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La Responsabilitat Social en un cop d’ull
Elements metodològics
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 Identificació i priorització Materialitat
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Alineant i sumant els cinc vectors en un sol vector d’RSE
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Balanç Social de la XES
 El BS és una eina de mesura d’impacte i rendició de comptes socials, 

ambientals i de bon govern. Consta d’un qüestionari de 60 indicadors que 
podeu completar en línia, així com de qüestionaris d’avaluació externa a 
complimentar per persones treballadores, voluntàries i clientes o usuàries. 
Els indicadors mesuren aspectes de democràcia, igualtat, medi ambient, 
compromís social, qualitat laboral i qualitat professional de la organització.

 Neix l’any 2007 des de la necessitat de fer visible el retorn social i els 
impactes positius que generaven el teixit d’organitzacions que conformen 
l’Economia Social i Solidària(ESS). En aquell moment, des de la comissió de 
Balanç Social, es tenia la percepció de que hi havia un gran nombre de 
petites i mitjanes empreses integrant valors socioambientals en la seva 
operativa, però que, pel petites que eren, no arribaven a poder fer visible 
aquest valor afegit de la seva activitat. A més, la majoria d’eines i 
procediments de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) existents al 
moment, eren només accessibles per a grans empreses amb capacitat per 
dedicar-hi recursos (per elaborar memòries de RSC o pagar una consultoria 
per a implementar procediments de diagnòstic i millora). 











Economia del Bé Comú
 L'Economia del Bé Comú és un model d’economia de Mercat ètic que proposa 

reorientar el model econòmic actual, basat en el creixement il·limitat i en la 
maximització del benefici propi, per enfocar-lo al servei de les persones i del bé 
comú. Es basa en dos grans pilars:

 El reconeixement legal de que l’economia ha d’estar al servei del bé comú́, tal com ho 
reflecteixen la gran majoria dels marcs constitucionals occidentals.

 El Balanç̧ del Bé Comú (BBC) com a eina per mesurar la contribució́ al bé comú́
de les organitzacions i redefinir així els criteris de l’èxit econòmic. Aquest balanç̧ es 
tradueix en un índex que representa el grau d’aportació de cada empresa al bé comú. La 
puntuació́ s’obté ́mitjançant la Matriu del Bé Comú, en la qual es creuen: 
a) els cinc valors humans universals en què es basa l’EBC -dignitat humana; solidaritat; 
sostenibilitat ecològica; justícia social; participació́ democràtica i transparència-, amb 
b) la seva aplicació en la gestió del dia a dia i en la seva relació amb qui l’organització es relaciona 
(grups d’interès, i incloent-hi les generacions futures).

 D’aquesta manera, els principals agents econòmics podran prendre decisions i incentivar a 
les empreses i organitzacions que més aportin al bé comú –les entitats financeres, les 
administracions públiques, les pròpies empreses en relació a la seva cadena de proveïment 
i també la ciutadania alhora de consumir.





Gràcies!!

 Entenc l’RSE com una dimensió estratègica del

model d’empresa i aposta per les estratègies de
base col·laborativa.

 Defenso la singularitat del model en cada

organització i l’especificitat de l’RSE, l’RSA (de les
Administracions), l’RSO (de les Organitzacions
socials) i l’RSU (de les Universitats).

 Desenvolupo el concepte de Territoris socialment

Responsables, com una aposta per posar en
valor l’RS de totes les parts i la creació de valor
des de les aliances estratègiques, l’aprofundiment
en les sinèrgies.

 Brindo part de la seva dedicació al foment i a la

comunicació per ajudar a fer comprendre el
sentit profund d’aquest enfocament de gestió i
l’oportunitat de treballar en una agenda comuna
d’interès empresarial i social.
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