura, per adonar-se que han de canviar la metodologia empresarial,
introduint pràctiques ètiques en la gestió empresarial com a element en la presa
de decisions i de millora en la reputació de l’empresa.
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Segons l’European
Business Ethic NetWork

(EBEN), l’ètica empresarial
és una reflexió sobre les

pràctiques de negocis en
les quals s’impliquen les
normes i els valors dels

individus, les empreses i la
societat. Font:

www.eben-spain.org

El cas Watergate va ser un
esdeveniment de

conspiracions polítiques i
activitats il·legals per part de

l’administració del partit
republicà, presidit per

Richard Nixon, durant la
campanya electoral de 1972

contra l’oposició (partit
demòcrata).

1.4.1 Ètica empresarial

Les normes ètiques són facilitadores perquè els principis ètics es puguin dur a
terme a la pràctica. Dins de l’ètica es poden distingir les conductes considerades
obligatòries (s’han de complir sempre, no hi ha excepció) d’altres que es conside-
ren desitjables (reforcen els valors) i d’aquelles que són prohibides per les seves
repercussions sobre els individus i la societat (tenen un efecte nociu).

L’ètica i tots els conceptes relacionats no només corresponen a la persona i
a la societat, sinó també, i cada vegada amb més transcendència, a l’empresa.
Tradicionalment les empreses han estat preocupades per lucrar-se i per ser grans
empreses, amb el benefici econòmic com a única motivació.

L’impacte de les decisions empresarials té unes conseqüències sobre els grups
d’interès que l’envolten i també sobre la societat. Així doncs, l’ètica empresarial
tracta d’aplicar principis ètics a la presa de decisions i en accions concretes, i
afegeix instruments que augmenten el nivell ètic de les organitzacions.

“Només una actuació empresarial ètica i responsable sostinguda en el temps construeix i
reforça la confiança i el compromís”.

Jordi Gual, director de Caixabank. Font: Cronicaglobal (2016)

Cas pràctic: ètica empresarial

Una empresa constructora vol aconseguir un solar en una població costera amb molta
afluència de turistes tant nacionals com internacionals. El subdirector de l’empresa és el
cunyat de l’alcaldessa de la població. Aquest ha transmés al seu director el parentiu amb
l’alcaldessa. Els dos directius han arribat a l’acord d’anar a parlar amb l’alcaldessa, oferint-li
una gran suma de diners, per a l’ajuda en l’adjudicació del solar en qüestió.

Els directius no actuen èticament proposant-li a l’alcaldessa una suma de diners per
l’adjudicació del solar. En aquest cas hi ha indicis de poca transparència en el negoci,
utilitzen la recompensa com a conductor per aconseguir l’adjudicació del solar. És a dir,
no estan actuant èticament de forma correcta ni en les mateixes condicions que la resta
d’empreses que vulguin el solar.

Els inicis de l’ètica empresarial

El concepte d’ètica empresarial té els seus orígens a la dècada dels 70 als Estats
Units (en anglès, la Business Ethics), amb l’esclat del cas Watergate. Aquest va
ser un esdeveniment de caràcter polític i econòmic produït al país que va causar
certa commoció en la societat nord-americana i que finalment va acabar amb la
renúncia del seu president Richard Nixon, fet que va desencadenar un escàndol a
escala econòmica, política i social amb molta repercussió mediàtica. L’impacte
que va provocar aquest cas, i d’altres d’aquella època, va provocar la pèrdua de
confiança de la societat a un sistema polític i empresarial molt corrupte i va portar
una preocupació per l’ètica.

La dècada dels 80 no va suposar grans canvis pel que fa a l’ètica empresarial,
ja que les empreses continuaven amb la seva prioritat única de maximitzar els

https://www.eben-spain.org
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seus beneficis a curt termini, sense ser conscients de la desconfiança i poca
transparència dels seus negocis. A més, l’economista nord-americà Milton
Freeman defensava amb les seves paraules que les empreses tenien com a objectiu
principal l’obtenció de beneficis. Això generava controvèrsia entre els acadèmics
de l’ètica que van començar a crear teories i centres sobre l’ètica relacionada amb
els negocis. L’any 1987 es va crear a Europa l’European Business Ethics Network
(EBEN), la Xarxa Europea d’Ètica de l’Empresa.

La dècada dels 90 també va estar marcada per diversos escàndols economicofinan-
cers que van fer capgirar l’economia mundial: els fraus milionaris de l’empresa
energètica nord-americana Etnor, la companyia italiana alimentària Parmalat i
l’empresa de serveis Cendant, entre d’altres, van provocar que la necessitat d’una
ètica empresarial prengués cartes a l’assumpte. Filòsofs de l’ètica, acadèmics i
una societat cansada de les corrupcions econòmiques cercaven a través de l’ètica
un camí cap a l’equilibri entre l’activitat econòmica i empresarial i la moralitat
empresarial. A escala internacional es treballava per una ètica empresarial
internacional: el Pacte Mundial de les Nacions Unides, signat pel secretari general
de la ONU Kofi Annan i més de 130.000 organitzacions signants de més de 170
països, va convocar el Fòrum Econòmic Mundial celebrat el 31 de gener de 1999.
Aquesta ha estat la major iniciativa voluntària de responsabilitat social empresarial
en el món.

El Pacte Mundial es defineix com una iniciativa voluntària de civisme
empresarial que persegueix objectius complementaris:

• Aconseguir que el pacte i els seus principis formin part de l’estratègia
i de les operacions de les empreses.

• Facilitar la cooperació entre els principals grups participants
promovent les relacions de col·laboració en suport dels objectius de
les Nacions Unides.

A partir de la primera dècada del segle XXI, l’ètica ha experimentat un
increment en la seva presència en el món empresarial. Una societat molt més
informada exigeix a les empreses uns comportaments ètics i transparents i que
es responsabilitzin dels seus actes i assumeixin una consciència social i més
humanitzada, on el lucre no sigui l’eix únic dels seus negocis. La mala publicitat
com la corrupció, el frau, els desfalcs i d’altres comencen a perjudicar a les
empreses, i es troben en la imperant necessitat de desenvolupar eines que permetin
aplicar l’ètica que reclama la societat. La taula 1.4 recull l’evolució de l’ètica
empresarial amb la correspondència de l’any d’inici de cada etapa.

Taula 1.4. Evolució de l’ètica empresarial

Any Fet destacat Descripció

1970 Origen del concepte Business Etichs. Escàndols polítics i econòmics que
commocionen la societat.

1980 Objectiu de les empreses: aconseguir
beneficis.

Comencen a crear-se institucions ètiques
com l’Europa Business Ethics Network.
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Étnor

Fundació institucionalitzada
l’any 1994 dedicada en la seva
essència al foment de l’ètica de

l’empresa i de les organitzacions.
És una de les primeres

organitzacions a Espanya
composta per empresaris,

directius i acadèmics.

La competitivitat és la
capacitat de mantenir, d’una

forma sistemàtica,
avantatges comparatius que

permetin aconseguir,
sostenir i millorar una

determinada posició en un
entorn socioeconòmic. Font:

www.aec.es

Taula 1.4 (continuació)

Any Fet destacat Descripció

1990 Fraus de grans empreses capgiren
l’economia mundial.

Se signa el primer Pacte mundial sobre
responsabilitat social empresarial entre les
Nacions Unides i empreses del món.

Segle XXI Increment de la presència de l’ètica a les
empreses.

La societat demana transparència i
confiança a les activitats empresarials.

Les claus de l’ètica empresarial són la confiança i la transparència. Per dur
a terme aquests objectius, les organitzacions necessiten que la direcció actuï
amb una conducta humanitzada. També cal que s’introdueixin departaments
que administrin l’ètica, no només per adequar-se a la missió i els valors que
constitueixen l’empresa, sinó per a l’aplicació de criteris ètics que comportin
beneficis per a l’empresa:

• Augment de la motivació del personal

• Major cohesió de tots els membres amb la cultura de l’empresa

• Millora de la imatge empresarial

• Reducció de la corrupció

• Creació de valor per a l’empresa degut a la transparència

• Escolta activa de tota la comunitat d’implicats

1.4.2 Competitivitat

La competitivitat avui en dia està canviant. La societat no contempla empreses
depredadores d’altres, ni fraus, ni enganys, ni corrupcions. A més, la premsa fa
eco d’aquesta necessitat de canvi que han de donar les organitzacions envers la
competitivitat.

L’empresa competitiva actual comença a comprometre’s amb les decisions de la
societat, que demana confiança i transparència en els seus negocis. L’ètica és
l’eina conductora que les empreses utilitzen per canviar el nou paradigma de
la competitivitat. L’empresa, orienta el seu avantatge competitiu cap a l’equip
humà, creant ambients on s’afavoreixen les relacions interpersonals basades en la
confiança i en els diferents grups d’interès.

Per a la competitivitat d’avui dia, el concepte clau és l’ètica. L’empresa necessita
crear una bona imatge, però amb un reconeixement social, generant confiança
a tots els grups d’interès implicats. L’empresa ha de construir la seva cultura
empresarial amb valors ètics i morals, i expressar-ho així a una societat amb
necessitat d’empreses més humanitzades i que compleixin les normes.

“La innovació és el motor de la competitivitat, i la innovació és un producte humà que es
produeix sota condicions específiques, i en una localització determinada.”

https://www.aec.es/
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C. Peirano, (2014). La Pirámide de la Competitividad y su Aplicación al Análisis Competitivo

del Sector Forestal (p. 112).

1.4.3 Globalització

La globalització, juntament amb l’avenç econòmic, tecnològic i científic, està
impulsant el creixement global a ritmes que possiblement no s’han donat mai en la
història. La globalització dels negocis ha comportat la necessitat i la incorporació
de la globalització de l’ètica empresarial. L’ètica global crea un nou paradigma
en l’ètica empresarial: el camp d’actuació té unes dimensions exponencials i unes
repercussions socials que abasten tot el món.

L’apertura d’un mercat global provoca un ventall d’oportunitats per a les empreses
que tenen recursos per fer-ho. A més, ajuda que els monopolis i oligopolis quedin
enrere i s’implanti una competitivitat més sana i amb més oportunitats. De la
mateixa manera que la diversitat cultural és un fenomen actual, la globalització
també és un fenomen que si és tractat des d’uns principis ètics, se’n poden
beneficiar tots els implicats: els diferents països, les empreses i la societat en
general.

En parlar de la globalització de les empreses es creen unes responsabilitats i
obligacions de caire molt elevat, ja que les organitzacions veuen incrementat el
seu poder tant des d’una perspectiva econòmica com social. Les empreses, amb
l’adquisició d’aquestes responsabilitats, han de donar resposta a les expectatives
de la societat a partir de la creació d’ocupació, l’increment del benestar social i
econòmic, la cura del medi ambient, la difusió dels drets humans amb l’empresa
com exemple, etc.

Una de les parts més preocupants des d’una vessant ètica és la presència d’empre-
ses en països on no existeixen unes lleis socials o són vulnerats els drets humans.
En aquests casos, l’ètica global requereix a les empreses que apliquin els seus
principis ètics i les normes que imperen en els seus països d’origen, en les activitats
empresarials que practiquen en països no democràtics i amb restriccions de la
llibertat personal. Com a conseqüència, els treballadors d’aquests països poden
beneficiar-se d’un treball digne, un bon ambient laboral, remuneracions justes,
seguretat, formació, bones condicions laborals, etc.

Els deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides també formen part de
l’ètica global com a eina estratègica, política i procedimental perquè les empreses
siguin responsables tant amb les persones com el planeta. Tota empresa hauria
de tenir en compte aquests principis a l’hora de confeccionar els seus. D’aquesta
forma, el que l’ètica cerca és humanitzar els valors de l’empresa. A la taula 1.5
del Pacte Mundial de les Nacions Unides teniu detallats aquests principis i a què
fan referència.
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Taula 1.5. Els deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides

Àmbit Principi

Drets humans Principi 1: Les empreses haurien de donar suport i respectar la protecció dels drets
humans proclamats internacionalment.

Principi 2: Assegureu-vos que no siguin còmplices dels abusos dels drets humans.

Treball Principi 3: Les empreses haurien de defensar la llibertat sindical i el reconeixement
efectiu del dret a la negociació col·lectiva.

Principi 4: Eliminació de totes les formes de treball forçós i obligatori.

Principi 5: Abolició efectiva del treball infantil.

Principi 6: Eliminació de la discriminació pel que fa a l’ocupació.

Medi ambient Principi 7: Les empreses haurien de donar suport a un enfocament preventiu dels
reptes ambientals.

Principi 8: Emprendre iniciatives per promoure una major responsabilitat
mediambiental.

Principi 9: Fomentar el desenvolupament per promoure una major responsabilitat
mediambiental.

Anticorrupció Principi 10: Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves
formes, incloses les extorsions i el suborn.

Font: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

Els Estats membres de les Nacions Unides reconeixen en la Declaració
del Mil·leni (NU, 2000a) que la tasca fonamental a la qual s’enfronten
és aconseguir que la globalització es converteixi en una força positiva
perquè tots els habitants del món ja que, si bé de la mateixa ofereix grans
possibilitats, en l’actualitat els seus beneficis i despeses es distribueixin de
forma molt desigual.

1.4.4 L’ètica com a límit

L’objectiu de l’empresa és crear benefici econòmic, però és important tenir en
compte que l’ètica empresarial no limita aquesta meta, només pretén proporcionar
recursos legals perquè l’empresa sigui transparent i generi confiança entre la seva
comunitat d’implicats i la societat.

L’ètica no cerca limitar a l’empresa, no vol crear obstacles ni prohibicions a
les organitzacions; només vol vetllar per un funcionament empresarial envers el
respecte de les normes i la bona conducta. L’ètica ajuda a millorar la rendibilitat
de l’empresa oferint eines i recursos normatius per crear entorns de treball
satisfactoris i motivats. Les bones pràctiques en l’activitat empresarial beneficien
l’èxit de l’empresa donant una imatge de confiança i transparència a les diferents
comunitats d’implicats.
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1.5 Valors empresarials i socials en vigor

Els valors empresarials constitueixen un element bàsic en les cultures organit-
zatives, i en moltes ocasions són reconeguts com a factors de diferenciació i èxit
empresarial. Aquests valors donen lloc a l’epicentre de l’anomenada cultura o
personalitat d’una organització. És a dir, són una part essencial de l’empresa. A
l’hora de definir-los entren en joc una sèrie d’aspectes a tenir en compte:

• Grups d’interès

• Model directiu

• Expectatives

• Característiques competitives

Cada empresa té els seus propis valors empresarials: alguns són el resultat del
desig i la voluntat dels directius i/o propietaris i d’altres, al contrari, neixen de
les necessitats i els compromisos que les activitats empresarials adquireixen amb
el seu entorn, tenint en compte de manera molt especial els relacionats amb els
clients.

1.5.1 Valors ètics en l’empresa

Els valors són creats per les empreses de manera particular i han de constituir-se
com a ètics, concordant amb els valors generats per la societat. Els valors són
definits per les empreses sempre tenint present de l’existència d’uns valors ètics
essencials que tota empresa ha de incorporar a la seva cultura empresarial.

Com a model d’auditoria ètica la fundació Étnor proposa un llistat de 10 valors
ètics essencials per a les empreses actuals:

1. Integritat. Coherència en allò que es diu i el que es fa.

2. Confiança. Credibilitat i reputació de l’empresa.

3. Justícia. Distribució equitativa de càrregues i beneficis.

4. Diàleg. Participació i consum.

5. Transparència. Comunicació interna i externa.

6. Dignitat. Respecte i fonament dels drets humans.

7. Legalitat. Compliment de disposicions legals.

8. Compromís cívic. Corresponsabilitat social.

9. Ecologia. Respecte i millora del medi ambient.

10. Responsabilitat. Resposta davant expectatives i demandes socials.
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Adequació de comportaments

Els valors ètics de l’empresa són creats perquè l’empresa els segueixi i formin part
de la seva cultura empresarial. Aquests valors formen part dels comportaments
dels membres de l’organització, ja que són part de la imatge de l’empresa. Les
empreses poden crear valors ètics que conformit la seva filosofia d’empresa, però si
no són seguits pels seus components serà una empresa poc ètica i que no transmet
els seu valors ètics. Per tant, estarà donant una imatge corporativa distorsionada i
poc creïble.

Els comportaments han de:

• Adequar-se als valors ètics i codi ètic de l’empresa.

• Ser seguits pels components de l’empresa.

• Constituir la imatge corporativa.

1.5.2 Imatge i comunicació de comportaments ètics

Les organitzacions estan formades per elements tangibles i intangibles que tre-
ballen de forma conjunta per aconseguir i complir objectius que ajuden a existir i
executar una funció dins de la societat. Un element intangible de les organitzacions
és concretament la imatge corporativa, perquè mitjançant aquesta es transmeten
els missatges que al final capten els consumidors.

Per tant, la imatge i l’ètica tenen una estreta relació perquè la imatge no deixa
de ser les sensacions que les persones tenen sobre l’empresa. D’aquesta forma,
és molt important que la imatge corporativa sigui real, tal com l’organització vol
transmetre’s, i que contempli els elements que l’empresa vol emetre i donar a
conèixer al seu públic. En aquest sentit la comunicació i la planificació juguen un
paper important per aconseguir el que l’empresa desitja per a la seva imatge.

Una societat creixent acceleradament, una heterogeneïtat i propagació dels mer-
cats, una globalització dilatada, una qualitat i competitivitat empresarial són
alguns dels reptes més importants a què han de fer front les empreses. Aquests
reptes, sumats a una informació ràpida i diària rebuda pels consumidors, compor-
ten que les empreses no es basin, només, en un model econòmic i productiu seguit
durant anys, sinó que han d’incloure la seva cultura d’empresa, la comunicació i
la identitat com a nous fonaments bàsics de les empreses modernes, constituint
uns processos dinàmics i integrals dins de les organitzacions.

Per tant, la imatge corporativa de l’empresa és la lectura que els diferents grups
d’interès fan dels signes d’identitat de l’organització. L’empresa ha de tenir
cura de gestionar la comunicació dels comportaments ètics que vol transmetre.
Aquesta transmissió es genera diàriament amb la plena activitat empresarial, però
actualment l’exigència i l’eficiència envolta les organitzacions i la societat. Així
doncs, moltes empreses han incorporat una eina planificadora i organitzadora per
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Imatge corporativa

Resultat de les experiències,
coneixement, creences,
sentiments i impressions que les
persones tenen sobre una
organització.

Scheinsohn (2001)

transmetre la seva imatge des d’una vessant ètica i formal. Aquesta eina és el pla
de disseny de la imatge corporativa o pla de comunicació d’imatge corporativa.

Un bon pla d’imatge corporativa consisteix a aplicar i transmetre la identitat de
l’empresa i combinar-ho amb les comunicacions tant internes com externes. Ha
de ser integral i programat i presentar una imatge corporativa sota un paradigma
ètic i correctament format i organitzat.

La planificació i comunicació a través del disseny d’un pla d’imatge corporativa
ha d’incloure, entre d’altres, les següents accions:

• Creació d’una imatge corporativa homogènia i raonable davant totes les
comunitats d’implicats.

• Consecució d’una gran rendibilitat en les diferents actuacions de comunica-
ció que s’implementin.

• Planificació de les actuacions que es vol elaborar per transmetre els valors
ètics de l’empresa.

• Organització i agrupació dels diferents missatges que emet l’empresa.

La comunicació dels valors ètics en les empreses posseeix dues dimensions:

1. Dimensió interna: comprèn el procés de comunicació dels valors en l’àm-
bit micro empresarial, és a dir, els components de l’organització (personal).

2. Dimensió externa: comprèn el procès de comunicació del valors en l’àmbit
macro empresarial, és a dir, les comunitats d’implicats que no formen part
de l’empresa (clients, proveïdors, administracions, societat en general...).
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2. Principis de responsabilitat social corporativa

El procés de globalització de les darreres dècades ha provocat que les empreses
adquireixin més poder i posicionament en tot el món i, com a conseqüència, una
major responsabilitat davant de la societat. La societat actual demana a les organit-
zacions que, a part de cercar el seu propi benefici econòmic, prenguin consciència
de la necessitat de prestar atenció a qüestions socials i mediambientals.

Les organitzacions són engranatges del sistema financer i empresarial configurats
com a agents econòmics encarregats de fabricar productes i/o prestar serveis per
als consumidors finals i la societat en general. Aquests trets són els que estableixen
la gran importància que tenen les empreses en la societat i, per tant, també s’han de
responsabilitzar i actuar davant de l’impacte social i mediambiental que generen
les seves accions.

A partir d’aquest nou paradigma, sorgeix la responsabilitat social corporativa
(RSC), que simbolitza un nou model de gestió empresarial en el qual les empreses
comencen a donar més importància a les seves actuacions responsables.

L’empresa no és aliena a la societat, i ha d’integrar-se de manera voluntària a
les preocupacions socials i mediambientals amb la intenció d’eludir el detriment
i promoure el benestar social de les comunitats d’implicats. En aquest sentit,
apareixen una sèrie d’accions sostenibles com ara l’eficiència energètica, la
prevenció de la contaminació, la cura del medi ambient i l’ecologia industrial,
entre d’altres.

Una empresa socialment responsable assumeix les preocupacions socials i
mediambientals desencadenades de la seva activitat empresarial i integra
accions sostenibles en la dinàmica empresarial. Aquests nous trets
diferenciadors de l’empresa socialment responsable s’estableixen com una
concepció d’empresa més humanitzada, respectuosa, oberta i amb la
competència per a conviure responsablement amb les seves relacions amb les
comunitats d’implicats i la societat en general. Les pràctiques responsables
es porten a terme amb indepencència del tipus i dimensió de l’empresa.

2.1 La responsabilitat social corporativa (RSC)

La RSC neix de la responsabilitat que adquireixen les empreses tant des d’una
perspectiva dels beneficis econòmics com des de l’impacte social i ambiental
que provoquen les seves operacions a la societat i l’ecosistema. La RSC té
actualment una incidència d’actuació molt elevada en els països del primer món,
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Segons la Comissió de les
Comunitats Europees

(2001), la RSC és la
integració voluntària per

part de les empreses de les
preocupacions socials i
mediambientals en les

seves operacions
comercials i les seves

relacions amb els seus
interlocutors.

però en països en vies de desenvolupament encara queda molt camí per a la seva
implementació. La responsabilitat que adquireixen les empreses en termes socials
té una connotació molt àmplia, en el compliment de les lleis en l’àmbit social,
mediambiental, laboral i dels drets humans com a deure de les organitzacions.

La RSC es basa en el bon govern de l’empresa, gestionada de forma ètica i
sostenible i amb la presa, de manera voluntària, d’un conjunt de compromisos
amb la finalitat de gestionar l’impacte en l’àmbit social, ambiental i econòmic,
per aconseguir els màxims beneficis per al conjunt de la societat.

Cerca figurada de la sostenibilitat.
Font: Akil Mazumder -

www.pexels.com

Els darrers anys els consumidors han mostrat interès a fer ús de productes i/o
serveis elaborats amb un itinerari conduït per una responsabilitat ambiental o
social. Aquest efecte de la responsabilitat social empresarial també ha configurat
una oportunitat social empresarial, amb una creixent dimensió social de l’empresa.
Aquest és un dels canvis actuals amb major impacte. Es pot dir que aquests nous
paradigmes comporten una evolució de l’empresa. En tot cas, la societat mundial
pressiona les empreses perquè s’apropin i cerquin els problemes socials per tal,
aprofitant l’oportunitat de millorar la seva imatge empresarial, invertir en el camp
social que, integrat amb l’economia, dona lloc a la cerca de sostenibilitat.

Les principals característiques de la RSC són les següents:

• És una activitat estratègica competitiva que practiquen les empreses amb
les seves activitats empresarials per contribuir al benefici d’una societat i
un medi ambient millors.

• És bàsicament voluntària per part de les empreses, que adquireixen un
compromís que va més enllà del compliment de la normativa vigent.

• Cerca la confiança de la seva comunitat d’implicats (tant interns com
externs) i la societat, amb les seves accions empresarials responsables.

• Comporta la creació, l’obtenció i el desenvolupament dels seus propis
recursos i capacitats amb l’objectiu de mantenir-se competitiva i romandre
d’una manera autosostenible a llarg termini.

La RSC és el conjunt d’obligacions i compromisos legals i ètics de les
empreses per contribuir al desenvolupament sostenible de la societat.

Cas pràctic de responsabilitat social corporativa

Una empresa química ubicada molt a prop d’un riu que passa pel mig d’una ciutat ha tingut
problemes amb un fuita dels seus laboratoris. El riu ha anat canviant de color durant cinc
dies consecutius degut a aquestes fuites i ha provocat la mort de peixos, que s’han trobat
a la riba del riu. També s’han trobat altres espècies d’animals morts o quasi morts a la
part alta del riu, a la muntanya. Molts animals beuen aigua d’aquest riu, que prové de les
muntanyes dels Pirineus.

Existeixen responsabilitats tant per part de l’empresa química com per la societat.
L’empresa té una responsabilitat social pel que fa a les seves accions i, en aquest cas,
aquestes tenen una repercussió negativa. L’empresa com a conseqüència ha de revisar el
seu laboratori i ha d’invertir en una tecnologia més neta, i sobretot ha d’incorporar la RSC
a la seva gestió empresarial.
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Generalment, els costos dels desastres naturals són assumits com a costos socials per
part de les administracions a causa de les despeses econòmiques que ocasionen. A més,
aquests impactes a la natura són difícils de regenerar, com és el cas de la mort dels peixos
i altres animals.

A més de la mort dels peixos, la contaminació del riu ha generat un impacte en l’ecosistema:
animals morts i/o malalts, problemes amb la potabilitat de l’aigua dels municipis, flora
danyada (sobretot la de la riba del riu) i arribada de l’aigua al mar, que pot causar més
peixos morts, a part de la brutícia que pot ocasionar a l’arribada del riu contaminat a la
platja.

2.1.1 Evolució

Els inicis de la RSC daten del segle passat, durant la dècada dels 50, als Estats
Units, amb la idea de reconèixer la responsabilitat empresarial en termes de salut
laboral i contaminació ambiental. El llibre escrit per Howard Bowen titulat Les
responsabilitats socials de l’empresari (1953), va obrir una nova línia quant a la
gestió empresarial.

A la dècada dels 60 la RSC va ser promoguda per l’aparició de moviments
socials en les àrees dels drets civils, els drets de les dones i els drets dels
consumidors, així com la cobertura mediàtica d’escàndols corporatius. La gestió
de la responsabilitat social corporativa es va concretar i institucionalitzar als anys
70, com a resposta a les pressions legislatives de les preocupacions dels ciutadans.

Als anys 80, derivat de la crisi de la dècada anterior, l’Estat ja no es considera
l’únic administrador social i s’aposta per la contribució al benestar i a la qualitat
de vida com un objectiu de totes les institucions socials.

Cap a finals de la dècada dels 90 la RSC va ser promoguda pels governs, les
empreses, les ONG i els consumidors individuals (LEE, 2008). Al 1999 es
presenta una inciativa de les Nacions Unides per Kofi Annan (aleshores president
de les Nacions Unides) comunicada al Fòrum Econòmic Mundial de Davos de
1999. Aquesta iniciativa s’anomena Global Compact o Pacte Mundial, i tracta
d’involucrar les empreses en els principis de la RSC.

Des de finals del segle XX fins a principis del segle XXI, diferents organitzacions
internacionals intenten promoure un comportament socialment responsable de les
organitzacions. Organismes com les Nacions Unides, el Banc Mundial, l’Orga-
nització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) i l’Organització
Internacional del Treball (OIT), o la mateixa Comissió Europea, han confeccionat
diverses iniciatives i eines per ressaltar els aspectes més importants d’aquest
concepte. En els darrers anys, la responsabilitat social ha augmentat la seva
presència en diverses disciplines de caràcter acadèmic, corporatiu, mediàtic i
social. Aquestes iniciatives a escala internacional tenen la seva fonamentació
i interès a partir de la globalització generada aquest segle. La necessitat ha
estat cada vegada més latent, ja que la presència de les empreses en qualsevol
punt del planeta requereix, encara més, una responsabilitat social. Les diferents
organitzacions internacionals i nacionals han anat implantant diferents normatives,



Recursos humans i responsabilitat social corporativa 42 Processos administratius de recursos humans

Llegiu els deu principis del
Pacte Mundial de Nacions

Unides en matèria de
drets humans, treball,

medi ambient i
anticorrupció a:
ja.cat/UDKBh

legislacions, guies, recomanacions, certificats, etc., per tal que les empreses
ubicades en un lloc diferent al seu origen també vetllin per la sostenibilitat i el
medi ambient de l’entorn local.

Al segle XXI el concepte de RSC i de sostenibilitat continuen evolucionant,
abordant molts dels dilemes de la situació actual. Les organitzacions, tant
públiques com privades, són més conscients de la seva actuació i obligació davant
la responsabilitat social, ja que parteixen d’una globalització més extensa i amb
una societat més informada, conscienciada i exigent. Cal destacar com a iniciativa
europea la publicació a l’any 2001 del Llibre verd de la Comissió Europea per al
foment d’un marc europeu per a la responsabilitat social corporativa.

2.1.2 Principis

Un empresa socialment responsable contribueix al desenvolupament i el progrés
de l’entorn local proper, i a més té uns interessos comercials i econòmics.
L’empresa no s’entén aliena del seu entorn; les seves actuacions empresarials
afecten d’una manera social, econòmica i mediambiental al seu entorn proper i,
com a conseqüència, a la societat.

Actualment les organitzacions afronten la necessitat de canviar les seves estratè-
gies per poder pal·liar demandes de la societat més complicades, per exemple,
sobreinformació dels consumidors, legislació més dura, ecosistema danyat i falta
de recursos naturals.

La gestió empresarial ha de tenir en compte la RSC com a eix bàsic en l’activitat
de l’empresa, que comporta realitzar una política de desenvolupament sostenible.
La política emprada per les empreses ha de cobrir les necessitats de negoci, és a
dir, l’obtenció de beneficis pel progrés de l’activitat, però a la vegada, responent
a les peticions de la societat, donar confiança, ser transparent, tenir cura del medi
ambient, etc. Perquè l’empresa porti a terme tots aquests requeriments, s’ha de
basar en els principis de la RSC.

A partir dels deu principis implantats a partir del Pacte Mundial sobre responsabili-
tat empresarial internacional proposat per Nacions Unides en el Fòrum Econòmic
Mundial (Fòrum de Davos) en 1999, les empreses han de basar els seus principis
de RSC.

Tenint en compte aquests principis, vegeu a figura 2.1 els principis bàsics sobre
els quals qualsevol empresa hauria de basar la seva RSC.

https://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/
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Figura 2.1. Principis de la RSC

1. Normativa i legislació

La RSC suposa el compliment obligatori de la legislació nacional, europea i
internacional vigents, com l’emanada per l’OIT, la Declaració Universal dels Drets
Humans, les normes de les Nacions Unides sobre RSC i les directrius de l’OCDE
per a empreses multinacionals, entre d’altres.

2. Transversalitat i globalitat

La RSC és de caire global i afecta totes les àrees de negoci d’una empresa i en
totes les àrees geogràfiques on es fan negocis. Per tant, influeix en tota la cadena
de valor necessària pel desenvolupament d’activitats, la prestació de serveis o la
producció de béns de l’organització.

3. Ètica i coherència

La RSC inclou un compromís ètic objectiu, que es converteix en obligatori per
a les parts a qui afecta aquesta obligació. Ha d’existir una coherència entre les
responsabilitats públiques envers l’estratègia empresarial i la presa de decisions
en els negocis. D’aquesta manera l’empresa promou la seva responsabilitat social
generant una confiança social.

4. Gestió dels efectes provocats en la societat i l’ecosistema

La RSC es presenta a partir dels impactes que genera la seva activitat empresarial
en l’àmbit social, mediambiental i econòmic. En aquest sentit, és essencial
que l’empresa pugui identificar, prevenir i reduir les possibles conseqüències
desfavorables que puguin ser causades per al seu negoci.

5. Contribució a les expectatives i carències

La RSC està enfocada a la satisfacció i comunicació de les expectatives i carències
que puguin demanar les comunitats d’implicats. Per tant, l’empresa ha de generar
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processos que constitueixin les preocupacions ètiques, socials i mediambientals
en els negocis amb les comunitats d’implicats. D’aquesta forma, es genera valor
no només per a l’organització, sinó per a tots els grups d’interès i la societat.

2.1.3 Recomanacions i normativa europea i d’altres organismes
intergovernamentals

La globalització ha provocat una gran varietat de fenòmens, que abasten des de
l’elevat comerç internacional de béns i serveis fins a la mobilitat dels diners, la
interconnexió del mercats financers de tot el món, l’increment exponencial de
la informació i les comunicacions i la debilitat en les fronteres nacionals, que
provoquen que els governs vagin perdent sobirania. Aquests trets han provocat
desigualtats econòmiques i socials, que fan acumular una sèrie de conseqüències
negatives sobre el planeta i sobre la societat.

Els estats i les organitzacions nacionals i internacionals han estat sensibles a
aquestes conseqüències negatives que posen en un compromís seriós al planeta i a
la societat. Així doncs, han anat desenvolupant iniciatives i directrius perquè les
organitzacions incorporin la RSC en les seves activitats empresarials per actuar
d’una manera responsable, sostenible i compromesa amb el planeta. Regular
aquests buits existents en matèria de responsabilitat social i la manca de legislació
global ha suposat que governs i organismes nacionals i internacionals sensibles a
aquests problemes emetin normes (de compliment voluntari) per regular l’activitat
econòmica.

Cal diferenciar tres àmbits segons la procedència de l’organisme que emet la direc-
triu: l’àmbit internacional, l’àmbit europeu i l’àmbit nacional. La classificació per
àmbit es fa a partir de les normes i directrius més importants d’aquests organismes
i que permeten orientar les empreses que decideixen integrar la RSC en la seva
estratègia.

Àmbit internacional

Les iniciatives més significatives en l’àmbit internacional han estat desenvolupa-
des per l’Orga-nització de les Nacions Unides (ONU) i per l’Organització Interna-
cional del Treball (OIT). Arran de l’impuls que aquestes i altres institucions, com
la Unió Europea (UE) o l’Organització Internacional de Normalització (ISO), li
han donat a la RSC, s’ha anat avançat en aquest camp.

Vegeu les iniciatives més interessants impulsades pels principals organismes
internacionals a taula 2.1.
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L’Organització
Internacional del Treball
(OIT) és una de les eines
normatives més
importants en matèria de
RSC aplicada als recursos
humans. Visiteu el seu
web a: ja.cat/KkRBr

Taula 2.1. Àmbit internacional de la RSC

Organització Internacional
del Treball (OIT)

Declaració tripartida de
principis sobre les empreses
multinacionals i la política
social (1977, completades
en els anys 2000 i 2006)

L’OIT és un organisme que regula les condicions mínimes de vida i treball de les
persones. Aquesta declaració recull unes directrius perquè les empreses respectin i
apliquin mesures de política social el seu personal. Les directrius que s’estableixen
són en matèria d’ocupació, formació, condicions de treball i de vida i relacions de
treball.
Enllaç: ja.cat/h4qWL

Nacions Unides Pacte Mundial de les
Nacions Unides (Fòrum
Econòmic Mundial de Davos,
1999)

Aquest pacte va constituir els deu principis en matèria de drets humans, treball, medi
ambient i anticorrupció.
Enllaç: ja.cat/UDKBh

Organització per a la
Cooperació i el
Desenvolupament
Econòmic (OCDE)

Directrius de l’OCDE per a
les empreses multinacionals
(1976, darrera revisió del
2011)

Aquestes directrius són recomanacions adreçades pels governs a les empreses
internacionals. El principal objectiu és que les activitats de les multinacionals es
desenvolupin en confiança entre els països OCDE. Enllaç a la darrera revisió:
ja.cat/Zp5gL

Organització Internacional
de Normalització (ISO)

Norma ISO 26000 (2010) Aquesta organització té com a objectiu estandarditzar les normes de productes i
seguretat per a les organitzacions a nivell internacional. La norma ISO 26000 és un
recull d’orientacions per treballar sota la RSC, no és una norma obligatòria. Enllaç:
ja.cat/oEUZc

L’Organització Internacional del Treball (OIT) (en anglès, International
Labour Organization) va ser fundada en 1919 en compliment del Tractat
de Versalles, amb el qual va concloure la I Guerra Mundial. Aquesta
organització va ser concebuda com una organització que havia de generar
consciència sobre la justícia social.

L’OIT és l’organisme de Nacions Unides que promou la justícia social i els drets
laborals. Aquest fet s’estableix com a essencial per aconseguir la pau duradora i
universal. L’OIT és un organisme especialitzat de l’ONU que té com a objectius
la promoció de la justícia social i el reconeixement de les normes fonamentals del
treball i la creació d’oportunitats d’ocupació.

Àmbit europeu

Pel que fa l’àmbit europeu, les normes i directrius més importants en el camp de
la RSC són impulsades pels principals organismes europeus. A la taula taula 2.2
es recullen les normatives bàsiques que provenen d’Europa:

Taula 2.2. Àmbit europeu de la RSC

Comissió Europea
(Unió Europea (UE))

Llibre verd de RSC
(2001)

La UE dona suport a la RSC de les empreses. El
llibre verd és una de les seves contribucions.
Aquest llibre fomenta la RSC a escala europea i
internacional, fomenta el desenvolupament de
pràctiques innovadores, augmenta la transparència,
incrementa la fiabilitat de les avaluacions i la
validació i les bones pràctiques empresarials.
Enllaç: ja.cat/3EPBG

Comissió Europea
(Unió Europea (UE))

Resolució del Consell
Europeu RSC (2003)

La Comissió informa i recorda que la RSC és més
que una obligació legal, i li preocupa el futur si no
es té en compte. En aquesta resolució s’analitza
també el desenvolupament del llibre verd.

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_151548.pdf
https://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/sp/PUB100258_sp.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366&from=ES
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Parlament Europeu
(Unió Europea (UE))

Resolució sobre la RSC,
amb el títol La RSC, una
nova associació (2007)

Aquesta resolució pretén concienciar de l’adopció
mitjans per generar la confiança entre les parts
interessades per dur a terme un diàleg que
condueixi a un impacte real de les polítiques i els
programes de la UE per incentivar la RSC en les
empreses de la UE.
Enllaç: ja.cat/zMb1k

Comissió Europea
(Unió Europea (UE))

Estratègia renovada de la
UE sobre RSC
(2011-2014)

La UE crea més polítiques en matèria de RSC a
través d’aquesta comissió sobre el compromís de
renovar l’estratègia de la UE per promoure la RSC.
Enllaç: ja.cat/QceHb

Àmbit nacional

En l’àmbit nacional es constitueixen les normes que s’emanen de l’administració
central i les administracions autonòmiques. A la taula taula 2.3 es relacionen les
normes més importants en el camp de la RSC impulsades en l’àmbit nacional:

Taula 2.3. Àmbit nacional de la RSC

Organisme Directriu Descripció

Estat espanyol Constitució Espanyola
(1978)

La Constitució Espanyola com a llei suprema de l’Estat espanyol regula en matèria de
RSC “el dret a la lliure empresa, basat en els principis de la RSC” (art. 38). Enllaç:
ja.cat/G8cV3

Parlament espanyol Lleis espanyoles en matèria
laboral i mercantil

Aquestes lleis regulen la part més laboral de la RSC, com a comunitat d’implicats de
les empreses. Les lleis més importants són la Llei 39/1999, de conciliació de la vida
laboral i familiar i la de protecció i defensa dels consumidors. Enllaç: ja.cat/7hlw4

Parlament espanyol Llibre blanc de la RSC
(2006)

Llibre emès per la subcomissió parlamentària de responsabilitat social del Congrés
dels Diputats, per regular la RSC a l’Estat espanyol. Vol fomentar, potenciar i gestionar
la RSC en empreses, administracions públiques i altres grups d’interès. Enllaç:
ja.cat/Dg3TI

Generalitat de Catalunya Pla de mesures de RSC de
la Generalitat de Catalunya
2009-2012 (Pla
RSGENCAT)

La Generalitat de Catalunya manifesta una sèrie d’actuacions perquè empreses i
administracions portin a terme en el marc de la RSC. Enllaç: ja.cat/9G1PF

2.1.4 Àmbits de treball

L’empresa, per considerar-se responsable socialment, ha d’implementar un siste-
ma de gestió enfocat a la RSC, amb l’objectiu de desenvolupament sostenible i
creació de valor per a totes les comunitats d’implicats que envolten l’organització.
Aquesta actuació s’incopora a partir de tres àmbits (vegeu figura 2.2): àmbit
econòmic, àmbit mediambiental i àmbit social. També es coneix amb el terme
anglès triple bottom line.

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0062+0+DOC+XML+V0//ES
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:es:PDF
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21568
ftp://ftp.eresmas.net/libro_blanco.pdf
https://territori.gencat.cat/es/01_departament/02_organitzacio/responsabilitat_social_corporativa
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Matèria primera

Elements extrets directament de
la natura, en el seu estat pur o
relativament pur, que poden ser
transformats per processos
industrials i convertir-se en un bé
final de consum i energia. També
es pot convertir en un
semielaborat per continuar amb
el procés d’una cadena
secundària en la producció de
béns.

Matèria renovable

Matèria que no s’esgota, és a dir,
que el recurs d’on prové es
regenera amb el pas del temps.
Exemples: energia solar o vent.

Matèria no renovable

Matèria existent per un llarg
procés geològic o històric en el
nostre planeta, però que les
reserves del recurs del qual
s’obté s’estan esgotant per culpa
d’ un consum desproporcionat.
Exemples: petroli o carbó.

Figura 2.2. Àmbits de la RSC

Aquests àmbits componen les línies d’actuació següents:

Energia renovable eòlica. Font:
www.pexels.com

Contaminació atmosfèrica. Font:
www.pexels.com

1. Àmbit econòmic: permet invertir en l’adquisició dels recursos per poder
generar beneficis i ser competitius, intentant produir benestar a totes les
comunitats d’implicats amb qui es relaciona. Així doncs, les empreses
posen en marxa una sèrie d’actuacions per incórrer positivament en la RSC.
Aquestes actuacions són quatre bàsicament:

• Pla estratègic: l’empresa ha d’elaborar un pla estratègic tenint presents
els seus objectius empresarials des d’una actuació sostenible, seguint
els principis de la RSC.

• Màrqueting compromès amb la societat: una societat tan informada
com l’actual es preocupa per l’impacte que suposen les accions
empresarials al medi ambient. Així doncs, el màrqueting responsable
analitza les activitats empresarials i les consecuències envers els
problemes socials que poden provocar, així com les seves possibles
actuacions.

• Sistemes de gestió: aquests sistemes exerceixen de components de
millora contínua de l’empresa, sobrepassant el compliment de la
legalitat vigent. En aquests casos les empreses enfoquen la gestió
de la RSC amb eines de gestió ambiental que permetin controlar tots
els aspectes que puguin reduir o erradicar els impactes de les seves
activitats empresarials. Els sistemes de gestió poden ser els estàndards
internacionals o nacionals, com per exemple les normes ISO.

• Gestió del capital: la correcta gestió de la tresoreria de l’empresa es
basa en els principis ètics i de transparència. Això comporta l’èxit de
l’organització.

2. Àmbit mediambiental: a partir d’aquest àmbit, l’empresa pot elaborar la
seva actuació i desenvolupar els processos mitjançant dues línies d’actuació:

• Estalvi energètic i de recursos: la societat cada vegada és més cons-
cient de la necessitat de l’estalvi energètic. La manca de les matèries
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primeres que provenen del planeta per generar energia i les conseqüèn-
cies poden ser devastadores. Aquestes matèries primeres, com són el
petroli, el carbó, el gas natural, els metalls, tan imprescindibles en la
nostra societat, no són renovables. La ciència i els anys d’investigació
han propiciat l’augment d’energies renovables, i és aquest el camí del
futur. Pel que fa a la societat, la consciència és cada vegada més
gran. Les empreses han de ser una part implicada molt important
en aquest estalvi energètic i de recursos. Per això la RSC cerca
estratègies, accions, i bones pràctiques per aconseguir evitar l’evolució
de la reducció de les reserves del planeta: l’estalvi d’aigua, llum, gas
i altres recursos naturals.

• Reducció de contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa: la con-
taminació és des del segle passat la gran causa de desesquilibris de
l’entorn com l’escalfament global, l’extinció d’espècies i el desen-
volupament de malalties (ja que suposa un risc per a la salut dels
éssers vius que habiten en els ecosistemes com l’ésser humà). Les
empreses causen una gran part d’aquesta contaminació per la seva
activitat industrial, l’ús de productes químics, etc. Per tant, també
tenen el deure de minimitzar aquesta contaminació de l’ecosistema
com a mitjà físic o ésser viu. La responsabilitat de les empreses s’ha
d’integrar en la seva gestió en RSC.

3. Àmbit social: l’empresa pot elaborar la seva actuació en el desenvolupa-
ment sostenible social, mitjançant sis línies d’actuació:

• No-discriminació i igualtat d’oportunitats: les metes de la RSC han
d’anar cap la consecució de la igualtat de tractes i oportunitats envers
totes les comunitats d’implicats on l’organització interacciona.

• Prevenció de riscos laborals: les empreses tenen l’obligació i el deure
d’adoptar mesures en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals d’una
forma legal. A més, segons la responsabilitat social, han de vetllar
per una millora contínua i un compromís amb la seva empresa, el seu
personal i el seu entorn.

• Formació interna: les empreses socialment responsables possibiliten
el reciclatge i desenvolupament formatiu dels seus empleats, afavorint
el seu aprenentatge professional.

• Comunicació i participació: l’empresa ha d’estar atenta a les deman-
des del seu personal com a objectiu clau en una implicació funcional
i futura de l’organització.

• Interacció amb clients i proveïdors: les relacions tant amb clients
com a proveïdors són pràctiques socialment responsables que ha de
tenir present tota organització i actuar amb transparència i transmetent
confiança. D’aquesta manera, les relacions són més satisfactòries i es
redueixen els incompliments legals i reclamacions.

• Comunitat local: un dels objectius de les empreses és la seva expansió
internacional, però totes estan ubicades en una localitat. Per tant,
aconseguir un fort lligam amb la comunitat local és un valor afegit
per a l’organització.
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2.2 Polítiques de recursos humans i RSC

Les empreses són un dels pilars en la creació d’ocupació en qualsevol punt
del planeta. Sense elles l’economia global no funcionaria i, per tant, aquest
aspecte és molt important. Les persones, per viure en aquest món, necessiten
una compensació econòmica que obtenen a canvi de la seva mà d’obra. Hi ha
molts tipus d’empresa, però en totes existeixen relacions laborals. Actualment
aquestes relacions laborals són creades per les diferents contractacions laborals
entre empresa i treballador, fet que comporta que el departament de recursos
humans (RRHH) es constitueixi com un dels més importants dins l’empresa.

Així doncs, en l’àmbit de l’organització interna de l’empresa, el departament de
RRHH és el responsable de la gestió dels recursos humans i està format per un
conjunt de persones que s’organitzen en l’empresa per aconseguir els objectius
següents: seleccionar i formar les persones que l’empresa necessita, proporcionar
al personal els mitjans necessaris perquè pugui exercir la seva feina i intentar que
el treball satisfaci les seves necessitats.

La RSC té el seu compromís primer en la cura de les persones que formen part
de l’organització i, segon, en les pràctiques i accions des de l’organització amb
un impacte positiu en la societat. És un concepte transversal relacionat amb el
RRHH.

La RSC de l’empresa és complicada de determinar, ja que cada organització
descriu les seves relacions laborals de diferent manera. Tanmateix, totes han
de regir-se i complir amb la normativa laboral nacional i internacional. El
plantejament de les polítiques de recursos humans mitjançant la RSC ha de
respectar i satisfer els drets i expectatives no només econòmics, sinó també
ètics, humans i socials dels empleats. Per tant, moltes organitzacions incorporen
polítiques en recursos humans que es relacionen directament amb mesures de
RSC.

Relació de les polítiques en RRHH socialment responsables més destacades:

1. Atracció i retenció dels treballadors

Les empreses són cada vegada més conscients del valor que té el capital humà
dins de les seves organitzacions. Tenen clar que per ser competitives és clau el
reclutament d’un bon personal que s’ajusti amb el que necessita la plantilla de
l’empresa. Per això, estableixen accions per facilitar processos de reclutament,
adaptació i integració de nous candidats, així com accions per retenir treballadors
que proporcionen un important valor afegit. Cal destacar que les empreses fan ús
d’alguns mecanismes per retenir als seus treballadors com incentius econòmics,
formacions, horaris flexibles, etc.

2. Formació i desenvolupament continu

Aquestes actuacions volen fomentar el reciclatge, formació continua i específica
de tots els membres de l’organització. Es trafcta d’intervenir i ajudar a aconseguir
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recursos i eines per a nous aprenentatges i coneixements que els empleats poden
posar en marxa tant en l’activitat empresarial com la personal.

Aquestes polítiques generalment s’esdevenen a partir de plans de formació i
reciclatge que les empreses poden oferir amb professionals experts que realitzen
la formació des de l’empresa o bé a través de formacions fora de l’empresa. Els
plans de formació i reciclatge intenten promoure la formació segons els horaris de
contractació dels empleats, i així contribuir a la conciliació familiar i laboral.

3. Comunicació, transparència i diàleg social

Desenvolupar una comunicació interna fluida pot ser un dels elements fonamentals
en les empreses, que comporta un avantatge competitiu per a l’organització. En
aquest sentit, les empreses promouen actuacions que suposen la implicació del
personal en la presa de decisions de l’activitat empresarial i el fa partícip a través
de consultes, escoltant solucions i problemes, etc.

4. Remuneració digna, seguretat en el lloc de treball i oportunitats de progrés

La retribució que perceben les persones per la seva mà d’obra és la compensació
pel seu treball, i per la seva implicació en qualsevol negoci, organització, empresa,
etc. La normativa de cada país aplica un sou mínim perquè les persones puguin
viure dignament. Les empreses també poden aplicar les seves actuacions, oferint
unes remuneracions per sobre dels mínims legals, perquè els empleats se sentin
més valorats i motivats.

Cal destacar que la remuneració digna no ha de tenir diferència entre sexes, però
com és latent en la nostra societat les diferències entre sous de dones i homes
són un fet que no es pot obviar. Sobre aquest precepte són més les empreses que
promouen des de les seves polítiques, l’equitat de salaris per sexe. Actualment
Islàndia és un dels països pioners en qüestions d’igualtat, ja que ha prohibit per llei
que els homes puguin cobrar més que les dones en treballs de la mateixa categoria.

Una altra mesura que poden adaptar les empreses és la priorització de l’ocupació
estable i de qualitat, és a dir, sense optar per contractacions precàries i/o temporals.

També és important crear actuacions per potenciar el progrés i l’estabilitat dels
empleats. Per poder aconseguir aquestes mesures les empreses han de conèixer
les habilitats del seu personal. Així doncs, aquesta mesura pot anar lligada a la
comunicació interna de l’empresa, element important dins de les organitzacions.

5. Conciliació de la vida laboral i familiar

La conciliació de la vida familiar i laboral s’ha convertit en els darrers anys en
un fenomen de gran actualitat, ja sigui des d’un punt de vista social com polític.
La necessitat d’aquesta conciliació és cada vegada més inevitable per un nombre
creixent de famílies. Afortunadament, tot es deu a la incorporació de la dona al
món laboral més generalitzat. Les famílies, a més de tenir cura dels seus infants,
ho han de fer també dels seus adults grans, que a causa d’una esperança de vida
més llarga necessiten cures, i majoritàriament aquestes càrregues recauen en les
dones.
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Vist això, la conciliació familiar i laboral és una part cada vegada més important de
les polítiques de RSC. L’impuls d’aquest tipus de pràctiques no només contribueix
a augmentar la satisfacció de les treballadores i els treballadors, sinó que és un
factor que influeix de forma decisiva en la imatge de l’empresa.

La llei també empara aquestes pràctiques en conciliació de la vida laboral i familiar.
Concretament:

• Estatut dels treballadors, recollit al capítol II, secció 5a, on es detallen
apartats relacionats amb les vacances, els permisos, les excedències, etc.

• Decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació. Aquest
ha estat un dels darrers decrets del Govern que ha modificat determinats
articles de l’Estatut dels treballadors amb l’objectiu de millorar els drets
dels treballadors en relació amb la conciliació de la vida laboral i familiar.

Amb tots aquests aspectes, les empreses creen les seves pròpies polítiques en
RSC sobre la conciliació familiar i laboral amb el desenvolupament de mesures
que ampliïn i millorin la normativa en aquesta matèria i promovent mesures de
flexibilitat i desenvolupant mesures per a apropar serveis per a la cura de persones
dependents. Vegeu a taula 2.4 les diferents actuacions que poden incorporar les
empreses en les seves polítiques en RSC sobre la conciliació familiar i laboral:

Taula 2.4. Conciliació de la vida laboral i familiar

Actuacions Estratègies Exemples

De millora i ampliació de la
normativa

L’empresa actua per sobre
de la normativa vigent en
qualitat de permisos i
excedències als quals poden
acollir-se els seus empleats.

1. Exemples de desenvolupament i increment de permisos legals remunerats destinats
a la cura de familiars: maternitat, paternitat, lactància, tècniques de reproducció
assistida, gestions per a l’adopció, etc.
2. Exemples de desenvolupament i increment de permisos legals no remunerats:
reducció de jornades, excedències per motius familiars, personals o socials.

De flexibilitat en el
repartiment del temps de
treball i en el lloc de treball

Com a eix important en la
gestió dels recursos
humans, la flexibilitat és un
element necessari en
l’optimització del capital
humà, dret reconegut per a
tots els individus en l’àmbit
professional, laboral i
personal.

1. Exemple de repartiment del temps de treball: l’empresa concedeix adequar les
hores de feina dels empleats a les seves necessitats familiars i personals, horaris
flexibles, setmanes laborals reduïdes.
2. Exemple en el lloc de treball: mesures destinades a l’autogestió del temps de la
feina dels empleats, com l’extensió del teletreball.

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) és un servei d’atenció de proximitat que
ofereix recursos i eines per ajudar i millorar les necessitats en l’àmbit laboral, adreçats a les
persones demandants de feina com a les empreses oferents de treball. L’assessorament
és un dels actius més interessants i més ben valorats d’aquest servei.

Font: serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc

6. Diversitat, igualtat d’oportunitats i no-discriminació

La igualtat forma part d’un dels drets fonamentals de les persones i és im-
prescindible la seva aplicació en el món empresarial, on la diversitat és cada

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/
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vegada més latent en la nostra societat. Les empreses han d’establir polítiques
d’inserció de col·lectius amb necessitats especials i amb dificultat en l’accés a
l’ocupació. Per exemple: persones en situació de discapacitat, immigrants, joves
desocupats, desocupats de llarga durada, majors de 45 anys o dones. En l’actualitat
les administracions ajuden i bonifiquen aquest tipus de contractacions, i així
col·labora amb les empreses i amb aquest personal actiu, però amb més mancances
d’oportunitats. A Catalunya hi ha el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que
en matèria laboral és un dels més representatius a la comunitat autònoma, on es
poden adreçar tant persones que cerquen feina com empreses que n’ofereixen.

Llei de prevenció de riscos laborals

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de
10 de novembre de 1995) promou la seguretat i salut dels treballador mitjançant l’aplicació
de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos
derivats del treball.

Font: ja.cat/vSlZS

7. Prevenció, seguretat i salut laboral

Per normativa les empreses estan obligades a implantar un sistema de gestió de
la prevenció de riscos laborals a l’empresa i en tots els seus àmbits d’actuació.
Això significa que ha de vetllar per la salut tant física com psíquica i social del
seu personal. Per tant, les polítiques en aquesta actuació tenen una relació molt
estreta amb la normativa vigent de prevenció de riscos laborals. Les accions han de
tractar d’instaurar un nivell idoni de benestar per als empleats, així com una cultura
preventiva que ajudi a minimitzar els riscos, mals físics i emocionals produïts pel
treball desenvolupat.

Exemple de polítiques RSC en recursos humans

Una empresa de logística ha notat el benefici que aporten a l’empresa les setmanes
laborals reduïdes en el seu departament d’atenció al client. Està pensant ampliar aquesta
actuació a la resta de departaments d’una manera progressiva.

L’empresa està portant a terme una política de conciliació familiar, a partir del sistema
de responsabilitat social en l’àmbit dels recursos humans. Aquesta actuació influeix
significativament d’una manera positiva en l’empresa.

També podria optar per altres actuacions com l’horari flexible, el teletreball o les jornades
continuades. Totes aquestes actuacions compleixen amb la RSC i, a més, actuen sobre els
empleats positivament. Per tant, contribuiria a la motivació i satisfacció laboral.

Les polítiques de RSC en l’àrea dels recursos humans són un valor afegit a l’empresa. Una
gestió eficient i eficaç esdevé un benefici en l’activitat empresarial.

2.2.1 Dimensió interna i externa

La RSC comporta una triple responsabilitat econòmica, ambiental i social, que
es materialitza actuant sobre les dimensions que la integren. El Llibre verd de la
Comissió Europea estableix dues dimensions que treballen els àmbits econòmic,
mediambiental i social: la dimensió interna i l’externa. Vegeu a figura 2.3

https://www.gencat.cat/treball/doc/doc_37104690_1.pdf


Recursos humans i responsabilitat social corporativa 53 Processos administratius de recursos humans

una sèrie de recomanacions d’actuació responsable per a cada dimensió, segons
estableix el llibre verd.

Figura 2.3. Dimensions RSC

La dimensió interna fa referència a les pràctiques responsables que tenen la seva
raó dins de l’empresa i que afecten els membres que componen l’organització i el
medi ambient relacionat amb la gestió dels productes naturals en la producció. La
vessant de la dimensió externa es relaciona amb les responsabilitats que genera
l’empresa a fora, com la relació amb clients, proveïdors, la comunitat, l’entorn...

El Llibre verd de la Comissió Europea proposa una sèrie de pràctiques responsa-
bles que s’adapten a cada una de les dimensions, i que directament actuen sobre
les comunitats d’implicats de l’empresa. Algunes de les pràctiques responsables
més importants segons la dimensió interna són:

Taula 2.5. Dimensió interna

Pràctiques responsables Suggeriments per a l’acció empresarial

Recursos humans

Pràctiques laborals responsables Conciliació de la vida família i laboral, sous justos,
millora de la comunicació, retribució igualitària, etc.

Pràctiques responsables de contractació No-discriminació en les contractacions

Reciclatge permanent del personal Aprenentatge en l’organització, cursos de formació,
etc.

Delegació de responsabilitats al personal

Salut i seguretat en el lloc de treball

Normativa en prevenció de riscos laborals Compliment i adoptació de sistema de prevenció,
seguretat i salut en l’empresa

Salut i seguretat en el lloc de treball Cura de les necessitats del personal referent a la
salut i seguretat en el lloc de treball

Requeriment en salut i seguretat en el treball en les
organitzacions subcontractades, proveïdors, etc.

Establiment de criteris de la legalitat en matèria de
salut i seguretat amb tercers

Adaptació al canvi

Plantejaments de canvi socialment responsables Valoració dels interessos dels afectats

Deure i compromís amb el desenvolupament local Consideració de l’ocupació local i la inclusió social
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Taula 2.5 (continuació)

Pràctiques responsables Suggeriments per a l’acció empresarial

Impacte ambiental

Reducció del consum de recursos i desfets
contaminants

Ús d’energies renovables, eliminació de residus, etc.

Avaluació de l’impacte ambiental produït per
l’empresa

Vigilància de l’impacte ambiental de l’empresa i la
repercussió al planeta

En el cas de la dimensió externa, el Llibre verd de la Comissió Europea proposa
una sèrie de pràctiques responsables que directament actuen sobre les comunitats
d’implicats de l’empresa i les més importants són:

Taula 2.6. Dimensió externa

Pràctiques responsables Suggeriments per a l’acció empresarial

Comunitats locals

Coneixement de la localitat quant a les tradicions i
recursos de l’entorn proper

Col·laboració amb organitzacions en defensa del
medi ambient

Incorporació de persones amb excussió social Creació d’ocupació de cara a la societat

Conscienciació de la comunitat sobre l’impacte
mediambiental i els problemes socials generats

Comunitats d’implicats externs

Col·laboració amb les comunitats d’implicats externs
a l’organització.

Foment de les relacions amb proveïdors, clients i la
societat en general

Desenvolupament de productes responsables Constitució i control del compliment del codi de
conducta

Aplicació dels principis normatius amb diligència en
les operacions i presa de decisions

Drets humans

Promoció dels drets humans de manera global Vetlla pels drets humans tant a l’interior de l’empresa
com a l’entorn

Col·laboració amb el desenvolupament sostenible Constitució i control del compliment del codi de
conducta

Aplicació dels principis normatius amb diligència en
les operacions i presa de decisions

Problemes ecològics

Participació en programes de millora social i
mediambiental de manera global

Participació en programes socials de manera
individual o a través d’organitzacions en aquest àmbit

Col·laboració amb el desenvolupament sostenible Constitució i control del compliment del codi de
conducta

Promoció de la reducció de l’impacte ambiental dins
de la consecució de la producció

Creació d’un departament de treball i cerca de
l’impacte ambiental de la seva producció i solucions

Llegiu el següent exemple de responsabilitat sobre les condicions laborals des de
la dimensió interna.

Exemple d’aplicació de les dimensions de la RSC

Una empresa de modes de València té una xarxa de botigues a gairebé tota la costa
valenciana i costa murciana. Una empleada de Múrcia demana un canvi de botiga a
València, perquè la seva mare viu a València i se sent molt sola. L’empleada ha notat
com les condicions laborals són diferents entre les dues ciutats.
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Per a l’OCDE el codi de
conducta és un acord
subscrit voluntàriament per
les empreses, associacions
o altres entitats que fixen
normes i principis que
regeixen les activitats de les
empreses en el mercat
(OCDE, Responsabilitat de
les empreses, 2001).

L’empresa hauria de vetllar perquè a les dues ciutats els seus empleats tinguin les mateixes
condicions laborals. L’empresa ha de ser responsable quant a les botigues tant d’una
ciutat com de l’altra. És a dir, les condicions laborals s’han d’establir adequadament i
han de complir amb la normativa vigent, i sobretot cal vetllar perquè siguin les mateixes en
qualsevol centre de treball de l’empresa.

2.3 Codis de conducta i bones pràctiques

Actualment les organitzacions s’enfronten a un canvi en la seva gestió empresarial
a mesura que s’intensifica el panorama normatiu i augmenta la necessitat de
transparència.

La globalització ha provocat un nou context a escala mundial que ha suposat la
necessitat de modelar i definir internacionalment noves estratègies i processos
per aconseguir que la societat sigui sostenible. En aquest context, les empreses
s’adonen de la importància de desplegar estratègies de sostenibilitat per reforçar
la seva posició al mercat, generar confiança i fidelitzar els clients a la marca i els
empleats.

Però moltes organitzacions no han implementat mai mètodes tan comprovats com
involucrar tots els seus grups d’interès de manera sistèmica, o fins i tot desenvolu-
par un informe de sostenibilitat. Com a resultat, els esforços de sostenibilitat ben
intencionats acaben perdent la marca o no tenen l’energia necessària per tenir èxit.
Així doncs, cal un reajustament en les seves pràctiques de negoci i modular-se
envers una nova gestió empresarial dedicada a donar resposta a una societat amb
necessitat d’empreses responsables socialment.

En aquest sentit, el concepte de codi de conducta i bones pràctiques actualment
va lligat amb els documents de gestió d’ètica i responsabilitat social corporativa de
les empreses. Amb aquesta unió les empreses estableixen els criteris d’actuació
que han de dur a terme en la consecució de les seves responsabilitats professionals
envers la sostenibilitat i la societat.

El conjunt d’ambdós documents té la finalitat de procurar un comportament
professional, ètic i responsable tant de l’organització com de tot el seu personal en
el desenvolupament de les seves activitats en qualsevol situació i ubicació. La base
d’aquests documents és la cultura empresarial on s’assenta el desenvolupament
personal i professional dels treballadors i la seva formació. També es registren
els principis i valors que han de conduir les relacions de l’empresa amb les seves
comunitats d’implicats.

El codi de conducta forma part de les eines de gestió ètiques de les empreses. Són
guies de conducta o comportament per als components d’una organització. El codi
de conducta forma part de tot el personal i constitueix la identitat de l’empresa.

Codi de conducta

Un codi de conducta s’ha de constituir amb un mínim de continguts:

• Missatge de la persona a la direcció del govern de l’organització



Recursos humans i responsabilitat social corporativa 56 Processos administratius de recursos humans

La Comissió Nacional del
Mercat de Valors (CNMV)

va desenvolupar el 2006 un
document unificat del bon

govern. Aquest codi unifica i
actualitza les

recomanacions sobre el bon
govern dels seus

precedents, els informes
Olivencia i Aldama.

• Identitat corporativa: missió, visió i valors empresarials

• Finalitat i transcendència del codi de conducta, limitacions i aplicacions

• Obligacions i drets de les comunitats d’implicats

• Normes de conducta internes

• Planificació de la informació i comunicació del codi de conducta

• Mecanismes i sistema de contacte per a consultes i /o denuncies

• Instruments de sancions

• Mercanismes de seguiment i millores

Exemple d’aplicació de codi de conducta

L’empresa distribuïdora de roba de vestir Primark té un codi de conducta propi datat al 2019.
Per tant, això indica que van actualitzant i incorporant nous preceptes.

ja.cat/hTAzH

El concepte de bones pràctiques en el seu primer moment es va relacionar amb el
progrés social i sostenible, a la segona Conferència de les Nacions Unides sobre
assentaments humans HABITAT II, a Istanbul, Turquia, el 1996. La finalitat de
la conferència era argumentar idees i recollir compromisos per millorar el món i
la qualitat de vida de poblacions cada vegada més urbanitzades. El procediment
de deliberació va arribar als resultats d’un compromís d’identificar polítiques i
accions sostenibles, per millorar les condicions de vida al planeta i dels seus
habitants.

Per dur a terme bones pràctiques l’empresa ha de complir quatre elements
essencials:

1. Implicar les seves comunitats d’implicats tant a la gestió empresarial com
a la seva producció.

2. Incorporar la RSC a la seva estratègia i presa de decisions.

3. Informar d’una manera objectiva i clara.

4. Avançar i avaluar els resultats obtinguts en els processos de bones pràcti-
ques en l’empresa.

El concepte de bones pràctiques fa referència a una experiència estructurada
i documentada que es recolza en l’aplicació de mètodes excel·lents i/o
innovadors que afegeixen una eficiència addicional al rendiment dels
diferents processos de gestió de les empreses.

Exemple d’aplicació de bones pràctiques empresarials

La fundació Pimec ha editat una guia de bones pràctiques en RSC sobre l’ús de la llengua
catalana en la petita i mitjana empresa catalana.

|ja.cat/I91m5

https://primark.a.bigcontent.io/v1/static/Primark_Code-of-Conduct_2019_Spanish
https://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/guia_rsc_de_bones_practiques.pdf
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Cultura

Conjunt de símbols, valors,
normes, models d’organització,
coneixements i objectes que
constitueixen la tradició, el
patrimoni i la forma de vida
d’una societat o d’un poble.

2.3.1 Cultura de l’organització

La cultura de l’organització determina la personalitat d’una empresa, definint-la
i fent-la diferent de qualsevol altra organització. L’organització està formada per
persones, i cada organització crea la seva pròpia personalitat a partir de les formes
de ser, fer i pensar dels membres que componen, el seu equip, però en especial
dels fundadors o líders.

La cultura que identifica una organització ha de perdurar en el temps,
intentant sempre millorar i adequar-se al present i avançar-se al futur.

S’ha de tenir cura de la cultura de l’organització quan aquesta augmenta de
personal i de beneficis econòmics, ja que hi ha situacions on el rumb de la cultura
instaurada a l’inici pot arribar a desvirtuar-se. Per no arribar a situacions on la
cultura de l’organització es perdi i no compleixi amb els fonaments de l’empresa,
és primordial que la cultura es treballi a diari i que sigui considerada com una
estratègia de l’organització. L’establiment de la cultura de l’organització com a
estratègia inherent de l’empresa, pot ser actualitzada i valorada amb el pas del
temps, tenint-la en compte en el dia a dia de l’organització.

La cultura organitzacional s’entén com les creences, els valors, els hàbits, les
tradicions, les actituds i les experiències d’una organització adoptada pels seus
membres. Cada cultura organitzacional constitueix el seu negoci a partir de tres
elements bàsics: missió, visió i valors. La consecució d’aquests elements fa
possible desenvolupar una cultura amb una proposta forta, compromesa i inspi-
radora. El resultat de l’establiment d’aquesta cultura en l’organització comporta
que els seus membres interaccionin i treballin en sintonia per aconseguir finalitats
comunes.

Exemple de cultura d’organització: el cas de Google

L’empresa Google és coneguda per la seva cultura organitzacional en els darrers anys. A
més, ha estat i és un símbol en aquest sentit. Fa eco de la seva cultura i influeix moltes
organitzacions de tot el món, que segueixen el seu model cultural. Google ha apostat per
una cultura organitzacional amb valors molt socials envers els empleats, perquè aposta per
la cura del capital humà com a actiu essencial de l’organització. Amb aquests objectius
clars, l’empresa ofereix al seu personal menjars gratuïts, viatges i festes, i, a més, va ser
de les primeres organitzacions a admetre mascotes a les seves instal·lacions.

Cal destacar que Google ha patit un augment desenfrenat com a organització global, però
tot i així la seva cultura organitzacional continua sent ferma als seus inicis. Encara que ha
evolucionat, segueix posseint la seva essència i fonaments.

Aquest fet diu molt de la constitució d’una cultura en una organització, ja que mantenir una
cultura forta i correctament establerta és molt complicat com més creix un negoci.

Recomanem el visionat de La cultura organitzacional, documental presentat per
Patty McCord, una prestigiosa consultora i executiva de recursos humans. Va ser
la cap de talent de Netflix i va participar en la cultura de l’organització:
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https://www.youtube.com/embed/uvG0aCbuG60?controls=1

Estils de direcció

Tota organització té un fundador o fundadors, un líder o líders, un govern, un
directiu o directius, és a dir, hi ha membres de l’organització que duen la direcció
de l’empresa. Pot estar dirigida des de l’enfocament d’un estil o d’un altre.
Depenent del tipus d’empresa, la direcció està formada per una o més persones.
Les grans empreses solen tenir una direcció constituïda amb més d’una persona
dirigint i a les pimes, generalment, encapçalen les direccions una sola persona,
que acostuma a ser la mateixa fundador.

Exercir la direcció comporta desenvolupar unes tasques essencials:

• Decidir què s’ha de fer.

• Fer que les persones realitzin el que s’ha decidit.

• Tenir la certesa que les actuacions siguin les correctes.

Les funcions més destacades de les direccions modernes, també conegudes amb
el terme anglès management, apareixen a figura 2.4:

Figura 2.4. Funcions de la direcció

Tenint clares les funcions de la direcció, és important identificar l’estil de direcció
a l’hora de dirigir els membres de l’organització. L’aplicació de l’estil de direcció
ve donada en funció del tipus d’activitat i de la capacitat i habilitats dels membres.

https://www.youtube.com/embed/uvG0aCbuG60?controls=1
https://www.youtube.com/embed/uvG0aCbuG60?controls=1
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L’estil de direcció contribueix enormement a la consecució dels objectius i de
l’entorn de treball de l’empresa. Hi ha els estils de direcció següents:

1. Estil autocràtic: el cap estableix les regles i els criteris sense consultar els
subordinats. És el líder qui dissenya, programa i assigna el treball. El nivell
d’autoritat és molt alt i sovint crea entorns de treball rígids.

2. Estil paternalista: s’estableix una actitud protectora envers els subordinats,
el cap s’interessa pels seus problemes. Tanmateix, és el directiu qui pren
les decisions i exerceix una autoritat suprema, sense tenir en compte les
propostes del personal.

3. Estil democràtic: els directius mantenen un equilibri entre l’autoritat
(concessió de directrius i establiment de pautes) i la llibertat dels empleats
de participar en els processos de presa de decisions. No sempre és eficient,
però ajuda a crear un entorn de treball còmode.

4. Estil burocràtic: les organitzacions tenen una estructura jeràrquica amb
regles i pautes estrictes, i tot s’ha de desenvolupar en conseqüència amb
aquesta normativa. Aquest estil arriba a ser molt estressant per al personal
de l’organització, ja que genera gran quantitat de paperassa i, a part, tots els
tràmits a fer són molt llargs fins arribar al final.

5. Estil institucional: la direcció s’adapta a la situació laboral. El cap és bon
comunicador i tolerant, intenta fomentar la participació i confia en el seu
personal, sap premiar la feina ben feta. Aquest estil acaba sent el més valorat
pels empleats, perquè la pressió no els ofega en la realització de les seves
tasques i, a més, senten que són importants en l’organització. Es consideren
un engranatge important en la seva parcel·la de treball, i treballen bé en
equip degut a la confiança de la direcció.

2.3.2 Instruments de gestió

Hi ha diverses eines de gestió que les empreses poden utilitzar per, en la seva
peculiaritat i basades en el valor corporatiu, poder satisfer les expectatives sobre
les finalitats proposades en responsabilitat social.

Hi ha cinc eines relativament comunes: les declaracions corporatives, els codis de
conducta, les polítiques explícites de RSC, els sistemes de gestió i, finalment, els
informes socials i ambientals.

1. Declaracions corporatives

Aquestes declaracions fan referència a la declaració de la missió, visió i valors de
l’empresa promoguda per al control de la qualitat i de la idea de la gestió per valors.
Són documents senzills i breus. L’objectiu és definir els valors de l’empresa, els
seus principis bàsics i els seus objectius, que serveixen com a pauta general de la
política de l’empresa, amb l’objectiu d’orientar la presa de decisions en situacions
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Estàndard

Tipus, model, norma. Nivell
mitjà, qualitat mitjana. Que

s’ajusta a un tipus, model, norma,
determinat.

difícils o imprevistes. Perquè aquests documents promoguin la RSC, han de ser
declaracions consensuades que s’han de seguir, reformar o revisar internament
en consulta amb les parts interessades. Només així les declaracions serveixen
per definir la identitat d’una organització i per estimular la presa de decisions i
orientació.

2. Codis de conducta

Els codis de conducta són una eina bàsica en la gestió ètica i de RSC. Per a
qualsevol empresa són la base i guia on es recullen els valors i comportaments
ètics de l’organització. Aquesta guia ajuda a elaborar i establir el tipus de normes
de comportament en concepte de RSC.

3. Polítiques explícites

Les polítiques de RSC es constitueixen com una eina de la direcció de l’organitza-
ció per iniciar i orientar l’empresa cap a una gestió ètica i socialment responsable.
La política de RSC defineix els objectius i les prioritats en aquest àmbit i descriu
els passos bàsics per assolir-los. En cert sentit, les empreses implementen els seus
sistemes de gestió a partir del desenvolupament de les polítiques de RSC.

4. Sistemes de gestió a partir de normativa estandarditzada

Els sistemes de gestió són eines reconegudes en àmbits com la qualitat, el medi
ambient i la seguretat laboral. Fonamentalment es tracta d’una sèrie de normatives
externes l’aplicació correcta de les quals comporta un model de gestió. Per tant,
l’aplicació completa i precisa d’un sistema de gestió mediambiental significa
que l’empresa compleix totes les obligacions legals en aquest àmbit i compleix
plenament amb les normes ambientals o realitza les millors pràctiques en aquest
àmbit.

Aquestes normatives i estàndards externs cobreixen un o més aspectes de la RSC.
Generen un conjunt de documents interrelacionats i exigeixen desenvolupar un
registre i arxiu de documents. Les normatives permeten a l’organització demostrar,
tant internament com externament, que la seva actuació és conseqüent amb el
compromís adquirit per la implementació d’un sistema de gestió ètic i de RSC,
que va molt més enllà que allò contingut en el seu codi de conducta.

L’aplicació de normes o estàndards ajuda el consumidor a la comparació de
productes o serveis, però també facilita la comparació a la resta de comunitats
d’implicats i ens avaluadors subjectes. Per exemple, en licitacions a escala local,
nacional o internacional.

Existeixen un gran nombre de normes i estàndards externs que abasteixen un o més
aspectes de la RSC; tanmateix, no n’hi ha tants que cobreixin tos els elements.
Alguns són: certificació ISO 14000, SGE21, ISO 26000, certificació SA 8000,
IES. 100.

5. Informes socials i mediambientals

L’impuls internacional més important en matèria de comunicació de RSC és
l’anomenada GRI (Global Reporting Initiative). El GRI és una organització
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internacional independent que ha estat pionera en la presentació d’informes de
des de 1997 i que actualment és la referència reconeguda internacionalment en
l’elaboració de memòries de sostenibilitat. La seva finalitat és que les empreses
informin sobre els estàndards generals en rendiment social i ambiental perquè els
mercats i els consumidors tinguin opcions de comparar i predir.

Les memòries de sostenibilitat poden ser publicades per empreses i organitzacions
de qualsevol tipus i grandària. Actualment milers d’empreses de tota mena han
publicat les seves memòries de sostenibilitat incloent organitzacions públiques o
governamentals. La publicació d’aquestes memòries a més es pot consultar en
una base de dades de divulgació de memòries GRI.

La consciència mediambiental i social de les organitzacions constitueix un factor
addicional per poder avaluar les empreses. La informació estandarditzada té
una gran importància en aquesta matèria. Informes anomenats de triple balance
destaquen per la seva informació, ampliació i normativa.

El triple balanç és un model o eina que avalua l’acompliment d’una empresa tenint
en compte tres dimensions: l’econòmica, la social i l’ambiental.

Aquests tres components de la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible estan
íntimament lligats.Les empreses que opten per utilitzar el triple balanç aposten pel
desenvolupament sostenible i tenen consciència que monitorar els seus resultats
d’aquesta manera els permet prendre millors decisions estratègiques.

Informes ’triple balance’

Els informes triple balance són informes que recullen informació sobre indicadors que
analitzen l’impacte econòmic, mediambiental i social de l’empresa. També es coneixen
com a informes de les tres P en la seva versió en anglès: profit, people and planet. Dins
del concepte de triple balanç, tenim en realitat nou dimensions, que ens permeten fer una
anàlisi més exhaustiva. Un exemple d’informe que incorpora un triple balance és el Global
Reporting Initiative (GRI).

Exemple d’ús de la guia GRI

Fent ús de la guia ja.cat/N8Y7G (G4 és l’actualització més recent), es busquen els següents
ítems:

1. L’indicador relacionat amb efluents i residus: G4-EN22

2. La categoria de l’indicador: medi ambient

Vegeu la imatge que es troba en la cerca d’aquest indicador:

http://www.mas-business.com/docs/Spanish-G4.pdf
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L’Organització Internacional per a la Normalització (ISO, de l’anglès Open
System Interconnection) és un organisme internacional de normalització format
per representants de diverses organitzacions nacionals de normalització. Fundada
el 23 de febrer de 1947, promou normes mundials de propietat, industrial i
comercial.

Logo ISO

Vegeu un recull de les normes i estàndards més complets i importants en matèria
de responsabilitat social a taula 2.7.

Taula 2.7. Normes i estàndards

Norma/Estàndard Institució Tipus de norma

ISO 14000 Organització Internacional per
l’Estandardització (ISO)

Guia
No és certificatòria, ni regulatòria.

SGE 21 Forètica Norma auditable
Certificat expedit per Forètica

ISO 26000 Organització Internacional per
l’Estandardització (ISO)

Guia
No és un certificatòria, ni
regulatòria.

Certificació SA 8000 Responsabilitat Social
Internacional (SAI)

Norma auditable
Certificable

GRI (Global Reporting Initiative) CERES (xarxa nord-americana
d’inversors, organitzacions
ambientals i altres entitats,
juntament amb el Programa de les
Nacions Unides pel Medi Ambient
(PUMA) com a associat

Guia
No és un certificat, i no es pot
auditar.
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3. Fluxos d’informació del departament de recursos humans

En un entorn competitiu que necessita una adaptació estratègica constant, les
organitzacions cerquen la millor manera d’adherir-se a les tendències dels mer-
cats. L’empresa, millorant el flux d’informació, pot optimitzar tant l’adaptació
estratègica necessària com el rendiment del capital humà. L’estratègia i la gestió
de les organitzacions venen determinades per la cultura empresarial, que fa
referència a les creences i els comportaments que determinen com els empleats i la
direcció d’una empresa interactuen i gestionen les transaccions internes i externes
empresarials i socials.

Les organitzacions utilitzen diferents enfocaments per acumular i utilitzar els seus
coneixements, i aquests enfocaments es presenten com a diferents aspectes del
capital intel·lectual, és a dir, el capital humà, organitzatiu i social (Davenport,
Prusak, 1998). Totes les organitzacions, grans i petites, utilitzen una gran quantitat
de capital per dirigir els seus negocis. Aquest capital inclou efectius, actius
utilitzats per generar ingressos pel seu negoci. Tanmateix, totes aquestes empreses,
independentment del sector, tenen una cosa en comú: les persones. Això
significa que el capital de les empreses necessita recursos humans per funcionar:
l’anomenat capital humà.

El capital humà és el conjunt d’habilitats, coneixements, competències i altres atributs que

posseeixen les persones i que resulten per a una activitat econòmica, el creixement de la

productivitat d’una empresa o la competitivitat d’un país.

3.1 Els recursos humans en l’empresa

Una àrea important que contribueix a l’èxit organitzacional és la gestió dels
treballadors en les organitzacions. L’èxit empresarial en una economia de mercat
depèn de la utilització òptima dels recursos rellevants, com els recursos financers,
materials i humans. A través de la seva combinació s’aconsegueix la consecució
de l’objectiu. No obstant això, el component més significatiu i complex per a
l’assoliment de l’èxit organitzacional és l’anomenat recursos humans.

Els recursos humans són un conjunt de persones que treballen per a una or-
ganització, contractades segons el tipus de relació contractual com a personal
temporal o personal indefinit, però que col·lectivament constitueixen els recursos
organitzacionals més importants. Una organització ha de tenir el nombre i els tipus
adequats d’empleats administrats de manera que puguin assolir els seus objectius
personals i organitzacionals.

Els recursos humans s’utilitzen per descriure tant les persones que treballen per a
una empresa o organització com el departament responsable de gestionar tots els
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assumptes relacionats amb els empleats, que representen col·lectivament un dels
recursos més valuosos de qualsevol empresa o organització. El terme recursos
humans es va utilitzar per primera vegada a la dècada dels seixanta, quan el
valor de les relacions laborals va començar a cridar l’atenció i quan conceptes
com la motivació, el comportament organitzatiu i les avaluacions de selecció van
començar a prendre forma en tot tipus d’ambients laborals.

La dècada dels noranta va anunciar un gir molt important en la gestió dels
recursos humans i tot el que fa referència al personal de les organitzacions. Les
empreses d’aquesta època van ser protagonistes d’alguns moviments socials i eco-
nòmics que van provocar nous paradigmes en els recursos humans de les empreses.
El món econòmic i social va començar a enfrontar-se a nous esdeveniments, entre
ells l’elevada competitivitat i les alteracions en l’entorn econòmic, l’escurçament
del cicle de vida del producte, la integració de les tecnologies de la comunicació, el
ràpid desenvolupament de la força de treball, la creixent i revolucionària presència
de les dones al món laboral, la llibertat de treball al món, la conciliació de la vida
laboral i la vida familiar, els requisits de qualitat de productes i els serveis a preus
competitiu. Són només alguns dels temes que s’han traduït en requisits clau i
necessaris en la gestió dels recursos humans.

Els recursos humans (RRHH) són la part d’una empresa que s’encarrega de
trobar, seleccionar, reclutar i formar demandants de feina, així com d’administrar
programes de beneficis per als empleats. Els recursos humans tenen un paper
clau a l’hora de contribuir amb les empreses a afrontar un entorn empresarial que
canvia ràpidament i amb una demanda creixent d’empleats de qualitat, com passa
al segle XXI. La qualitat de la formació dels candidats i candidates a un lloc de
treball és, en moltes ocasions, la diferència en l’elecció dels oferents.

“Els recursos humans són aquella part de la gestió dissenyada per proporcionar i coordinar
els empleats de l’organització”.

Byars L. i Rue, L. (1997). Gestión de recursos humanos (pàg. 75).

Existeixen nombroses definicions del terme recursos humans, ja que hi ha molts
experts en la matèria. També es poden trobar diferents formes per anomenar
els recursos humans: per exemple, administració de personal, relacions amb els
empleats, mà d’obra i, en anglès, staff. Els recursos humans s’ocupen de l’ús
adequat dels factors humans a les empreses.

Els recursos humans són clau per satisfer les creixents demandes empresarials
per a un panorama competitiu que canvia ràpidament, per atendre millor els
clients i diferenciar-se dels competidors, i per augmentar els resultats. Així
doncs, els recursos humans estan guanyant terreny ràpidament en l’organització
de l’empresa. Formen part de la funció empresarial estratègica, una part essencial
per maximitzar els beneficis econòmics i socials de l’organització.
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Jerarquia

Relació de primacia i
subordinació que lliga les
persones que ocupen rangs
desiguals en una organització.

3.1.1 Organització formal i informal

Les organitzacions poden seguir un model formal o informal. A més, en la gran
majoria de vegades els dos models conviuen en una mateixa empresa. En tot
cas, es tracta de dos models complementaris i que no s’oposen, les dues vies
d’organització empresarial cobreixen la xarxa organitzacional.

L’organització formal té una estructura empresarial perfectament definida i
intencionada per la direcció de l’organització. L’estructura organitzativa ha
d’evidenciar tots els llocs de treball i les tasques que ha de fer el personal de
l’organització, és a dir, ha de mostrar les responsabilitats, els departaments i la
jerarquia de tota l’organització. Aquesta organització formal forma part de la
política de l’organització i ha d’estar documentada i visible perquè cada empleat
pugui assabentar-se’n en tot moment. Els organigrames (vegeu figura 3.1) són la
representació gràfica de les organitzacions formals.

Figura 3.1. Organització formal

L’organització informal és una organització que sorgeix de manera espontània a
partir de les relacions de les persones, sense que sigui constituïda per la direcció.
Són considerades relacions personals i socials que es formen dins de la mateixa
organització pel fet de conviure i compartir part de la vida. En moltes ocasions
sorgeixen amistats, interessos comuns i líders naturals, que són seguits i respectats
per la resta de companyes i companys. Aquest tipus d’organitzacions provoca que
el personal es comuniqui entre els diferents departaments de l’organització, fent
que la xarxa informal s’expandeixi per tota l’empresa. S’ha de tenir en compte que
aquest model d’organització té una rellevància molt important a dins de l’empresa,
i la direcció ha de contemplar-la en les seves decisions.

Destaquen dos motius sobre la influència de l’organització informal en el conjunt
de l’organització:

• La informació s’estén molt més ràpidament pels canals informals que pels
formals, encara que aquesta sigui estesa com a notícia falsa o rumors. Una
de les situacions en què es dona l’organització informal és a l’hora de
l’esmorzar, dinar, etc. (vegeu figura ??).

• Els líders informals són persones que no són oficialment assignats com a
dirigents, però que per la seva personalitat i la influència en la resta de
personal motiven i són font d’inspiració per als altres. Aquests no estan en
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un posició de lideratge formal, però tenen el reconeixement de líders davant
els seus companys.

Organització informal (font:
www.freepik.es)

L’organització és un sistema continu capaç de diferenciar i integrar activitats
humanes que utilitzen, transformen i uneixen un conjunt de recursos humans,
materials i d’altres tipus per aconseguir assolir uns objectius desitjats o
finals.

“L’organització formal i la informal estan estretament interrelacionades i no es poden
separar: l’organització formal és l’esquelet i la informal és la musculatura del cos
organitzatiu.”

J. M. Rodríguez (1990). El factor humano en la empresa (pàg.71).

Exemple d’organització informal

La Mara i la Berta treballen juntes a l’empresa Espiga d’Or. La Mara és cap d’administració
i la Berta és la secretària adjunta a direcció d’en Joan, del departament de producció. La
Mara i la Berta esmorzen cada dia juntes a la terrassa de l’empresa, espai de descans que
atorga l’empresa per al seu personal. La Mara en un dels esmorzars ha explicat a la Berta
que han trencat la relació amb un dels proveïdors de la Xina.

La Berta, més tard, mentre parla amb en Joan li fa el comentari del proveïdor de la Xina.
En Joan ha començat a cercar nous proveïdors amb les característiques d’aquest al qual
ja no compraran.

3.1.2 Participació i motivació a la feina

La implicació del personal és un procés de participació per tal d’utilitzar les seves
aportacions per aconseguir un major rendiment individual i organitzatiu. Com
a resultat, s’espera que el personal estigui més motivat, més compromès, més
productiu i més satisfet amb la seva feina.

La participació del personal és una iniciativa de gestió i, com a concepte, el
personal té l’oportunitat de debatre sobre qüestions relacionades amb la feina i
d’influir en les decisions directives, encara que la direcció es reserva el dret de
governar.

La gestió participativa és una eina que s’utilitza per motivar els empleats. Quan
el personal se sent involucrat en la presa de decisions en tots els nivells, es parla
de participació.

Les característiques de la participació són:

• Comporta implicació mental i emocional del personal.

• Inclou treball en equip entre els membres de l’organització.

• És una tècnica motivacional.
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• Un empleat pot identificar els seus propis punts forts i els seus punts febles.

• És una funció dinàmica.

• El personal se sent més satisfet al seu lloc de treball gràcies a la contribució
en el procés de presa de decisions.

La participació dels treballadors es pot aplicar sota diversos mètodes, com la
participació de consell, a través de comitès de treball i en cercles de qualitat.
Sigui quina sigui la naturalesa, la participació pot donar els resultats significatius
següents:

• Tendeix a millorar la motivació perquè els empleats se senten més implicats
i compromesos amb les tasques organitzatives.

• L’autoestima, la satisfacció laboral i la cooperació amb les autoritats supe-
riors també milloren.

• Pot reduir l’estrès i els conflictes entre empleats.

• Pot reduir la rotació i l’absentisme laboral dels empleats quan s’adonen que
formen part de l’organització.

• Pot augmentar la moral del personal.

• Els valors i la dignitat personal es protegeixen.

• Pot millorar la salut mental i física personal minimitzant l’efecte d’alienació
al lloc de treball.

• És un procés democràtic en contradicció amb l’organització autoritària.

• Es pot inculcar un sentiment d’autoestima entre tots els empleats.

• L’acte de participació en si mateix estableix una millor comunicació, ja que
el personal discuteix mútuament tots els problemes.

La motivació és un fenomen polifacètic i és difícil de definir. Al llarg dels anys
s’han desenvolupat moltes teories sobre la motivació. Motivar els empleats és
una tasca complexa i requereix la comprensió de la dinàmica de les persones i
la capacitat de crear un entorn que l’afavoreixi. La motivació i les competències
són fonamentals per gestionar les persones per tal que adquireixin un compromís
amb l’organització. Per tant, les empreses han de trobar diferents mecanismes per
poder motivar el personal.

La motivació també es considera un motor per al canvi. Cal cercar noves maneres
de motivar el personal, principalment mitjançant lideratge solidari, flexibilitat i
altres avantatges. Els directius han d’engrescar-se per crear condicions motivado-
res per als empleats. Perquè això succeeixi, cal emprar tota una gamma d’eines
i factors per aconseguir la motivació del personal. Principalment destaquen els
factors següents:

• Comunicació, enquestes i formació d’equips
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Un equip és un grup de
persones amb habilitats

complementàries que
aposten per un propòsit

comú i es responsabilitzen
mútuament de l’assoliment

d’una tasca.

• Revisió del rendiment o entrevistes d’avaluació del personal (possibles eines
motivadores)

• Possibilitat de proporcionar incentius

• Escolta activa del personal

• Observació i coneixença dels membres de l’equip

• Assignació de responsabilitats

Exemple de motivació del personal

L’entorn laboral inclou l’entorn físic i social en el lloc de treball. Els nous desenvolupaments
tecnològics augmenten les possibilitats d’organitzar disposicions de treball flexibles, menys
restringides pel temps i el lloc. Així doncs, el treball a distància, treballar des de casa i
treballar en horaris flexibles són factors de motivació pel personal.

Un entorn de treball bo i saludable és important i per sentir satisfacció per la feina del
personal al seu lloc de treball. Això significa que és un factor important per atreure i retenir
personal. Aquests desenvolupaments en l’entorn laboral també comporten nous reptes
(per exemple, per al gerent, però també en relació amb les condicions de treball).

3.1.3 Treball en equip

El treball en equip és una condició que implica treballar en cooperació amb
els altres d’una forma coordinada, unida i guiada, aprofitant les fortaleses i
augmentant-les a favor del grup mitjançant les sinergies de cada membre.

El treball en equip és una part bàsica de l’èxit laboral. La capacitat de treballar
com a equip és una de les habilitats més importants del mercat laboral actual.
Actualment, els empresaris cerquen personal que pugui aportar les seves idees,
però que també pugui treballar amb altres persones per crear i desenvolupar un
treball conjunt.

Exemple de treball en equip

Un equip d’handbol treballa junt per establir la jugada perfecta i poder marcar gol. Cada
membre de l’equip té un paper específic per complir les tasques assignades per l’equip
tècnic.

Tot i que pot semblar que un únic un jugador només és qui anota el gol, aquest marcatge ha
estat possible gràcies a la planificació, la coordinació i la cooperació de moltes persones.

Els empresaris cerquen personal que no només sàpiga treballar bé amb els
altres, sinó que entengui que el mèrit és de tothom perquè la feina és conjunta.
L’assoliment de les finalitats que es proposen en un treball en equip és l’esforç
d’una feina conjunta de tots els seus membres.

El treball en equip consisteix a construir relacions i treballar amb altres persones
mitjançant diverses habilitats i hàbits valuosos entre les quals destaquen:

• Treball cooperatiu
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Externalització

Portar fora de l’organització la
gestió dels recursos humans,
cedint a tercers algunes funcions.
És a dir, s’elimina aquest
departament i s’externalitzen les
seves funcions.

• Aportació al grup d’idees, suggeriments i esforç

• Comunicació (tant donar com rebre)

• Responsabilitat

• Respecte a la diversitat del grup (creences, preferències, ideals...)

• Aptitud per a la presa de decisions en grup

3.2 El departament de recursos humans

El departament de recursos humans té les seves arrels en diverses tasques
administratives que es realitzen en les empreses. Els procediments més destacats
són la selecció de treballadors, la confecció de contractes i les gestions de les
nòmines i la seguretat social.

A les empreses petites el departament de recursos humans pot estar absorbit pel
departament d’administració, sobretot en empreses on hi ha molt poc personal.
Fins i tot és un dels departaments que es troba més externalitzat per altres
empreses o professionals que es dediquen als recursos humans. En aquests casos
les empreses poden fer la recerca del personal, però la resta de funcions més
administratives com la confecció de contractes i la gestió de nòmines i seguretat
social, i altres tasques relacionades amb el personal, es fan des de l’empresa
externa o professional. Aquest tipus d’outsourcing és una pràctica que també solen
adoptar les empreses com a mesura de reducció de costos.

En canvi, quan l’empresa creix en nombre de personal, aquesta té la necessitat
d’incorporar a la seva organització el departament de recursos humans. Depenent
de la grandària de l’empresa, aquest departament, a part de responsabilitzar-se del
tema burocràtic del personal, sol tenir experts en psicologia, sociologia i tècnics
d’organització dels recursos humans.

Actualment, la importància del departament de recursos humans és vital per a
l’empresa, ja que influeix en els aspectes següents:

• Aptitud i actitud del personal per aconseguir les finalitats estratègiques de
l’organització.

• Eficiència del desenvolupament de les tasques administratives.

• Progrés i millora de la cultura de l’organització.

3.2.1 Funcions

Un departament de recursos humans gestionat de manera eficient proporciona a
l’organització una estructura i una capacitat de satisfer les necessitats empresarials,



Recursos humans i responsabilitat social corporativa 70 Processos administratius de recursos humans

LinkedIn

Plataforma sorgida l’any 2002
per connectar professionals entre

si o amb empreses. El seu
objectiu no és només buscar

feina, sinó que s’hi poden trobar
idees, contactar amb persones

amb les quals fer negocis o
promocionar els serveis de
professionals, productes o

coneixement sobre algun tema.

mitjançant la gestió dels recursos més essencials de l’empresa: els empleats.
Hi ha diverses disciplines entorn els recursos humans ja que s’hi poden exercir
diverses funcions.

El departament de recursos humans gestiona moltes funcions necessàries per a l’or-
ganització. Aquestes funcions són fonamentals per proporcionar el compliment de
la legislació laboral, el manteniment de registres, la contractació i la formació, la
compensació, l’assistència del personal i l’ajuda per tractar problemes específics
de rendiment. Aquestes funcions són bàsiques perquè sense elles les empreses no
serien capaces de satisfer les necessitats essencials de la direcció i del personal.

Les principals funcions de departament de recursos humans són les següents:

1. Garantia de compliment de la legislació laboral

Una de les principals responsabilitats del departament de recursos humans és as-
segurar que les organitzacions compleixen totes les lleis laborals. El departament
ha de conèixer i complir les regulacions en matèria laboral. Això inclou qüestions
com, per exemple, el nombre de descansos concedits per cada hora de treball, així
com el nombre d’hores i l’edat que una persona pot treballar, entre d’altres.

2. Organització i planificació del personal

El departament de recursos humans també planifica les plantilles segons l’organit-
zació de l’empresa, dissenya els llocs de treball juntament amb la direcció per tal
de definir-los d’una manera més adequada, defineix les funcions i responsabilitats,
preveu les necessitats del personal a mitjà i llarg termini, defineix el procediment
de retribució i de promoció interna, com a aspectes més importants.

3. Selecció de personal

Quan es completa la planificació, comença la cerca o selecció de persones. Un
cop establert el perfil del treballador requerit, el lloc es publica en un portal
dedicat a l’ocupació, a la pàgina web de l’organització o a les xarxes socials com
LinkedIn. Es revisa el programa i es coordinen les entrevistes amb els candidats
que es considerin adequats per al lloc, segons els currículums lliurats. També es
programen proves per garantir que les parts interessades puguin realitzar el treball
ofertat.

4. Contractació i formació

La contractació i la formació de nous empleats són les responsabilitats principals
de l’equip de recursos humans. Aquesta part de la feina sovint comporta la
publicitat de llocs oberts, l’entrevista i la contractació de candidats i la reserva
d’hores dedicades a la formació dels nous reclutats. Les tècniques de reclutament
poden ser internes, quan els candidats formen part de la plantilla de l’empresa, o
externes, quan els candidats són persones alienes a l’organització. El departament
de recursos humans sovint publica materials de formació, inclosos manuals que
detallen tots els aspectes de la feina. Això permet al personal de l’empresa adaptar-
se als llocs de treball. Les formacions també permeten que el personal pugui
adaptar-se als canvis, a les noves tecnologies i a altres aspectes que l’empresa
pugui incorporar en la seva producció per tal de millorar o reciclar-se.
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5. Retribució

Dissenyar el sistema de retribució del personal i analitzar els seus resultats
és una altra funció. El departament de recursos humans estudia els diferents
elements salarials com l’estructura de sous, els components fixes i variables, les
retribucions en espècie, les dietes, els desplaçaments, etc. També s’encarrega de la
política d’incentius i de l’establiment de nivells salarials de les diferents categories
professionals.

6. Relacions laborals

Una altra funció clau del departament de recursos humans és la gestió de les
relacions amb els empleats. Quan hi ha algun problema o un malentès entre
els membres del personal o entre personal i gerència, el departament de recursos
humans intervé en la situació. Sempre es recomana als treballadors que portin els
problemes o les desavinences a l’atenció del personal de recursos humans per a la
seva resolució.

7. Clima i satisfacció laboral

Per poder dur a terme accions correctives s’han de determinar els motius de
satisfacció i insatisfacció dels empleats de l’organització. Un dels factors més
importants i influents en la creació d’un bon entorn laboral és la conciliació de la
vida familiar i laboral.

8. Prevenció de riscos laborals

L’anàlisi de les condicions de treball i els riscos laborals associats han de ser
examinats abans de la implementació de mesures preventives i de protecció, per
tal de mantenir la salut de les persones que componen l’organització.

9. Gestió de faltes i sancions

El departament de recursos humans s’encarrega del procés disciplinari, és a dir, de
sancionar el personal quan s’incorre en alguna falta, sempre aplicant les sancions
previstes en la legislació laboral, el conveni col·lectiu o el codi de conducta de
l’organització.

3.2.2 Organització

El departament de recursos humans pertany a l’organització i és un dels eixos
principals de l’estructura de l’empresa. Per organitzar d’una forma eficient el
departament de recursos humans, correspon realitzar un estudi del personal de
l’organització (comandaments de qualsevol rang, administratius, operaris, etc.),
designar funcions específiques i establir les interconnexions més adients.

Vegeu a figura 3.2 l’organització del departament de recursos humans més comu-
na:



Recursos humans i responsabilitat social corporativa 72 Processos administratius de recursos humans

Figura 3.2. Organització del departament de recursos
humans

3.2.3 Models de gestió

La gestió de recursos humans, igual que la gestió de les organitzacions en el seu
conjunt, ha anat canviant amb el temps per anar responent als reptes que s’han
plantejat en cada moment a les organitzacions. Els canvis que s’han produït en
l’entorn en què es troben immerses han exigit sistemes de gestió cada vegada més
avançats en general. Cal dir que tots els models són valuosos, però que s’han
de prendre només com una base. L’organització és qui en determinarà la seva
aplicació i utilitat, ja que haurà de decidir el model s’acosta més a la seva cultura
empresarial i als objectius de negoci.

El nombre de models de gestió es pot quantificar com el nombre d’empreses
existents, però es classifiquen en dos tipus:

1. Models fonamentats en tendències tradicionals de gestió de recursos
humans

2. Models fonamentats en tendències actuals de gestió de recursos humans

Els models fonamentats en tendències tradicionals de gestió de recursos humans
presenten les característiques següents:

• L’objectiu és augmentar la productivitat de l’empresa tot reduint els costos.
La integració, la motivació i la satisfacció dels empleats no es tenen en
compte.

• La feina de la funció de contractació es limita a cobrir vacants sense
planificar el reclutament de possibles candidats. La velocitat de l’ocupació
del lloc de treball és més important que la detecció correcta de candidats.
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• La formació va a compte del personal. Encara que és valorada per
l’organització, aquesta no és contemplada com a funció del departament
de recursos humans.

• Genera uns costos laborals baixos, cosa que provoca que els millors treballa-
dors de l’empresa cerquin millors salaris i marxin de l’empresa. Aquest fet
provoca un moviment més continu de contractació de personal que afecta
sobretot els bons empleats, ja que tenen més probabilitats de ser contractats
per altres empreses que els ofereixen millors condicions.

Els models fonamentats en tendències actuals de gestió de recursos humans
presenten les característiques següents:

• L’objectiu és que els empleats estiguin el més satisfets possible amb l’em-
presa. Per tant, es duen a terme factors de motivació perquè el personal se
senti escoltat i valorat en les seves funcions. Això provoca un augment en
la seva productivitat.

• Es porta a terme una planificació de les necessitats del personal actuals
i futures. Daquesta manera, es tenen coberts els llocs de treball en
cas d’absències o qualsevol contratemps. S’intenta, com a mínim, una
alternativa possible per a cada lloc de treball.

• El procés de contractació és molt complet: es valoren les habilitats i
capacitats professionals i personals del candidat per tal de millorar la seva
integració al grup de treball.

• L’organització s’encarrega de la formació del personal, l’objectiu de la qual
és créixer professionalment i promocionar-se dins de l’organització. Aquest
mètode impedeix que el personal més qualificat abandoni l’empresa.

3.3 Comunicació

La comunicació és una de les funcions més bàsiques en les organitzacions. Els
dirigents prenen bones decisions, desenvolupen plans ben pensats, construeixen
una estructura organitzativa sòlida i aprofundeixen en les relacions amb la resta de
membres mitjançant la comunicació. És important per aconseguir una eficiència
administrativa i organitzativa. Una bona comunicació ajuda al personal a implicar-
se més en el seu treball i entendre millor la seva tasca.

La comunicació ha de ser clara, precisa i oportuna per poder transmetre la
informació correcta i evitar problemes organitzatius. Sense comunicació, el
personal no sap què fan els companys, no sap quins són els seus objectius i
no pot avaluar el seu rendiment.

Una classificació de la comunicació que es pot donar en el departament de recursos
humans es mostra a taula 3.1.
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Taula 3.1. Classificació de la comunicació

Tipus Descripció

Horitzontal Es transmet entre òrgans o membres del mateix nivell jeràrquic.

Descendent Es transmet des dels nivells superiors cap als inferiors.

Ascendent Es transmet des dels nivells inferiors cap als superiors.

3.3.1 Comunicació efectiva

Una comunicació efectiva és més que intercanviar informació, es tracta de
comprendre l’emoció i les intencions que hi ha darrere de la informació. A més,
ha de ser capaç de transmetre clarament un missatge, i aquest missatge s’ha de
saber escoltar i entendre per la persona que el rep.

La comunicació ens envaeix tot el dia: a casa, a la feina, amb el veí del costat i
al club esportiu. La comunicació pot ser verbal, no verbal i per escrit. Malaura-
dament, el missatge no sempre es presenta com s’ha volgut i aquest contratemps
pot provocar una mala comunicació, malentesos o impressions equivocades. Per
això, la comunicació efectiva és tan important i és la base per a totes les facetes
d’un negoci. La comunicació s’entén entre dues o més persones amb la finalitat
de lliurar, rebre i entendre un missatge amb èxit.

La comunicació eficaç és la comunicació entre dues o més persones amb la finalitat
d’entregar, rebre i entendre el missatge amb èxit. Per millorar la comunicació
d’una organització, es té en consideració l’existència de la teoria de les set C,
postulada per Scott Cutlip i Allen Center. Els investigadors van establir que per
interpretar que un missatge s’havia transmès de forma exitosa s’havia de complir
la teoria de les 7C. Aquests set principis de la comunicació són una manera útil
de garantir una bona comunicació empresarial.

Les set C de comunicació són una llista de principis que s’han de garantir en
qualsevol comunicació. El seu propòsit és ajudar a garantir que la persona amb
qui es comunica sent el que intenta dir. Les set C són: clara, correcta, completa,
concreta, concisa, considerada i cortesa.

Segons les 7C la comunicació efectiva ha de ser:

1. Completa: el missatge ha d’estar complet i orientat a la percepció del món
del receptor. El missatge s’ha de basar en fets, i un missatge complex
necessita informació i/o explicacions addicionals. Un bon repartiment de
temes clarifica el missatge i, com a conseqüència, en resulta una visió
completa del que s’està transmetent.

2. Concreta: la comunicació empresarial concreta també es basa sobre un
missatge clar. Això sovint es recolza en coses materials o fets, com ara dades
i xifres d’una investigació. Les paraules utilitzades així com l’estructura de
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la frase es poden interpretar de manera transparent, sense que quedi res a la
imaginació.

3. Cortesa: és important acostar-se al receptor d’una manera amable i cortesa.
L’ús de termes que mostren respecte pel receptor contribueixen a una
comunicació eficaç i efectiva. El mateix passa amb la forma d’adreçar-se a
algú: no han d’existir insults amagats o agressivitat en el to.

4. Correcta: la correcció en la comunicació es manifesta en un ús correcte del
llenguatge. En la comunicació empresarial escrita s’han d’evitar els errors
gramaticals i els lapsus estilístics o l’ús erroni dels verbs en la comunicació
verbal. Un ús correcte del llenguatge augmenta la confiança i el receptor
sent que se’l pren seriosament.

5. Clara: el llenguatge clar es caracteritza per l’explicitat, en frases curtes i
paraules concretes. El llenguatge difús no s’ha d’utilitzar, no s’ha de llegir
entre línies i no es recomana fer servir expressions tòpiques. El receptor
obté una imatge clara del contingut del missatge si la informació del text
és breu i posa l’accent en l’essència del missatge. Passa el mateix en la
comunicació és oral.

6. Considerada: per comunicar-se correctament, és important relacionar-se
amb el grup objectiu i participar-hi. Si es té en compte el públic, el missatge
pot orientar-se correctament. Els factors que hi juguen són, per exemple, els
coneixements professionals, el nivell educatiu, l’edat i els interessos.

7. Concisa: un missatge és clar quan el que es vol expressar és coherent
i no conté cap inconsistència. Si s’esmenten fets, és important que hi
hagi informació coherent i de suport. La implementació sistemàtica d’una
determinada afirmació o notació també contribueix a una comunicació
empresarial clara. Les afirmacions difuses i variades confonen el receptor.

Exemple de mala aplicació de les 7C

Llegiu el correu electrònic intern del departament de màrqueting entre grups de treball
diferents:

Hola, Sofia,

Volia comunicar-te que no estic d’acord amb el torn de paraula que porta a terme el teu
equip de treball en les reunions quinzenals. Sobretot en el cas del Mario i l’Elvira, ja que
monopolitzen la reunió. El meu equip, per culpa del teu, no ha pogut expressar i mostrar
tots els projectes que tenim entre mans.

Podries fer callar el teu equip i i fer-li veure que no és l’únic equip del departament perquè
la resta també hem de dir-hi la nostra?

Moltes gràcies.

Salutacions,

Lluís

Aquest missatge no és cortès. En Lluís sembla que està començant una baralla amb la
Sofia. A més, expressar uns sentiments negatius i gens agradables pot incórrer en la
reducció de la productivitat i la motivació de la Sofia i el seu equip. Encara que s’hagin de
transmetre situacions o notícies complicades, la cortesia és aconsellable.
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Relacions interpersonals

Diferents maneres d’interacció
entre dues o més persones. Són

les habilitats individuals per
comunicar-se efectivament,

escoltar-se, solucionar conflictes
i l’expressió autèntica de la

persona.

3.4 Habilitats socials i personals

Les habilitats socials formen un conjunt d’estils i hàbits de relació que permeten
mantenir un nivell adequat de relació interpersonal. Les habilitats socials per-
meten que una persona es relacioni de manera constructiva amb els altres: un
dèficit en aquest tipus d’habilitats pot mostrar agressivitat, permissivitat, expressió
incorrecta dels sentiments, actuació de forma intransigent etc. Tots aquests
aspectes porten conseqüències negatives en l’àmbit social, i més concretament
en el laboral.

Les habilitats socials estan constituïdes per un conjunt de capacitats o destreses
necessàries per desenvolupar de manera competent alguna tasca interpersonal.
Són conductes apreses, acceptades socialment i que faciliten la interacció i
comunicació amb els altres.

Les habilitats socials es troben definides per tres elements:

1. Empatia: capacitat de per posar-se en el lloc de l’altre.

2. Coneixement de les convencions socials: capacitat de situar-se en la
societat i participar-hi per poder adaptar-se.

3. Factor situacional: capacitat de reconèixer el moment just que condiciona
de manera significativa el l’entorn social de la persona.

Les habilitats socials són capacitats o destreses que permeten que una
persona es relacioni de manera competent amb els altres.

Les habilitats o competències personals són completament individuals per a cada
persona. Tanmateix, generalment no es tracta de si es té la competència, sinó de
com afecta a la persona per desenvolupar-se en l’àmbit professional. Les habilitats
personals descriuen a les persones des de l’àmbit de la seva vida privada com de
la seva vida professional. Són aquelles capacitats d’actuar davant de situacions
diverses, a través de l’aprenentatge, la pràctica i l’experiència.

Depenent de la situació i la feina, certes habilitats personals d’un empleat o,
per descomptat, de l’empresari poden determinar l’èxit o el fracàs d’un projecte.
Només per aquesta raó, i també per un ambient harmoniós a la feina, les habilitats
personals són molt importants en el món d’avui.

Les habilitats personals es relacionen amb valors i actituds individuals. Aquestes,
al seu torn, influeixen en el comportament en situacions de la vida. Vegeu una
llista de les habilitats personals més elementals en el món laboral:

• Resistència

• Coneixement d’un mateix

• Pensament crític amb un mateix
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Absentisme laboral

Nombre d’hores o de jornades de
feina perdudes en un determinat
període de temps.

• Autoconfiança

• Consciència del risc

• Assertivitat

• Pensament positiu

• Compromís

• Disposició per a l’aprenentatge

• Fiabilitat

• Capacitat de presa de decisions

• Responsabilitat

3.5 Sistemes de control de personal

Una de les tasques que correspon al departament de recursos humans és el control
de personal, que, a més, es categoritza com a fonamental pel bon funcionament
i la productivitat de l’organització. Aquesta tasca encomanada per la direcció de
l’organització sol comportar una de les majors activitats d’aquest departament.

3.5.1 Supervisió del personal

Per fer efectiu el control de personal es duen a terme dues accions:

1. Control dels objectius establerts per la direcció de l’organització. En totes
les empreses on s’han establert uns objectius s’ha de posar en marxa un
sistema de control amb el qual es puguin mesurar els resultats obtinguts
i comparar-los amb els objectius inicialment fixats. A partir de les dades
rebudes, la direcció de l’empresa analitza el funcionament del departament
o les persones responsables de l’incompliment dels objectius i pren les
mesures necessàries per corregir qualsevol desviació en les finalitats fixades.
Els sistemes de recollida d’informació són essencials per a l’eficàcia del
sistema de control de personal. Els sistemes més utilitzades són les
següents:

• Informes de caps de departament: els caps de departament són els
encarregats, generalment, de confeccionar informes sobre el personal
que tenen al seu comandament. Aquests informes poden informar
de diferents aspectes que puguin considerar-se motiu de control dels
objectius de direcció. Els aspectes més rellevants de la valoració són
l’absentisme, la responsabilitat, la integritat, la cooperació i el clima
de treball. Aquests informes poden arribar a no ser gaire avantatjosos,
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ja que també s’ha de tractar l’objectivitat amb què es redacta l’informe.
Sempre poden tenir favoritismes o simplement ser més afins amb unes
persones que amb d’altres, i aquestes circumstàncies poden confondre
una mica a l’hora de ser més o menys objectiu.

• Reclamacions, sol·licituds de lloc de treball, queixes: es poden
mesurar depenent de si la persona que les realitza ho fa molt sovint
o no. A més, s’han de verificar i, per tant, poden ser molt costoses de
controlar.

• Enquestes: aquesta fórmula és de les més antigues, però a la vegada
sol ser molt útil per tenir una idea del coneixement del personal. Les
enquestes se solen utilitzar més per valorar el clima de treball de
l’organització.

• Control d’assistència: la puntualitat i el control d’assistència al lloc
de treball són factors bàsics en el control de qualsevol empresa. Es
considera una eina molt important per proporcionar una idea força
objectiva sobre l’actitud del personal i el clima laboral.

2. Aspectes relacionats amb la conducta dels membres de l’organització:
control disciplinari. El control disciplinari forma part de les tasques
que ha de dur a terme el departament de recursos humans. A més, és
molt necessari per al correcte funcionament de l’organització i l’entorn
laboral. Cal destacar com a controls més rellevants en la disciplina i bona
conducta del personal l’absentisme laboral i el compliment de l’horari de
feina. Aquests dos aspectes són essencials en les organitzacions i s’han de
controlar de forma especial en el personal.

• Control de l’absentisme laboral: és una de les tasques fonamentals
del departament de recursos humans. Cal portar un control detallat
de les absències del personal, i, a més, cercar quines han estat les
causes que han provocat la no-assistència al lloc de treball. Les causes
principals de l’absentisme laboral, segons investigacions en aquesta
matèria, són: malaltia comuna (refredats, grips, virus estomacals),
estrès laboral i insomni, drogues, vida nocturna i alcohol, o falta de
motivació. L’absentisme comporta un factor molt important per tal
d’arribar a extingir el contracte laboral d’un treballador. Per combatre
aquest absentisme és necessària la seva justificació: generalment en el
cas de malaltia s’han de demanar els justificants del metge, coneguts
com a comunicacions mèdiques de baixa, i en la incorporació, la
comunicació mèdica d’alta. En el cas de l’absentisme no justificat,
es relaciona amb l’incompliment de l’horari de feina mitjançant faltes
d’assistència sense justificar, retards, sortides a fumar o a qualsevol
altra situació injustificada, etc.

• Control horari: l’empresa cerca assegurar-se el compliment dels
horaris en el lloc de treball del seu personal. Existeixen diversos
sistemes per controlar el temps a la feina. Algunes empreses fan
registres horaris mitjançant les signatures del personal, d’altres mit-
jançant un rellotge amb targetes personalitzades per signar, i d’altres, i
més recentment, des de l’ordinador, amb l’empremta digital, controlen



Recursos humans i responsabilitat social corporativa 79 Processos administratius de recursos humans

Trobeu l’enllaç del Reial
decret llei 8/2016, de 8 de
març, de mesures urgents
de protecció social i lluita
contra la precarietat laboral
en la jornada de treball a la
bibliografia.

les entrades i sortides. El control horari proporciona a l’organització
aconseguir estadístiques per a l’anàlisi de la productivitat, el clima
laboral, la motivació i participació laboral, les actituds del personal,
etc. D’aquesta manera, es pot intentar millorar i cercar mesures
adients per arribar a aconseguir que el personal realitzi tota la seva
jornada laboral sencera.

Actualment totes les empreses es veuen obligades a portar un control horari,
segons l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2016, de 8 de març, de mesures
urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de
treball, que manifesta que el registre d’horari del personal té una sèrie de requisits
bàsics per part de les organitzacions.

• Totes les empreses han de portar un registre d’horari del seu personal,
independentment de la jornada.

• L’empresa està obligada a mantenir el registre d’horari del personal durant
quatre anys.

• També ha d’estar disponible el recull del registre, per al personal i els
sindicats.

• El personal ha de conèixer la distribució i duració de la seva jornada laboral
diària.

• Els sindicats han de ser informats mensualment de les hores extraordinàries
pel personal.

El Reial decret llei 8/2016, de 8 de març, de mesures urgents de protecció
social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball cerca evitar
abusos laborals i fraus per no pagar o compensar les hores extraordinàries.
A més, organismes com la Inspecció de Treball i la Seguretat Social poden
portar un millor control.

3.6 Registre i arxiu d’informació i documentació

La documentació que es genera en una empresa és molt elevada i comporta que
sigui registrada i arxivada correctament. L’arxiu d’una empresa és el conjunt
de documentació i informació produït pel desenvolupament de les activitats
empresarials i que resulten com a testimoni d’informació.

L’arxiu ha de constituir el compliment de dues funcions bàsiques:

• Emmagatzemar la documentació.

• Recuperar de manera immediata la documentació emmagatzemada.
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S’ha de considerar que gràcies a les noves tecnologies el procés d’arxiu ha
avançat. Encara que molta documentació és requerida en paper, la documentació
digital cada vegada està agafant més pes en les empreses actuals. A més, les
administracions i els organismes públiques han apostat tant pel registre com per
l’arxiu de la informació i la documentació de manera digital. Això comporta que
les organitzacions privades sentin que també han d’optar per aquest nou format.

Cal afegir que la digitalització de la documentació i el seu arxiu digital ha estat una
contribució mediambiental a favor de la reducció de l’ús del paper i la generació
de residus associats.

Els documents essencials en qualsevol departament de recursos humans es deta-
llen a taula 3.2:

Taula 3.2. Documentació del departament de recursos humans

Tipus Descripció

Documentació administrativa Les activitats juridicoadministratives del departament de recursos humans comprenen la creació de contractes dels
treballadors, la confecció de nòmines i la contractació d’assegurances, entre d’altres. Aquesta tasca és la més
burocràtica del departament. L’expedient laboral de cada treballador és un dels generadors de documentació,
registre i arxiu del departament de recursos humans més elevat de documentació administrativa.

Documentació de gestió del
personal

El conjunt de mesures al voltant de les necessitats humanes es consideren gestió de personal. Aquesta tasca se
centra a conèixer la funció de cada treballador i la seva periodicitat. Comprèn la base de dades dels treballadors de
l’empresa: fitxes d’empleats, control de fitxatges, gestió de baixes laborals, gestió de vacances.

Documentació de planificació
de personal

Per dur a terme una correcta producció empresarial cal planificar el treball. Aquesta documentació ajuda a determinar
quan ha de treballar cada empleat i l’empresa ha de saber quan disposa del personal. Comprèn la documentació
relativa al calendari laboral, els torns del personal i l’assignació de festius en casos que siguin necessaris pel tipus
d’organitzacions.

3.7 Actualització de les dades de personal

El departament de recursos humans és el responsable de portar al dia les dades del
personal. L’actualització de les dades s’ha de planificar dos cops a l’any: al final
de cada semestre, tenint en compte l’any natural.

El personal té l’obligació de comunicar els canvis o modificacions de les seves
dades personals; en cas contrari, podria tenir problemes amb l’empresa. Sobretot,
quan fan referència al canvi o modificació d’una dada essencial com el telèfon,
o el mòbil, o el compte bancari per fer la liquidació de la nòmina. Aquests són
exemples en què el personal té l’obligació de comunicar les noves dades.

Exemple d’actualització de dades

La Maria està molt amoïnada perquè ja han passat deu dies del mes en curs i encara no
ha rebut la liquidació de la nòmina. Com que està molt intranquil·la, ha anat a parlar amb
el departament de recursos humans.

La persona responsable de fer la liquidació de les nòmines, el Samuel, ha comentat amb la
Maria que és impossible ja que ell mateix va emetre el fitxer de nòmines com cada mes a
l’entitat bancària. A més, té el comprovant del fitxer i l’apunt bancari del càrrec de nòmines.
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Trobeu l’enllaç de la Llei
orgànica 3/218, de 5 de
desembre, de protecció
de dades personals i
garantia dels drets digitals
(LOPD) a la bibliografia.

Al Samuel se li acut verificar el compte bancari de la Maria. Ho revisen tots dos i, per
sorpresa de la Maria, el compte bancari no és el correcte. Justament havia sortit del compte
el mes passat, perquè hi constava amb el seu exmarit.

Per tant, com que la Maria no havia comunicat el nou compte bancari al departament
de recursos humans, al dia 10 del mes següent encara no ha percebut el sou. I,a més,
aquests diners s’han transferit al compte del seu exmarit. El problema és força greu, ja que
l’empresa ha de retrocedir la transferència i tornar-la a enviar a la Maria. La Maria haurà
de parlar amb el seu exmarit per explicar que ha succeït.

3.8 Llei de protecció de dades

La Llei orgànica 3/218, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals (LOPD) recull les obligacions de les empreses respecte
el tractament de les dades personals que estan en poder d’una organització.
L’aplicació d’aquesta llei de protecció de dades és de compliment obligatori per
a totes les organitzacions que tinguin relació amb dades personals de ciutadans
europeus, amb independència de si són públiques o privades. El no-compliment
d’aquesta llei pot causar sancions molt elevades.

El departament de recursos humans treballa amb un gran nombre d’informació
personal. Per tant, la LOPD ha de ser aplicable a l’hora de recaptar informació
de tot el personal i dels possibles candidats. És de vital importància que
el departament reculli els documents de consentiments verificables de tots els
individus sobre els quals requereixi informació i que vetlli per la privacitat de
les dades personals.

Les dades del personal i dels possibles candidats formen part de la protecció de
dades que ha de portar l’empresa i, per tant, el departament ha de tenir en compte
en les seves funcions tot el que faci referència a la gestió de les dades particulars
del personal. Destaquen, entre d’altres, les següents:

• En qualsevol tipus de tractament de dades, on el personal es vegi afectat,
es diferencien dos moments: durant el procediment del reclutament del
personal i en el moment de la contractació.

• Quan es modifiquin alguns aspectes relatius al funcionament laboral, s’ha
d’informar i recollir el seu consentiment.

• Quan les dades siguin específicament protegides, fent referència a l’article
7 de la LOPD (religió, salut, vida sexual, ideologia, etc.).

• En el cas de les gestions de denúncies internes, aquestes s’han de portar de
manera exhaustiva i sense que comportin cap incompliment de la norma.

• Quan la confecció de les nòmines sigui externalitzada s’ha d’aplicar, segons
l’article 12 de la LOPD, la informació de l’afectat i la subscripció amb el
tercer autoritzat.
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Agència Espanyola de Protecció de Dades

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades és un organisme públic independent
encarregat de vetllar per la privacitat i la protecció de dades dels ciutadans. L’objectiu
d’aquest espai és, d’una banda, fomentar que tothom conegui els seus drets, i les
possibilitats que l’agència ofereix per exercir-los, i que els subjectes obligats tinguin al seu
abast un instrument àgil que faciliti el compliment de la normativa.

Enllaç: www.aepd.es

https://www.aepd.es/es/la-agencia/bienvenida-la
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