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COOPERATIV-ESS? 

 

 

0.- Introducció 

Sempre havia pensat que una cooperativa era “bona” per sí mateixa. Fa un temps que aquesta 
idea la tinc sota sospita.   

Crec que no totes les cooperatives formen part de l’Economia Social i Solidària (ESS, a partir 
d’ara) i voldria posar el meu gra de sorra per delimitar quines són les condicions en què 
cooperativa i ESS “van de la mà”. 

Vaig descobrir què és i que hi ha darrera de l’ESS en el projecte de Pam a pam a Catalunya el 
2014, i mica en mica vaig començar a pensar que no sempre tot és el que aparenta ser i que, 
darrera les cooperatives, hi podia haver iniciatives realment transformadores però que 
(probablement) no totes devien tenir aquest esperit. 

Una forma jurídica (empresarial) de les que més s’adequa a les iniciatives de l’ESS és una 
cooperativa (pels seus principis), però hi ha d’haver alguna cosa més per què una cooperativa 
pugui ser considerada una iniciativa de l’ESS. L’objectiu del treball és provar si aquesta sospita 
és real i ho faré estudiant alguns casos. 

Després de definir i posar en context l’ESS i les cooperatives, faré una anàlisi dels criteris que 
s’avaluen en l’àmbit de les altres economies (o economies transformadores, com en diuen algunes 
persones que en saben) amb la idea de fer el millor qüestionari i poder analitzar si els principis 
cooperatius tenen en compte tots aquests criteris i així determinar si la forma jurídica cooperativa 
és sempre una iniciativa d’ESS. 
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COOPERATIV-ESS? 

 

1.- Definició i context de les ESS 
 

En molt àmbits els “conceptes” que hi ha darrera les paraules Social i Solidària, s’entenen com 
alguna cosa relacionada amb el món assistencial. Segurament per això moltes persones (i 
moviments) prefereixen anomenar-la social i transformadora o, senzillament: transformadora. En 
tot cas és el “nom” que es dóna a molts països del món. I el que ens importa és què hi ha darrera 
d’aquest concepte.  

He llegit diferents publicacions (virtuals o no) per trobar una definició del que hi ha darrera 
aquestes paraules i veure si hi havia una definició consensuada. En el fons, sí ho està però hi ha 
diverses formes de definició que presento. 

Al Web de REAS (Redes de economía alternativa y solidaria) trobem aquesta primera 
definició: 

“L'Economia Solidària és un enfocament de l'activitat econòmica que té en compte a les 
persones, el medi ambient i el desenvolupament sostenible i sustentable, com a referència 
prioritària per sobre d'altres interessos. 

Sota fórmules diverses, l'Economia Social i Solidària, també anomenada Economia 
Solidària o ESS, és una manera de viure que abasta la integralitat de les persones i designa la 
subordinació de l'economia a la seva veritable finalitat: proveir de manera sostenible les bases 
materials per al desenvolupament personal, social i ambiental de l'ésser humà”. 

Al Web de l’ajuntament de Barcelona: 

“L’Economia Social i Solidària és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o 
informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les 
persones per sobre del lucre. També es caracteritzen perquè són independents respecte als 
poders públics, actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la 
participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i també, són promotores de canvi 
social. 

Les iniciatives que la conformen són molt diverses però totes comparteixen uns elements 
comuns que defineixen el caràcter transformador de l’Economia Social i Solidària: 

• La gestió democràtica i participativa. En comptes del model organitzatiu 
jeràrquic en què unes quantes persones controlen, gestionen i decideixen sobre els 
recursos, el patrimoni, la informació i el futur de la majoria, l’Economia Social i 
Solidària introdueix la democràcia en l’economia i en l’empresa. 

• L’orientació a les necessitats humanes. L’Economia Social i Solidària tracta de 
recuperar la funció originària de l’economia posant-la al servei de les persones per 
gestionar els recursos equitativament i explotar-los de manera sostenible, així com 
crear un model de producció que converteixi el treball en un instrument de satisfacció 
de les necessitats humanes. 

• El compromís amb la comunitat. Les organitzacions de l’Economia Social i 
Solidària contribueixen a millorar la societat, creant ocupació, prestant serveis, 
vinculant-se al territori, donant suport a causes socials, finançant iniciatives de 
solidaritat amb els països empobrits i col·laborant amb moviments socials 
transformadors.” 
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COOPERATIV-ESS? 

Segons Anna Fernández1 (2012) és un:  

“Conjunt de pràctiques de producció, comercialització, consum i crèdit que busquen la 
satisfacció de necessitats i el desenvolupament integral de l’ésser humà i de la comunitat en 
lloc de la maximització de beneficis, i que s’organitzen seguint els valors de cooperació, 
solidaritat, democràcia, igualtat i sostenibilitat”  

O com diu Jordi Garcia Jané 2(2012):  

“No és pas que una nova economia diferent de la capitalista sigui possible, és que ja 
existeix. Adopta noms diferents, segons l’autor i el context: economia social, economia de la 
solidaritat, economia solidària..., però en qualsevol cas aixopluga milers de pràctiques 
econòmiques que operen amb una racionalitat diferent de l’economia capitalista i que intenten 
guiar-se per valors com la justícia, la solidaritat, la participació, la cooperació, la comunitat i 
la sostenibilitat” 

L’ESS està en constant evolució per això la mateixa Anna Fernández explicava d’aquesta 
manera com s’entenia l’any 2016: 

“Des de l’economia social i solidària ens agrada parlar de la construcció de mercat social, 
ja que abordem el canvi de paradigma econòmic des d’una lògica holística, i perquè ja 
existeixen alternatives consolidades en tots els sectors econòmics de la nostra vida. 

Entenem per mercat social una xarxa-sistema d’intercanvis basats en l’economia solidària, 
que agrupa un conjunt de pràctiques de producció, comercialització, consum i crèdit que 
busquen la satisfacció de necessitats i el desenvolupament integral de l’ésser humà i de la 
comunitat en lloc de la maximització de beneficis. Tot això, seguint els valors de cooperació, 
solidaritat, democràcia, igualtat i sostenibilitat. Com a consumidores responsables, tenim accés 
a béns o serveis que han estat produïts sense explotació i que són comercialitzats de manera 
justa. Totes aquestes operacions necessiten crèdit, en format d’estalvi o inversió, que es 
cobreixen des de les finances ètiques.” 3 

La Laura Solé4 m’explica que: 

“En els projectes que integren l’ESS hi ha dues vessants: la vessant empresarial i la vessant 
comunitària. En qualsevol dels casos els projectes sorgeixen per resoldre les necessitats d’un 
grup de persones que s’uneixen per donar resposta a aquestes necessitats. A vegades és per fer 

1 Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració. Co-coordinadora del mapa col·laboratiu de 
l’economia solidària a Catalunya Pam a Pam, actualment treballa i participa a la Xarxa d’Economia 
Solidària, en les comissions de Xarxes Locals, Economies Feministes i Fira d’Economia Solidària de 
Catalunya. Ha treballat a SETEM, coordinant campanyes d’Economia Solidària, Finances Ètiques i 
Comerç Just. Co-autora del Diagnòstic encarregat per l’Ajuntament de Barcelona L’Economia Social i 
Solidària a Barcelona, co-autora dels Informes del Mercat Social Català (2015 i 2016), assessora 
del Diagnòstic de l’ESS a Badalona i col·laboradora en la redacció del Pla d’Impuls de l’ESS a 
Barcelona. Ha coordinat, entre d’altres, la publicació Mirades globals per a una altra economia.  
 
2 És cooperativista, escriptor, conferenciant i docent sobre l'economia cooperativa. Membre de la XES i 
soci fundador de la cooperativa l'Apòstrof.  http://www.economiasolidaria.cat/?page_id=2 
 
3 (http://treball.gencat.cat/ca/detalls/article/Entrevista-a-Anna-Fernandez-Montes) 
4 Llicenciada en Comunicació Audiovisual i responsable de campanyes de SETEM, activista a Pam a pam 
des de 2016 
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COOPERATIV-ESS? 

un projecte productiu (és quan parlem de vessant empresarial) i altres és per resoldre altres 
tipus de necessitats (vessant comunitària) en les quals el paper del diner no és tant important.  

Així trobem: grups de criança compartida, grups d’acompanyament al final de la vida, 
bancs del temps, horts comunitaris ... Projectes dins les economies comunitàries o economia 
de les cures. És un grup de persones que s’organitza i, per tant, el rol de les persones són forts, 
amb fort arrelament territorial i vincles de cohesió social dins la comunitat. 

Normalment no hi ha una forma jurídica (o no té per què). Més aviat, són grups informals, 
d’autogestió i en els quals la dedicació de les persones és voluntària”. 

La Laura Muixí5 afegeix: 

“Hem d'ampliar el concepte d'economia, que no només inclou aquelles activitats capaces 
de generar diners, sinó totes aquelles activitats que ens permeten satisfer les necessitats que 
tenim. Així doncs, les activitats de cures que són imprescindibles pel sosteniment de la vida, 
han de tenir el seu lloc visible i reconegut per a totes.  

Això no s'ha invisibilitzat per descuit, sinó de manera deliberada, per degradar aquestes 
activitats i que es duguin a terme de manera gratuïta i obligada (per amor), per part de les 
dones. Si no es fan de manera gratuïta, el sistema capitalista no se sosté. El capitalisme 
necessita, doncs, l'heteropatriarcat per funcionar.  

Aquesta mirada àmplia al concepte d'economia es tradueix en que en les economies 
transformadores s'inclouen iniciatives que duen a terme activitats que l'economia clàssica no 
inclouria (un hort comunitari o un grup de criança compartida).  

Però també es tradueix en què les iniciatives d'ESS (també les més formals i/o que es 
dediquen a realitzar algun tipus d'activitat productiva) han de tenir en compte les activitats 
reproductives que han de realitzar els membres que en formen part per què l'activitat 
productiva pugui tirar endavant. En aquest sentit, algunes coses que es podrien fer, són: 
incorporar mecanismes de conciliació de les diferents esferes de la vida de les persones de la 
iniciativa, promoure dinàmiques de corresponsabilitat entre les persones de la iniciativa sobre 
tots els treballs (productiu i reproductiu) que realitzen, incloure espais de gestió emocional 
(individual i grupal) i de prevenció i resolució de conflictes, etc. I sí que estem detectant 
algunes bones pràctiques en aquest sentit, però també que encara estem molt verdes en això i 
que ens queda molt camp per córrer. Els ritmes de treball que solem portar, no faciliten poder 
dedicar suficient temps i energia a aquest aspecte. Però és realment imprescindible i urgent 
que ho fem si realment volem ser una economia transformadora”. 

Pablo Guerra6 (2012) constata que “és possible fer economia sobre la base de valors com la 
solidaritat, l’equitat, la justícia, la cooperació, la participació i la cura del medi Ambient [...] i 
posen l’ésser humà i les seves necessitats com a prioritat”. 

5 Llicenciada en Comunicació Audiovisual. Treballa a Setem Catalunya com a Co- 
coordinadora del mapa col·laboratiu Pam a Pam, del que va ser dinamitzadora a la Catalunya 
Central, i ha estat Responsable de la Campanya Roba Neta. Especialitzada en Facilitació de 
processos grupals, Cultura de Pau, Comunicació per a la transformació social. Activista feminista i 
per la justícia econòmica. 
6 És professor en la Facultat de Dret de la Universitat de la República (Montevideo – Uruguai), reconegut 
investigador i promotor de diversos espais comunitaris i experiències d’economia solidària i comerç just 
com l’Espai MERCOSUR Solidari, la Trobada Llatinoamericana de Tendes de Comerç Just i nombroses 
iniciatives al seu país i regió. 
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Parla de les dimensions de l’economia solidària (2012): 

• És un moviment que proposa una visió alternativa i constructiva sobre el 
concepte de desenvolupament i el comportament econòmic. 

• És un nou paradigma per pensar i teoritzar en termes econòmics. 
• És un conjunt de pràctiques econòmiques sorgides de les comunitats humanes 

que es distingeixen tant de l’economia capitalista com de l’economia estatal. 

L’objectiu de les iniciatives de l’ESS és fer que els processos econòmics puguin deixar de ser 
el que actualment són: generadors de desigualtats, de pobresa, de desocupació ... Per això la 
prioritat és la persona i a les iniciatives es respecta (2012): 

• Democràcia: les decisions es prenen en conjunt. 
• Equitat: els drets i deures es distribueixen equitativament entre els socis i sòcies. 
• Justícia distributiva: els mateixos socis i sòcies defineixen els criteris de 

distribució procurant una remuneració i distribució de guanys el més justes possibles. 
• Cura del medi ambient: criteris ecològics guien els objectius de l’empresa. 
• Producció de satisfactors: es produeix un bé o servei que serveixi les veritables 

necessitats humanes, i s’evita el consumisme. 

Analitzaré més endavant què tenen en comú aquestes característiques i els principis de les 
cooperatives.  

És la globalització de caràcter capitalista (bàsicament financera, com diu Pablo Guerra) el que 
ha fet que moviments que havien començat amb força la primera meitat del segle XIX (amb els 
socialistes utòpics7) tornin a “renéixer”.  

Durant el segle XX aquests moviments havien baixat la intensitat de la seva activitat 
segurament degut a que el capitalisme i l’estat del benestar, més o menys, satisfeien les necessitats 
de les persones. 

La globalització financera amb: la desregulació dels mercats financers; els processos de 
concentració; la creixent mercantilització de la vida i, el traspàs de poder dels estats nacionals a 
les societats multinacionals ha provocat una distribució de la riquesa global més injusta i un 
augment de les diferències de classe. 

La presa de consciència d’aquesta realitat ha provocat l’emergència d’iniciatives que, sota el 
“paraigües” d’altres economies que junt amb l’ESS, volen construir i aportar altres formes 
d’entendre o de funcionar per resoldre les necessitats de les persones fora de l’esperit del 
capitalisme.   

7 Un dels més coneguts defensors és el gal·lès Robert Owen, que considerava que només a través de la 
formació integral, física i moral dels homes i les dones se'ls podria fer que actuessin racionalment, l'única 
forma en què es podria aconseguir la nova societat. La seva ideologia es basa en quatre puntals: 
Filantropia patronal. Ell mateix la va practicar a la seva fàbrica, construint escoles i vivendes dignes per 
als seus treballadors, apujant els sous i reduint la jornada, etcètera. Recurs a l'Estat. Les lleis han 
d'apuntar el camí a seguir, per exemple establint les condicions del treball infantil. Comunisme agrari. 
L'objectiu final és una societat on la indústria queda diluïda en l'agricultura i la propietat és col·lectiva. 
Socialisme mutualista i cooperatiu. La mesura del valor és el treball, no els diners ni l'oferta ni la 
demanda. Arribà a proposar l'establiment d'un banc on s'intercanviessin bons de treball. 
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COOPERATIV-ESS? 

A l’informe: Economies transformadores i cooperativisme (2018) elaborat per Alternativas 
económicas per encàrrec de la Federació de cooperatives de treball de Catalunya, trobem algunes 
pistes. 

Economia circular: és un concepte econòmic que s'interrelaciona amb la sostenibilitat, i 
l'objectiu del qual és que el valor dels productes, els materials i els recursos (aigua, energia, ...) es 
mantingui en l'economia durant el major temps possible, i que es redueixi al mínim la generació 
de residus. Es tracta d'implementar una nova economia, circular -no lineal-, basada en el principi 
de «tancar el cicle de vida» dels productes, els serveis, els residus, els materials, l'aigua i l'energia. 

Economia del bé comú: (EBC) és un moviment sorgit entorn del sociòleg austríac Christian 
Felber i del seu llibre homònim, publicat el 2012, quan la profunditat de la crisi econòmica global 
va donar impuls a noves visions que busquen no només superar-la, sinó fer-ho amb un nou 
paradigma que eviti més cataclismes i que posi en primer terme les persones, acabant, a més, amb 
la vella dicotomia entre el capitalisme i economia planificada. L'economia del bé comú s'ha de 
regir, entre altres, per uns principis bàsics que representen valors humans: confiança, honestedat, 
responsabilitat, cooperació, solidaritat, generositat, i compassió.  (Veure Annex I – Resum del 
mateix Felber) 

Economia feminista: és l'estudi crític de les ciències econòmiques als àmbits de la 
seva metodologia, epistemologia, història i recerca empírica, en un intent de superar 
els biaixos androcèntrics, masculins i patriarcals. Es focalitza en temes de particular importància 
per a les dones, com el treball de cures (en llenguatge més antic, treball no productiu o treball 
reproductiu), la segregació laboral, les deficiències als models econòmics, com per exemple la 
invisibilització del treball a la llar, altres maneres i indicadors de dades i les seves mesures, 
incloent-hi l'índex d'apoderament de gènere, i més teories que inclouen la perspectiva de gènere. 
L'economia feminista té la voluntat d'eradicar les desigualtats de poder al treball per raó de gènere, 
lluitant per l'equitat de gènere i la corresponsabilitat social. Per això, el punt de vista de l'economia 
feminista s'inclou a l'economia social i solidària. 

Economia col·laborativa: és un model econòmic que es fonamenta sobre una xarxa d'individus 
i comunitats connectades d'igual a igual (P2P, de l'anglès peer-to-peer), en contraposició a les 
institucions centralitzades. Parteix de la compartició de béns comuns —espais i habilitats— a fi 
d'obtenir un benefici econòmic, monetari o no. Es basa habitualment en plataformes digitals que 
estableixen un marc on els usuaris poden interactuar entre ells o/i amb la mateixa plataforma. Els 
usuaris seleccionen el paper que desitgen en cada moment, o diversos rols simultàniament (per 
exemple: venedor i comprador) dins d'un sistema distribuït i dinàmic. Normalment, hi ha un 
mecanisme d'avaluació entre usuaris, mitjançant el qual adquireixen una reputació, i amb ella, la 
confiança necessària per seguir duent a terme l'activitat que desitgin. 

Cal estar alerta ja que les empreses que “premien” el capital estan prenent aquests conceptes 
per fer el seu particular “greenwashing”, RSC o, directament, per treure’n un rendiment econòmic. 
Hi ha uns quants exemples8, però no és l’objecte d’aquest treball: només un apunt d’atenció! 

Després d’aquest breu incís, torno a l’ESS.  

8 https://lanotasociologica.wordpress.com/2017/09/27/de-como-cierto-feminismo-se-convirtio-en-criada-
del-capitalismo-nancy-fraser-2/ 
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De totes aquestes economies, junt amb l’ESS hi ha iniciatives arreu del món (en trobem als 
cinc continents) que fa anys que funcionen.  

Des de iniciatives de “restauració” i educació nutricional, monedes socials ... fins xarxes de 
finances, passant per cooperatives de segon nivell que n’agrupen unes quantes més sota el seu 
paraigües. A l’Annex 2 hi ha una enumeració força representativa dels projectes d’ESS que hi ha 
al món de Jordi Garcia Jané, però per saber quins són els impactes i les persones beneficiades 
d’aquest tipus de projectes em remeto a la publicació Mirades globals per a una altra economia 
(2012) i n’enumero tres: una de cada “zona” geogràfica de les que comprèn l’estudi:  Àfrica, 
Amèrica llatina i l’estat espanyol amb els impactes que havien generat fins l’any de l’estudi.   

El criteri de la tria ha sigut: les que tenien més persones beneficiades. Podria haver triat 
qualsevol altre concepte com: quantitat d’euros (o dòlars) que mouen o persones sòcies, però em 
sembla més representatiu, pel tipus d’economia que estic analitzant: la de persones beneficiades. 

Àfrica: 

 

RESOPP: Unió Cooperativa de la Xarxa d’Organitzacions Ramaderes i Camperoles de 
Senegal (35.000 socis i sòcies) 

Impactes: 

Social 

• Generació de llaços de solidaritat entre petits productors i productores 
• Rescat de cooperatives autònomes i contribució a l’enfortiment del moviment 

cooperatiu 
• Creació d’un centre de formació cooperativa  
• Caràcter molt participatiu de l’organització cooperativa  

Econòmic 

• Millora dels ingressos dels productors i productores   
• Creació d’infraestructura productiva   
• Accés al crèdit mitjançant la cooperativa   
• Millora de les capacitats de producció i comercialització 

Mediambiental 

• Contribució a la millora de les infraestructures hidràuliques 
• Distribució geogràfica que assegura diversitat productiva 

Gènere 

• L’experiència compta amb un espai específic per al desenvolupament des d’una 
perspectiva de gènere (Dynamique Féminine) 

• Les sòcies representen gairebé la meitat de la massa social 
8 
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Personal 

• Millora dels ingressos 
• Ampliació de les relacions 
• Millora de l’autoestima 

 

Amèrica llatina: 

 

Faces de Brasil: Plataforma d’Organitzacions per un Comerç Just i Solidari (1.7 milions de 
persones ocupades en iniciatives d’Economia Solidària). 

Impactes: 

Social 

• Es constitueix una xarxa representativa de les organitzacions més importants que 
treballen en l’àrea del Comerç Just 

• Actors de la societat civil i del govern concorden polítiques públiques per al 
foment del Comerç Just i Solidari 

• Es mobilitzen productors i productores i entitats de suport per a la construcció 
consensuada dels principis i mètodes 

• S’integren els moviments socials 
• Es creen sistemes participatius de garanties 
• Es potencien mercats locals amb visió territorial de desenvolupament 

 

Econòmic 

• Les iniciatives empresarials col·lectives s’insereixen en una cadena de 
comercialització 

• Es creen xarxes per millorar l’eficiència econòmica (per exemple, mitjançant 
compres conjuntes)  

• Es creen polítiques de compres públiques que milloren els ingressos dels 
productors i productores 

Mediambiental 

• Criteris ecològics regulen els principis i mecanismes del Sistema Nacional de 
Comerç Just i Solidari 

Gènere 

• L’equitat de gènere és un dels principis que guien el Comerç Just i solidari 
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Personal 

• Ampliació de les relacions 
• Els treballadors i les treballadores aconsegueixen capacitació específica en 

Comerç Just 

 

Estat espanyol: 

 

Red social Koopera: Xarxa d’inserció sociolaboral contra l’exclusió social (3.500 persones 
l’any reben auxili en vestimenta per mitjà de la “Red”). 

Impactes: 

Social 

• Facilita l’accés a l’ocupació de col·lectius vulnerables en empreses d’inserció 
• Dinamitza processos d’inclusió social mitjançant estratègies d’innovació 

tecnològica-empresarial 
• Ampli treball en xarxa amb altres organitzacions de l’economia solidària, també 

en campanyes de sensibilització 

Econòmic 

• Promoció de l’economia solidària i el cooperativisme mitjançant empreses   
d’inserció, cooperatives i associacions amb programes sociolaborals 

• Obertura de mercats locals, regionals i internacionals per als productes 

Mediambiental  

• Reducció, recuperació i reciclatge d’articles descartats per al consum i que tornen 
al circuit mitjançant la producció solidària i el consum responsable. 

Gènere 

• Es promou la igualtat de gènere en les seves accions 

Personal 

• Promoció del protagonisme i la dignitat de les persones 
• Augment de l’autoestima de persones en risc d’exclusió 

 

L’objectiu d’aquesta enumeració “reiterativa” d’impactes obtinguts pels diferents projectes és 
constatar que les iniciatives de l’ESS tenen conseqüències positives per a les persones arreu del 
món la qual cosa significa que no és una qüestió “local” sinó mundial, encara que els percentatges 
siguin petits. 
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L’altra és que veient què s’avalua en aquests impactes es pot comprovar que l’ESS inclou en 
gran part les altres economies alternatives o transformadores definides més amunt. 

També es veu que no és un moviment d’unes quantes persones “particulars” sinó que implica 
xarxes i governs a diferents nivells. 

  

11 
 



COOPERATIV-ESS? 

2.- Què hi ha darrera una cooperativa? 

Per començar és una forma jurídica que, en algunes pràctiques, hauria de tenir moltes 
coincidències amb l’ESS. 

Què és una cooperativa? Per quins principis es regeix? 

L’Aliança Cooperativa Internacional9 la defineix com a: “una associació autònoma de 
persones que s'han unit de manera voluntària per a satisfer les seves necessitats i aspiracions 
econòmiques, socials i culturals en comú, mitjançant una empresa de propietat conjunta i gestió 
democràtica”. 

Es regeix per 7 principis 

1r. Adhesió voluntària 

Les cooperatives són organitzacions voluntàries: són les sòcies i els socis els qui prenen la 
decisió de formar-ne part. La cooperativa està oberta a totes les persones que poden aportar-hi el 
seu treball; usar-ne els serveis o, estan disposades a acceptar les responsabilitats de ser socis, 
sense discriminació de sexe, raça, opció política o religió. 

2n. Gestió democràtica per part dels socis 

Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels seus socis i sòcies, que 
participen activament en la fixació de les polítiques d'actuació i en la presa de decisions. La 
participació suposa el dret i el deure de ser escollit per als càrrecs socials de la cooperativa. La 
distribució de vots no es basa en el capital, sinó que cada soci té un vot. 

3r. Participació econòmica dels socis 

Per formar part d'una cooperativa cal aportar un capital, que es fixa als estatuts. Els socis 
gestionen el capital de manera democràtica. La distribució dels excedents es fa retribuint de 
manera principal la participació en l'activitat cooperativitzada (definida “a priori” en funció dels 
criteris que els socis i sòcies hagin establert), no segons la participació en el capital. 

4t. Autonomia i independència 

Les cooperatives són organitzacions autònomes, gestionades pels seus socis que han de 
mantenir la llibertat de controlar el seu propi destí. 

5è. Educació, formació i informació 

Les cooperatives proporcionen educació i formació als socis i sòcies i als treballadors perquè 
puguin contribuir al desenvolupament de les cooperatives d'una manera eficaç. També informen 
el gran públic (entorn), especialment els joves i els líders d'opinió, de la naturalesa i beneficis de 
la cooperació. 

6è. Cooperació entre cooperatives 

Les cooperatives serveixen als seus socis i sòcies d'una manera eficaç i enforteixen el 
moviment cooperatiu treballant conjuntament mitjançant estructures locals, nacionals, regional i 
internacionals. 

 

9 https://www.ica.coop/es 
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7è. Interès per la comunitat 

Les decisions que pren la cooperativa han de ser responsables amb l'entorn en què està situada 
i promoure la participació en el desenvolupament de la comunitat.  

I, quina diferència hi ha amb una empresa mercantil “clàssica”? 

De tots aquests principis que defineixen aquesta forma jurídica és la base del repartiment dels 
excedents el que la diferencia més de les organitzacions de l’empresa clàssica, tot i que la resta 
de principis només estan explicitats per a les cooperatives, no són inherents a les empreses 
clàssiques.  

El requadre següent intenta explicar les diferències entre una empresa cooperativa i una 
societat mercantil clàssica. 

 

Empresa clàssica Empresa cooperativa 

Les persones cerquen obtenir guanys i 
beneficiar-se els uns dels altres 

Les persones cerquen donar serveis i el 
benefici comú 

Amb el guany es beneficia el propietari del 
capital 

Amb el guany es beneficia la prestació de 
serveis 

Principal objectiu: eixamplar els marges 
fins a fer-los tan profitosos com es pugui per a 
l'accionista 

Principal objectiu: oferir serveis de 
qualitat i econòmics, i reportar beneficis als 
socis 

El benefici aconseguit es distribueix entre 
els accionistes 

L'excedent disponible es retorna als socis 
en proporció a les seves activitats o serveis 

L'accionista dirigeix El soci dirigeix 

La persona no té ni veu ni vot La persona té veu i vot 

El nombre de socis és limitat El nombre de socis és il·limitat. Poden ser 
socis totes les persones que ho desitgin, 
segons els estatuts 

Els objectius són independents del soci Els objectius són dependents de les 
necessitats dels socis 

Administrada per un nombre reduït de 
persones 

Es governa amb la participació de tots els 
socis 
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Al quadre anterior hi trobo algunes imprecisions i jo el redefiniria així: 

 

Empresa clàssica Empresa cooperativa 

Les persones cerquen obtenir guanys i 
beneficiar-se els uns dels altres 

Les persones cerquen donar serveis i el 
benefici comú 

Amb el guany es beneficia el propietari del 
capital 

Amb el guany es beneficia la prestació de 
serveis 

Principal objectiu: eixamplar els marges fins 
a fer-los tan profitosos com es pugui per a 
l'accionista 

Principal objectiu: oferir serveis de qualitat i 
econòmics, i reportar beneficis als socis 

El benefici aconseguit es distribueix entre els 
accionistes 

L'excedent disponible es retorna als socis en 
proporció a les seves activitats o serveis 

L'accionista dirigeix El soci dirigeix 

La persona treballadora no té ni veu ni vot La persona té veu i vot 

El nombre de socis és limitat (?) 
El nombre de socis és il·limitat. Poden ser 

socis totes les persones que ho desitgin, segons 
els estatuts 

Els objectius són independents de les 
necessitats del soci 

Els objectius són dependents de les 
necessitats dels socis 

Administrada per un nombre reduït de 
persones 

Es governa amb la participació de tots els 
socis 

 

Sempre havia pensat que una cooperativa (una forma jurídica que, sense saber-ne massa, 
m’inspirava una organització amb una governança horitzontal i democràtica) era una alternativa 
a l’empresa capitalista.  

Després de veure com es defineixen aquestes “altres economies” o economies 
transformadores, (com explica Roger Suriñach (2018): “El debat terminològic per agrupar-les 
ha acabat decantant-se cap a ‘transformadores’.  No totes són ‘noves’ i al dir ‘altres’ 
automàticament quedaven en posició subalterna; de manera que ‘transformadores’ ens dóna una 
idea millor del que realment estem parlant”) m’he adonat que no són sinònimes i que si bé una 
cooperativa pot ser una forma jurídica coherent amb iniciatives d’aquestes economies 
transformadores, no totes les cooperatives són projectes d’economies transformadores o ESS ni 
una alternativa a una empresa capitalista. 

De fet, que la forma de decisió és democràtica en molts casos és l’única diferència respecte 
una SL o una SA. Malgrat en el quadre surt que: amb el guany es beneficia la prestació de serveis, 
en força cooperatives no es dóna ja que les cooperatives amb afany de lucre es beneficia el capital 
com resulta a la part esquerra del quadre. Per a mi només per això ja no és ESS ja que ESS, en la 
seva definició és transformadora i, està clar, que beneficiar el capital no és transformador: fa uns 
segles que es funciona així. 
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Com he dit a la pàgina 6, vull comparar les característiques de l’ESS (segons estableix Pablo 
Guerra) i els principis de les cooperatives segon l’Ica (per les seves sigles en anglès), per veure si 
-en la seva definició- es pot establir que són el mateix, encara que, després a la pràctica es pugui 
desviar (aquest aspecte el tractaré al punt 5). 

 

Característiques de les ESS Principis cooperatius 

Democràcia, equitat i justícia 
distributiva 

Adhesió voluntària 
Gestió democràtica per part dels socis 
Participació econòmica dels socis 

  Autonomia i independència 
  Educació, formació i informació 
  Cooperació entre cooperatives 
Cura del medi ambient Interès per la comunitat 
Producció de satisfactors   

 

Segons aquest quadre hi ha alguns principis de les cooperatives que no es troben en les 
característiques que Pablo Guerra esmentava per definir l’ESS. I una de les característiques de 
l’ESS per a la que no he trobat l’equivalent entre els principis cooperatius que, per a mi, és força 
representatiu ja que la producció de satisfactors significa produir només el necessari i evitar el 
consumisme. 

Com s’ha vist a l’apartat anterior hi ha moltes altres definicions per les ESS i inclouen altres 
característiques. En general, però, les paraules que es repeteixen més quan es parla d’ESS són: 
cooperació, solidaritat i sostenibilitat.  

Tanmateix hi ha més conceptes que amb diferents paraules també s’inclouen sempre com: 
democràcia, equitat, igualtat, justícia, participació i comunitat. 

La forma jurídica de cooperativa inclou molts valors de l’ESS però són els objectius de la 
iniciativa o projecte que adopti aquesta forma els que determinaran si la cooperativa és o no una 
iniciativa transformadora. 
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3.- Eines d’anàlisi de les economies transformadores 

Partint del fet que coneixia el qüestionari de Pam a pam (que avalua la idoneïtat d’una 
iniciativa com a ESS) i el de Balanç social (BS) de la XES (que valora com estan les ESS en una 
vessant més quantitativa i dinàmica), vaig pensar que potser hi havia altres qüestionaris amb 
diferents perspectives.  

He trobat el balanç del bé comú. Però cap altre balanç o qüestionari per avaluar l’economia 
circular, col·laborativa ni feminista. La qual cosa no vol dir que no existeixin: només que jo no 
n’he trobat. 

A priori, la meva intenció, va ser avaluar aquests qüestionaris i fer-ne un de més global però 
m’he adonat, i ho justificaré al final, que els projectes objectiu són diferents i es fa difícil 
combinar-los. 

 

3.1.- El Balanç del Bé Comú  

És un qüestionari que té en compte 4 valors i 5 grups d’interès que es combinen en una matriu 
(Annex 3).  

Els valors són:  

• Dignitat humana 

• Solidaritat i justícia 

• Sostenibilitat mediambiental 

• Transparència i participació democràtica. 

I els grups d’interès: 

• Proveïdors 

• Propietaris i proveïdors financers 

• Persones empleades 

• Clients i altres organitzacions 

• Entorn social 

Les empreses tenen a l’abast un manual (Annex 4) que explica com contestar el qüestionari – 
en tenen dos- (Annex 5 i 6) i presentar evidències de les seves respostes. Es tracta de fer una 
autoavaluació de cadascun dels aspectes. La gradació del compliment es fa segons les evidències 
que la iniciativa pot provar sobre cada aspecte. 

L’objectiu, apart d’avaluar quin és el grau d’acompliment, és el de ser la base per a un Pla de 
millores. 

Des de l’Associació Catalana per al foment de l’Economia del Bé Comú (ACFBC)10 es 
recomana publicar el balanç de forma periòdica (anualment?), d’aquesta manera es mostra en 
quina mesura s’està implementant el Pla de millores. 

10 https://economiadelbiencomun.org/ 
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És un qüestionari molt complet i té en compte moltíssims aspectes avaluats des de diferents 
punts de vista. El procés és llarg. I, apart de la pròpia empresa, després passa per una auditoria 
especialitzada, la qual cosa dóna garanties que el resultat està provat.  

La forma de plantejar les pràctiques a avaluar fa, segons la meva opinió, que sigui un 
qüestionari destinat a empreses (almenys) mitjanes i que portin un temps funcionant ja que 
demana: tenir definit un codi ètic; certificacions ISO, OSHAS, UNE; informes d’auditoria de 
proveïdors; pla d’igualtat ... cosa què fa que sigui de difícil compliment per empreses petites o de 
recent creació. Tot i que sempre es poden afegir al Pla de millores. Però significa inversió de 
temps i diners, que no sempre tenen les iniciatives de l’ESS. 

Al web de l’ACFBC dels projectes associats: hi ha una cooperativa dues fundacions i la resta 
són SL amb facturacions per sobre els 500.000 €  anuals (de les que he trobat dades, que només 
són dues). 

La realitat és que les empreses que aposten per l’EBC són de perfil capitalista en la línia de 
ser Socialment Responsables, però no són transformadores. 

Com he dit més amunt, el qüestionari és molt complet però hi trobo a faltar una dada important: 
la forquilla salarial. Es parla de sistema de retribució equitatiu, responsable, transparent, que el 
sou més baix garanteixi una vida econòmicament digna... Però crec important que es defineixi 
quina ha de ser la forquilla salarial. 

 

3.2.- El Balanç social (BS) de la XES 

No pretén avaluar si una iniciativa compleix o no els criteris d’una determinada economia 
transformadora sinó que serveix per fer un pols al mercat social de Catalunya (fins l’any passat) 
i per elaborar l’informe del mercat social (un resum esquemàtic es veu a l’Annex 7) combinant 
els resultats d’aquest Balanç i les respostes als qüestionaris Pam a pam que han fet augmentar les 
iniciatives d’ESS mapejades.  

A partir d’aquest any s’ha estès a tota Espanya, per poder prendre el pols del mercat social a 
tot l’estat sense l’afegit de les respostes de Pam a pam (que només es fa a Catalunya, de moment, 
en aquest format). Hi ha un projecte equivalent al País Basc (Batura), però encara està començant 
i també hi ha qüestionaris de mapeig a diferents territoris (Araba, Pais Valencià ...) però no són 
tan amplis pel què fa a criteris o sectors d’activitat. 

El BS de cada projecte es fa responent un qüestionari online (qualitatiu i quantitatiu) (Annex 
8) que contesta la mateixa iniciativa i també tres conjunts de qüestionaris qualitatius que poden 
respondre anònimament persones treballadores, empreses i/o persones usuàries o clientes i 
persones voluntàries. 

En aquest balanç no es demanen evidències com al del BC, però si les iniciatives compleixen 
amb el principi de transparència és fàcil provar les respostes per mitjà dels comptes, 
l’organigrama, els plans estratègics (si n’hi ha) i les memòries d’activitats en les que s’explica el 
com i el perquè del que es fa. 
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S’avaluen: 

• la democràcia 

• la igualtat,  

• el compromís ambiental,  

• el compromís social  

• la qualitat laboral. 

Per la banda qualitativa, es pregunta a la iniciativa sobre el seu compromís amb cada pràctica. 
Si, pels resultats de l’any anterior, la iniciativa ja tenia un compromís adquirit, (com a proposta 
de millora en alguna de les pràctiques) contestarà en funció del grau de compliment, per exemple. 
Per obtenir el segell de BS s’ha de fer aquest exercici de plans de millora. 

Quant a les dades quantitatives: n’hi ha de persones col·laboradores, econòmiques, 
treballadores ...  

El qüestionari complet té 92 preguntes que permeten obtenir 102 indicadors. 

 

3.3.- Qüestionari de criteris Pam a pam 

Per acabar aquesta part analitzaré el qüestionari de Pam a pam (Annex 9). És un  qüestionari 
que dóna un “resultat” qualitatiu i “estàtic”: ara i aquí una iniciativa és o no ESS. Mentre que el 
BS és més quantitatiu i dinàmic: analitza any a any quin és l’estat de les iniciatives que contesten 
el BS. Fa una fotografia anual de l’evolució de les ESS. 

El qüestionari de Pam a pam es divideix en tres blocs i avalua 15 criteris: 

• Organització interna: 

o Democràcia interna 

o Desenvolupament personal 

o Perspectiva feminista 

o Condicions laborals 

• Impacte social 

o Proveïdors 

o Intercooperació 

o Llicències lliures 

o Transparència 

o Gestió financera 

o Cohesió social 

o Transformació social 

o Arrelament territorial 

18 
 



COOPERATIV-ESS? 

• Impacte ambiental 

o Sostenibilitat ambiental 

o Gestió de residus 

o Consum energètic 

Aquest qüestionari el fan les xinxetes (persones voluntàries del projecte Pam a pam) 
mitjançant una conversa amb algú de la iniciativa durant la qual es tracten tots els criteris. Cada 
criteri té una gradació de 0 a 5 que s’assoleix segons les pràctiques que es porten a terme al 
projecte.  

Les entrevistes esdevenen una font d’aprenentatge per a totes. 

Un cop acabada l’entrevista es puja al Web11. Alguna tècnica responsable del projecte en fa la 
revisió i, si tot és correcte (i compleix la meitat més un dels criteris que els apliqui), les iniciatives 
es convertiran en un punt més al mapa.  

Però no s’acaba aquí. La idea és que totes les iniciatives entrevistades (estiguin o no en el 
mapa) es puguin formar per millorar les gradacions dels criteris que creguin més convenients. 

El projecte Pam a pam no s’acaba en el qüestionari, sinó que és un projecte comunitari i 
col·laboratiu de construcció i definició constant. Les iniciatives, les xinxetes i les tècniques 
responsables formen una comunitat que, en diferents moments, busquen espais de trobada per 
formar-se i prendre decisions sobre temes nous que van sorgint arrel de les entrevistes o de noves 
situacions.  

És per això que hi ha diverses comissions i grups de treball (grups locals, estratègia, TIC, 
comunicació) que treballen periòdicament entre assemblees sobre els punts que s’han decidit 
tractar. 

En resum, apart de ser una eina per identificar iniciatives de l’ESS a Catalunya també és una 
plataforma des d’on es construeix i defineix dia a dia l’evolució de l’ESS. 

  

11 https://pamapam.org/ca/ 
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4.- Intent de fer un qüestionari més global 

Després de l’anàlisi dels qüestionaris, trobats (que no vol dir que hi siguin tots els existents, 
com ja he dit més amunt) per avaluar si les iniciatives responen a les característiques (principis) 
de les ESS pretenia fer un qüestionari més global, però m’adono que no en soc capaç.  

N’explico les raons. 

En la descripció i objectius de cada qüestionari ja es pot endevinar que els projectes o 
iniciatives que contesten el Balanç del Bé Comú són força diferents dels que contesten el Balanç 
Social o el qüestionari de Pam a pam. 

Veig difícil que iniciatives de l’ESS que, en general -ara per ara-, no tenen massa temps ni 
diners (els certificats, les auditories etc. demanen un temps i tenen un cost) contestin el Balanç 
del Bé Comú. Les bones pràctiques que s’hi avaluen no són massa lluny de les que s’avaluen des 
dels altres qüestionaris, però em costa veure’l com a transformador. El llenguatge que fa servir i 
les evidències que es demanen, per a mi, no estan en la línia d’una economia transformadora.  

El Balanç social de la XES avalua molts criteris i els quantifica. És una bona eina per què les 
iniciatives es plantegin any a any com millorar però de cara a avaluar si una iniciativa és ESS hi 
ha massa elements dels que em costaria trobar respostes. 

Per altra banda veig que el qüestionari Pam a pam dóna prou elements per avaluar quant d’ESS 
és una iniciativa i inclou els conceptes de l’economia del bé comú, la col·laborativa, la circular i 
la feminista. Però no solament pel qüestionari sinó per la reflexió i formació constant que aquest 
projecte fa sobre les ESS. 

Per aquestes raons faré servir el qüestionari Pam a pam per avaluar si les cooperatives de 
l’estudi de casos responen als criteris de l’ESS. 
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5.- Estudi de casos de cooperatives 

M’adono que hauré de fer un estudi de casos menys profund del que era la meva intenció. La 
idea inicial era entrevistar les cooperatives “escollides” en la forma que ho fa Pam a pam, però 
veig que no és possible. Per tant intentaré veure, a partir de les informacions que donen al Web 
(si en tenen), si és possible treure alguna conclusió. 

Per fer una tria a l’atzar busco al directori del web de les Cooperatives de treball de 
Catalunya12, algunes cooperatives que treballin en l’àmbit del servei a les persones (així asseguro 
la vessant social de la iniciativa) i comprovo que no estan al mapa de  Pam a pam: si ho estan no 
cal fer l’anàlisi, òbviament. També n’escullo un parell del sector de producció i faig la mateixa 
consulta. 

Les cooperatives escollides són: 

Del servei a les persones: Grup cooperatiu Sersa; Edat3 Sccl; i Concep-t Sccl. 

Dins de producció busco a construcció i em surten força cooperatives però no hi ha pàgina 
web. Trobo Comunitaria sccl, em sembla interessant (parlen d’economia circular). I dins del tèxtil 
he escollit una iniciativa d’un poble de les Garrigues: John Fil que fan peces de roba de gènere de 
punt. 

De cadascuna faré una breu descripció del què fan i l’anàlisi de la informació directa o 
indirecta que es pot treure del seu web partint dels criteris de Pam a pam per veure fins a quin 
punt els compleixen i si podem parlar d’ESS o economies transformadores. 

5.1.- Grup cooperatiu Sersa 

Comença el 1987 com a SERSA SCCL: cooperativa de serveis socials. De seguida obren una 
línia de formació. L’any 2013 per assegurar l’autoinserció de les persones formades a Sersa 
impulsen dues cooperatives de treball; Coperhabitat (treball domèstic) i Serproas (Atenció socio-
sanitària a domicili i amb persones depenents). L’any 2017 encara en formen dues més: Net + net 
(servei de neteja) i Mares de dia (atenció a la infància).  

Actualment SERSA compta amb 177 treballadors/res (desembre 2017) i a l’exercici 2017 es 
van facturar 2.375.185,90€, pagant 411.267,27€ de Seguretat Social i 78.400,20€ d’IRPF, 
treballant amb nombroses entitats públiques (ajuntaments i altres organismes públics…) així com 
privades.13 

D’aquesta descripció es deriva que fan una feina social d’ocupació i inclusió laboral. També 
promouen la intercooperació (almenys dins el grup) i la formació de cooperatives.  

Però hi ha algunes dades com el que han pagat a la seguretat social i les retencions dels 177 
treballadors que em fan dubtar de la “dignitat” dels salaris, per l’import estaríem parlant de moltes 
jornades a temps parcial (o hi ha alguna errada en les dades). Els preus que donen per hora de 
servei (si han d’incloure tots els costos de les persones incloent el desplaçament) em semblen 
baixos, però desconec si tenen algun tipus de subvenció per complementar-los.  

12 https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives 
 
13 http://www.sersaonline.com/ca/presentacio/ 
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No parlen tampoc dels criteris ambientals (si fan neteges el natural seria esmentar si fan alguna 
acció a favor del medi ambient: productes de neteja ecològics ...), encara que: 

Al novembre de 2007 SERSA obté la certificació per part de l’Agrupació de Desenvolupament 
RSE.Coop, per implantar polítiques de responsabilitat social empresarial en els àmbits de la 
gestió econòmica, ambiental i social en el marc del programa RSE.Coop de la Iniciativa 
Comunitària Equal II. 

Tampoc parla de les persones sòcies ni com s’organitzen. Un document sobre entrevistes de 
feina que tenen amb un enllaç en el seu Web seria l’argument que acabaria per decantar-me si em 
quedés algun dubte (es planteja de forma força competitiva) però no és el cas. Aquest seria, a 
partir de les dades directes i indirectes obtingudes del seu web el resultat del qüestionari Pam a 
pam: 
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5.2.- Edat3 Sccl 

Aquest projecte d’atenció domiciliària comença l’any 1992 a Olot quan l’Ajuntament i el 
Consell comarcal van externalitzar el servei. Des de llavors, excepte un període en que també 
portaven una residència, la seva aposta és mantenir tan com sigui possible el temps que les 
persones viuen a casa seva com diuen al Web: 

“Apart de la nostre principal línia de negoci, hem anat ampliant serveis, sempre seguint els 
nostres principis bàsics en coherència amb la nostra actuació, basada en el fet de dotar a les 
persones de dignitat, identitat, i autonomia, mitjançant el nostre ferm compromís amb la 
filosofia de romandre el màxim temps possible a casa, lloc agradable, conegut, amb records i 
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vivències, on no hi ha horaris i decidim allò que volem fer, quan, i com. Això és una part 
important de la qualitat de vida de les persones, i essència de la nostra filosofia d’empresa”.14  

A l’apartat de bones pràctiques fan una descripció exhaustiva d’aquestes i, malgrat hi ha alguns 
criteris que no s’esmenten o no en el sentit que ho fa Pam a pam, en el quadre següent hi ha el 
resultat: 
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Malgrat no sabem la gradació o com es compleix (o què tenen en compte) quan parlen dels 
valors. 

5.3.- Concep-t Sccl15 

Aquest és un projecte d’acompanyament a les empreses.  Ofereixen serveis de cohesió 
d’equips (Team building), RSC i incentius a les empreses. Apart, tenen un parell de campanyes 
relacionades amb el medi ambient: Compenso Co2 i Caixes niu. 

Tenen el web en castellà per tant les cites seran en aquest idioma. Comencen amb una cita (que 
no diu de qui és16) 

“Las empresas exitosas del futuro serán aquellas que decidan alinear los valores de la 
empresa con los valores personales de sus empleados”. 

En realitat qualsevol projecte de l’ESS és això: la coincidència dels valors de les persones i la 
iniciativa en sí. Però no tinc clar que sigui aquesta la intenció del Sr. Jeroen van der Veer.  

14 http://www.edat3.com/ca/qui-som/bones-practiques/ 
 
15 http://www.concep-t.com/ 
 
16 Jeroen van der Veer, Shell 
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No explica res de com s’organitzen, ni quants són, ni com avaluen el seu impacte. En aquest 
cas no poso el quadre.  

5.4.- Comunitaria sccl17 

És un projecte que sota la base de l’economia col·laborativa en l’àmbit dels productes 
informàtics, volen posar en valor l’economia circular. També fomenten la inclusió laboral. Al seu 
web parlen de la teoria però poc del que fan i com ho fan. En tot cas, del que parlen (si ho 
compleixen mínimament) aquest seria el resultat: 
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5.5.- John Fil 

D’aquesta cooperativa, que va començar el 1970, m’ha cridat l’atenció que va ser el mossèn i 
uns quants més que van engegar el projecte (un inici similar a Mondragón) al poble de l’Espluga 
Calba. Un poble que basava la seva economia en el sector primari (agricultura de secà i ramaderia) 
i veia com la població anava marxant.  

Amb l’inici d’aquest projecte, malgrat les diferents crisis -del tèxtil especialment-, la davallada 
demogràfica es va contenir força. És per tant un projecte social, apart de productiu, és clar. Ara 
també hi treballen persones migrades de Romania o el Marroc. A partir d’un article del diari El 
Punt Avui de 201118  es pot deduir que l’organització interna i l’arrelament és una peça important 
però en cap lloc es fa esment a altres criteris. 

17 https://comunitaria.group/economia-circular/ 
 
18 http://www.elpuntavui.cat/article/4-economia/18-economia/410846-textil-per-a-larrelament.html 
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John Fil En parlen 
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Podria avaluar algunes cooperatives més. Però crec que amb aquests exemples -que podrien 
ser iniciatives d’ESS pels sectors en què operen (si s’hi posessin) seria fàcil- és suficient per 
arribar a les conclusions. 

Només una: Edat3 (segons extrec del web, que no és garantia de res) podria considerar-se ESS 
segons els criteris de Pam a pam. Segurament ho és perquè explica més que les altres iniciatives 
avaluades què fa i com ho fa.  

I una altra: Comunitaria, gairebé hi entraria. Però, com deia més amunt, parlen de la teoria i 
no podem saber què fan a la pràctica.  

La resta (també perquè avaluo a partir d’afirmacions que fan al Web o per informacions 
indirectes) queden fora de sospita de ser ESS: no ho són. 

Són cooperatives en la seva forma jurídica i fan acció social: és a dir que serien economia 
social però els falta una S (la de Solidària). 
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6.- Conclusions 

Realment una cooperativa és ESS? 

Segons tot el dit més amunt, jo opino que no. 

Una cooperativa no és ESS en la seva definició. Hi ha alguns criteris de les ESS que no estan 
reflectits en els principis i valors de les cooperatives. 

Només aquelles cooperatives que es plantegen realment ser ESS incorporen els criteris. De fet, 
moltes de les ESS que trobem al mapa de Pam a pam són cooperatives.  

Hi ha iniciatives d’ESS amb diferents formes jurídiques però les que millor s’adeqüen són les 
cooperatives: sobre el paper, teòricament, seria el més fàcil. 

Per això és més fàcil que un projecte d’ESS sigui cooperativa que no pas al revés. Sobretot 
quan parlem d’iniciatives que impliquen moviment monetari.  

Però si parlem de projectes que no basen la seva activitat en l’intercanvi monetari trobem altres 
formes com associacions o grups informals que no tenen forma jurídica. 

Tot això ho puc dir des del pla teòric. Vull dir que si hagués pogut avaluar “in situ” els casos 
estudiats, veient com resolen a la pràctica, dia a dia, les problemàtiques que es poden donar en el 
compliment de cada criteri, segurament hagués considerat d’una altra manera els criteris que he 
marcat com acomplerts o no. 

I, posant èmfasi en un dels criteris de l’ESS i principis de les cooperatives que ambdós tenen 
en comú ... La democràcia en la organització interna. Molt sovint, ens trobem que, a les iniciatives 
(siguin cooperatives o no) -malgrat tenir una forma de presa de decisions horitzontal- existeixen 
diferents rols que poden generar diferències de poder.  

És per això que des de la XES, per exemple, s’han generat unes eines per poder avaluar-ho i 
poder trobar les solucions per intentar anivellar els rols de totes les persones de manera que sigui 
el més horitzontal possible. Que hi hagi assemblees no és garantia que les decisions es prenguin 
en igualtat de condicions. 

Però l’objectiu del treball és determinar si podem assimilar les cooperatives, en general, amb 
l’ESS i per a mi ha quedat provat que no ho és. 
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Annexos 

Annex 1 

La economía del bien común 
El modelo económico del futuro 
Resumen de Cristian Felber, abril de 2011 
La economía del bien común es un libro de 150 páginas que se publicó el 16 de agosto 
de 
2010 en la editorial vienesa Deuticke. Los fundamentos teóricos habían sido 
elaborados en 
un libro precedente „Nuevos valores para la economía”, del mismo autor (Deuticke, 
2008). 
Desde entonces, una veintena de empresarios ha participado en la tarea de desarrollar 
y 
detallar el modelo. Uno de los objetivos de la publicación del libro es escapar de la 
estéril 
dicotomía “lo que no es capitalismo tiene que ser comunismo” y ofrecer una 
alternativa 
sistémica humana. En el apéndice del libro, 70 empresas apoyan el modelo con su 
firma – lo cual es una señal de que el modelo no sólo es una hermosa idea utópica, sino 
que ha 
emergido desde la práctica empresarial. Hoy, unas 250 empresas apoyan el modelo y 
70 se 
han decidido a implementarlo. 
1. La economía del bien común reposa sobre los mismos valores que hacen florecer
nuestras 
relaciones interhumanas: confianza, cooperación, aprecio, co-determinación, solidaridad, 
y 
acción de compartir. (Según recientes investigaciones científicas, las buenas relaciones 
interhumanas son uno de los factores que más contribuyen tanto a motivar a los seres 
humanos 
como a hacerlos felices.) 
2. En la economía del bien común el marco legal experimenta un giro radical al pasar de
estar 
orientado según los principios de competencia y avidez de lucro a los de cooperación y 
solidaridad. El significado del éxito empresarial cambia de beneficio financiero a 
contribución al bien común. 
3. El bien común será predefinido en un proceso participativo desde abajo y luego pasado a
una 
asamblea democráticamente elegidy y anclada en la constitución a través de referéndum. 
4. Un nuevo balance principal mide el bien común: el balance del bien común. Este
balance 
mide rendimientos sociales, ecológicos, democrátios y de justicia distributiva, cuyo 
conjunto 
constituye el nuevo sentido de “éxito empresarial”. Este ya no se mide en términos 
monetarios, 
sino en puntos neutrales. El máximo que se puede alcanzar son 1000 puntos del bien 
común. 
5. Las empresas con los mejores balances disfrutan de incentivos y ventajas legales que les
permiten cubrir sus costes mayores y ofrecer los productos éticos a precios inferiores que 
los no 
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éticos: tasas de impuestos reducidas, créditos con interés reducido, prioridad en la compra 
púbica y programas de investigación, ... 
6. El balance financiero será el balance secundario. El beneficio financiero, antes el fin de
la 
actividad empresarial, se convierte ahora en un medio del neuvo fin: el bien común. Eso 
significa que sólo serán permitidas aquellas aplicaciones del beneficio financiero que 
aumenten el bien común: inversiones (con plusvalía social y ecológica), repago de créditos, 
reservas (limitadas), distribución a los que crean la plusvalía (máximo: 20 veces el salario 
mínimo) y créditos sin interés a co-empresas; mientras que las aplicaciones que reduzcan el 
bien común ya no seran legales: inversiones en los mercados financieros, adquisiciones 
hostiles, distribución a persones que no trabajan en la empresa, donaciones a partidos 
políticos. 
7. Como el beneficio financiero ya no es un fin en sí mismo, las empresas recuperan la
libertad de aspirar a su tamaño óptimo. Ya no tienen que temer que otras empresas se las 
“traguen” y ya no les estará permitido tragarse a otras empresas; no necesitarán tener que 
crecer para ser más lucrativas, poderosas o fuertes que l@s competidor@s. Todas las 
empresas serán redimidas de la coerción estructural de tener que crecer y devorarse 
mutuamente. 
8. Las desigualdades en las rentas y en la propiedad serán limitadas: la renta máxima no
puede ser más de 20 veces la renta mínima; la propiedad privada no puede exceder 10 
millones de euros; el derecho heredetario se limita a medio millón de euros por persona, en 
el caso de empreses familiares a diez millones de euros por persona. Herencias que excedan 
estos límites seran distribuidas como “dote democrática” a miembros de la generación 
siguiente. El objetivo de la “herencia máxima” y “herencia mínima”: Cuanto más 
justamente distribuido esté el capital inicial tanto mayor será la igualdad de oportunidades. 
9. Empresas grandes con más de 250 empleados pasan parcialmente a la propiedad de l@s
emplead@s y l@s ciudadan@s; empresas con más de 5.000 emplead@s al cien por cien. 
L@s 
ciudadan@s serán representad@s por delegad@s directamente elegid@s en „parlamentos 
económicos regionales”. El gobierno no puede intervenir ni tiene propiedad en esas 
empresas. 
10. El gobierno tampoco puede tocar los „bienes democráticos“, la tercera categoría de
propiedad aparte de la gran mayoría de pymes privadas y unas cuantas grandes empresas de 
propiedad mixta. Bienes democráticos pueden ser: escuelas, universidades, hospitales, 
empresas de abastecimiento de agua y energía, telecomunicación, transporte público o 
bancas: la infraestructura básica. 
11. Un bien democrático clave es „el banco democrático“. Este banco sirve – como todas
las 
empresas – al bien común y está controlado como todos los bienes democráticos por la 
ciutadanía soberana y no por el Gobierno. Su servicio consiste en depósitos garantizados, 
créditos de interés reducido y cuentas corrientes gratuitas. Los mercados financieros tal y 
como se presentan hoy ya no existirán. 
12. La democracia representativa será complementada por la democracia directa y la
participativa. El pueblo soberano tiene el derecho a a) corregir a sus representantes (el 
parlamento), b) iniciar y adoptar leyes, c) iniciar y adoptar un cambio de la Constitución, y 
d) 
controlar áreas claves de la economía como los bienes democráticos. 
13. Aparte de la asamblea económica [del bien común] habrá otras convenciones para
profundizar la democracia: convención para la educación, una convención para la 
democratización de los medios de comunicación, y una convención para la creación de 
bienes 
democráticos. 
14. Para anclar los valores de la economía del bien común en las generaciones futuras tan
profundamente como hoy está arraigada en la generación actual la visión del ser humano 
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socialdarwinista y capitalista, propongo cinco nuevas asignaturas obligatorias: 
emocionología, 
ética, comunicación, educación democrática y experiencia de la naturaleza. 
15. Como la noción de „éxito empresarial“ será diferente en la economía del bien común,
otras 
competencias de gestión serán las más solicitadas. Las personas más responsables, 
sociables, 
empáticas y capaces de atender al bien de tod@s y de la comunidad ecológica, serán l@s 
modelos apreciad@s por la sociedad y las más buscadas por las empresas. 
Las empresas que quieran apoyar el modelo de la economía del bien común pueden 
ponerse en 
contacto directamente con el autor (que domina bien el espanol): www.christian-felber.at 
O subscribirse directamente en la página web en la categoría „Unternehmen“. Está 
planeada 
una versión en español: www.gemeinwohl-oekonomie.orgemeinwohl-oekonomie.org 

http://www.gemeinwohl-oekonomie.orgemeinwohl-oekonomie.org/


La volta al món amb l’ESS
Jordi Garcia Jané

Sabadell, 17 de gener de 2018
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Autogestió de fàbriques, guarderies, mitjans de comunicació, incorporació de continguts

A  Amèrica Llatina: economia popular solidària –
Al Nord, iniciatives econòmiques solidàries contra l’exclusió i cooperativització d’empreses en crisi, 
“Carta d’Economia Social”
El 1980, pel Comitè Nacional d’Enllaç d’Activitats Mutualistes, Cooperatives i Associatives francès…

Cristal·lització de l’ESS als Fòrums Socials Mundials

Economia col·laborativa – Procomú - Empresa social - Consolidació i creixement de l’ESS
(RIPESS)  - Polítiques europees d’ESS
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Propietats comunals – Explotació comunitària de la terra – Societats funeràries i d’assegurances –
Gremis que fan compra conjunta…

Societats obreres - Cooperatives (de treball, de consum, agràries, de crèdit…) - Mutualitats

Autogestió de fàbriques, guarderies, mitjans de comunicació, incorporació de continguts
feministes i ecologistes a aquestes pràctiques



1. Red Tlaloc
2. Caracoles zapatistas
3. Asarbolsem (Asociación Artesanal Boliviana 

Señor de Mayo)
4. Grupo Salinas
5. Coordinadora Latinoamericana y del Caribe 

de Pequeños Productores de Comercio 
Justo

6. MST
7. Banco Palmas
8. Asociación Nacional de Trabajadores en 

1, 2 

5

18

14

4, 14

16

8. Asociación Nacional de Trabajadores en 
Empresas Autogestionadas (ANTEAG)

9. Presupuestos participativos
10. Empresas recuperadas
11. Cadena Textil Solidaria (CTS)
12. Corredor productivo agropecuario de 

Corrientes
13. Huertos para el autoconsumo de Rosario
14. Constituciones que reconocen la ESS
15. Cooperativas de vivienda por ayuda mutua 

(FUCVAM)
16. Red COMAL (comerç just)

4, 5, 14, 16
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6,  7.  8, 9,

10,  11, 12, 13, 
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1. LETS (Local Exchange
Trade System)

2. Cooperativa Desjardins
3. Chantier de l’Économie

Sociale
4. Modo
5. Time Dollars
6. Jardins i terres

comunitàries
7. Pax Word Funds
8. Cleveland Coop

1, 2, 3, 47. Pax Word Funds
8. Cleveland Coop
9. Cooperatives elèctriques
10. Community Supported

Agriculture (CSA)
11. Cooperation Jakson

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



1. Cooperatives lleteres
2. Seikatsu Club
3. Fureai Kippu
4. Federació d’Usuaris

de Boscos Comunals
(FECOFUN)

5. Pressupost
participatiu de Kerala

1, 2, 3

5
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1. Crop Swap
2. Alfalfa House
3. LETS
4. Earthworker
5. Reverse Garbage
6. ARCCO (Addison Rd

1, 3

2,  5, 6

6. ARCCO (Addison Rd
Community Centre 
Organisation)
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1. Cuines col·lectives
2. Centre de reciclatge de

bosses de plàstic
3. Unió Cooperativa de la

Xarxa d’Organitzacions
Ramaderes i Camperoles

4. Cooperatives turístiques
5. Federació de Cooperatives

Agràries

4

1

3
2

6

8

Agràries
6. UCATAZ
7. Cooperatives de credit
8. Le Grafeh

5
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1. Cooperatives socials i 
d’interès col·lectiu
(SCIC)

2. JAK 
3. Amap
4. Macif i Maif
5. Banca Popolare Etica-

FIARE
6. The Cooperative Group
7. Ciitta’ dell’altra

2

7. Ciitta’ dell’altra
Economia

8. Die Tageszeitung
9. Greenpeace Energy
10. Mondragon
11. Chiengauer
12. Wir
13. Cooperatives Andel
14. Proyecto Mares
15. Bristol Pound
16. Companyies d’accions

comunitàries
17. Fons Legacoop

1, 4

1, 4
1, 4

1, 4

1, 4

1, 3, 4

1, 5, 7, 17
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6, 15, 16
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8, 9, 11
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Inversió

Treball cooperatiu

Comercialització justa

Finances ètiques

Consum responsable

Transformació

Comercialització
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Distribució de 
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L’ARBRE DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
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Moltes gràcies!
www.economiasolidaria.catwww.economiasolidaria.cat



MATRIZ DEL BIEN COMÚN 5.0

VALOR
DIGNIDAD 
HUMANA

SOLIDARIDAD Y 
JUSTICIA

SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICAGRUPO DE INTERÉS

A:
PROVEEDORES

A1 Dignidad humana 
en la cadena de 
suministro

A2 Justicia y 
solidaridad en la 
cadena de suministro

A3 Sostenibilidad 
medioambiental en la 
cadena de suministro

A4 Transparencia y 
participación 
democrática en la 
cadena de suministro

B:
PROPIETARIOS Y 
PROVEEDORES 
FINANCIEROS

B1 Actitud ética en la 
gestión de recursos 
fnancieros

B2 Actitud solidaria en 
la gestión de recursos 
fnancieros

B3 Inversiones 
fnancieras sostenibles 
y uso de los recursos 
fnancieros

B4 Propiedad y 
participación 
democrática

C:
TRABAJADORES

C1 Dignidad humana 
en el puesto de 
trabajo

C2 Formalidad de los 
contratos de trabajo

C3 Promoción de la 
responsabilidad 
medioambiental de los 
trabajadores

C4 Transparencia y 
participación 
democrátia interna

D:
CLIENTES Y 
OTRAS EMPRESAS

D1 Actitud ética con 
los clientes

D2 Cooperación y 
solidaridad on otras 
empresas

D3 Impacto ambiental 
del uso y de la gestión 
de residuos de los 
productos y servicios

D4 Participación de los 
clientes y 
transparencia de 
producto

E:
ENTORNO SOCIAL

E1 Propósito e 
impacto positivo de 
los prodcutos y 
servicios

E2 Contribución a la 
comunidad

E3 Reducción del 
impacto 
medioambiental

E4 Transparencia y 
participación 
democrática del 
entorno social
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Document	  de	  suport	  per	  realitzar	  
el	  balanç	  del	  bé	  comú
Aquest	  document	  s’entén	  com	  a	  document	  en	  procés	  
de	  millora	  i	  està	  pensat	  per	  ajudar	  a	  les	  
organitzacions	  a	  fer	  el	  Balanç	  del	  Bé	  Comú	  (BBC).

Recull	  la	  descripció,	  els	  objectius	  i	  les	  evidències	  per	  
cumplir	  amb	  cadascun	  del	  criteris	  de	  la	  “Matriu	  del	  
Bé	  Comú-‐Versió	  4.0.5”.	  
El	  seu	  propòsit	  és	  facilitar	  la	  seva	  anàlisi,	  la	  
possibilitat	  de	  plantejar	  accions	  de	  millora	  i	  
l’obtenció	  del	  Balanç	  del	  Bé	  Comú.	  També	  recull	  la	  
descripció	  de	  l’enfocament	  metodològic	  per	  portar-‐
ho	  a	  terme.
Per	  registrar	  l’auto-‐aplicació	  del	  BBC	  cal	  accedir	  a	  
l’eina	  excel	  dissenyada	  a	  l’efecte	  que	  podrà	  trobar	  
en	  el	  següent	  enllaç:	  http://ow.ly/NHPwR	  

Aquesta	  metodologia	  ha	  estat	  dissenyada	  en	  la	  seva	  primera	  versió	  	  per	  un	  equip	  de	  
treball	  composat	  per	  Mercè	  Botella,	  Andreu	  Pérez,	  Ramon	  Morata	  i	  Josean	  Lavado	  

Barcelona,	  Juny	  2014	  
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Matriu	  del	  Bé	  Comú	  
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Sobre	  aquest	  document	  
	  
La	   finalitat	  d’aquest	  document	  és	  servir	  de	  suport	  a	   les	  empreses	  per	  entendre	  els	  
criteris	   recollits	   a	   la	   “Matriu	   del	   bé	   comú”,	   analitzar	   el	   grau	   d’implantació	   dels	  
mateixos	   a	   la	   seva	   organització,	   obtenir	   el	   seu	   balanç	   del	   bé	   comú	   i	   emprendre	  
accions	  de	  millora.	  
	  
Les	   orientacions	   recollides	   en	   aquest	   document	   les	   pot	   aplicar	   qualsevol	  
organització,	   independentment	   de	   les	   seves	   característiques,	   activitat,	   dimensió,	  
naturalesa	  o	  qualsevol	  altre	  aspecte.	  
	  
El	  document	  recull	  una	  part	  descriptiva	  i	  una	  part	  metodològica.	  	  
	  
En	  la	  primera	  part	  es	  despleguen	  els	  17	  criteris	  de	  la	  matriu,	  seguint	  l’ordre	  dels	  5	  
eixos:	  	  

● A:	  Cadena	  d’aprovisionament	  –Criteri	  A1.	  
● B:	  Finançament	  –Criteri	  B1.	  
● C:	  Empleats	  (Equip	  humà	  de	  l’organització)	  –Criteris	  de	  C1	  a	  C5.	  
● D:	  Clients	  (productes	  i	  serveis)	  –Criteris	  de	  D1	  a	  D5.	  
● E:	  Societat	  –Criteris	  de	  E1	  a	  E5.	  

	  
Cada	  criteri	  es	  desenvolupa	  en	  tres	  apartats:	  

● Descripció	   del	   criteri:	   apartat	   descriptiu	   per	   facilitar	   la	   comprensió	   del	  
mateix.	  

● Objectius	  associats	  al	  criteri:	  responen	  a	   la	  pregunta:	   “què	   fa	   l’organització	  
per...”.	  

● Evidències:	   són	   les	   accions	   que	   l’organització	   porta	   a	   terme	   per	   donar	  
resposta	  als	  objectius	  establerts.	  Són	  fets	  observables	  que	  testimonien	  el	  que	  
l’organització	   fa.	   Poden	   ser	   accions,	   eines,	   programes,	   procediments,	  
sistemes	  de	  gestió,	  polítiques	  escrites,	  etc.	  
	  
NOTA:	  En	  una	  fase	  posterior	  es	  podria	  completar	  amb	  un	  recull	  d’indicadors,	  o	  
conjunt	   de	   mètriques	   que	   l’organització	   pot	   utilitzar	   per	   mesurar	   els	   seus	  
resultat.	  

	  
A	  la	  segona	  part	  es	  descriu	  l’enfocament	  i	  el	  procés	  metodològic	  per	  obtenir	  el	  BBC	  
(Balanç	  del	  Bé	  Comú).	  	  
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Part	  1	  
	  

Els	  Criteris	  de	  la	  Matriu	  del	  Bé	  Comú	  
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A1.	  Gestió	  ètica	  dels	  subministres	  	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  

	  
Les	   organitzacions	   orientades	   al	   bé	   comú	   analitzen	   els	   proveïdors	   que	  
col·laboren	  amb	  l'organització	  per	  subministrar	  tots	  els	  aspectes	  necessaris	  que	  
necessita	   l'empresa	   per	   realitzar	   la	   seva	   activitat	   i	   potencien	   l'elecció	   dels	  
proveïdors	  amb	  els	  principis	  ètics	  que	  promou	  l'EBC.	  
	  
En	  l’economia	  del	  bé	  comú	  les	  empreses	  actuen	  de	  manera	  responsable	  amb	  la	  
seva	   cadena	   d’aprovisionament	   i	   coneixent	   en	   detall	   la	   seva	   cadena	   de	  
proveïdors.	  Disposen	  d’unes	  condicions	  comercials	  basades	  en	  el	  benefici	  mutu	  i	  
a	  llarg	  termini,	  on	  els	  aspectes	  del	  bé	  comú	  seran	  dirigits	  de	  forma	  activa	  cap	  a	  
un	  procés	  el	  més	  cooperatiu	  possible.	  La	  compra	  ètica	  i	  sostenible	  és	  aquella	  que	  
es	  porta	  a	  terme	  tenint	  en	  compte	  la	  minimització	  de	  l'impacte	  mediambiental,	  la	  
priorització	   de	   la	   cooperació	   versus	   la	   competitivitat,	   i	   la	   minimització	   dels	  
riscos	   socials	   que	   es	   poden	   derivar	   de	   l’adquisició	   dels	   seus	   productes	   i/o	  
serveis.	  
	  
	  

2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  
	  
2.1. Política	  de	  compra	  ètica,	  social	  i	  de	  proximitat.	  Desenvolupar	  polítiques	  i	  

plans	   per	   garantir	   un	   aprovisionament	   ètic	   en	   tota	   la	   cadena	   de	   valor.	  	  
Promoure	   el	   subministrament	   de	   proximitat	   i	   la	   compra	   a	   organitzacions	  
d’economia	  social.	  

2.2. Transparència	  e	   igualtat	  d’oportunitats.	   Seleccionar	   els	  proveïdors	   amb	  
criteris	   de	   concurrència	   objectiva	   i	   transparència,	   evitant	   actuacions	  
abusives	  derivades	  de	  possibles	  posicions	  dominants,	   inclouen	  els	  aspectes	  
referits	  a	  preus	  i	  condicions	  de	  pagament.	  

2.3. Avaluació	   de	   proveïdors.	   Utilitzar	   sistemes	   d’avaluació	   i	   homologació	   de	  
proveïdors	   que	   inclouen	   aspectes	   ètics	   de	   bon	   govern,	   i	   de	   sostenibilitat	  
econòmica,	  social	  i	  ambiental.	  

2.4. Seguiment	  i	  control.	  Aplicar	  sistemes	  de	  auditoria	  ètica	  de	  proveïdors,	  amb	  
mecanismes	  per	  fer	  plans	  de	  millora	  i	  seguiment.	  

2.5. Relació	   de	   confiança	   i	   cooperació.	   Tenir	   programes	   per	   afavorir	   les	  
relacions	  duradores	  fonamentades	  en	  el	  diàleg	  i	  la	  confiança.	  Desenvolupar	  
mecanismes	  per	  tenir	  en	  compte	  les	  necessitats,	  expectatives	  i	  opinions	  dels	  
proveïdors,	   identificar	   conjuntament	   àrees	   de	   millora	   i	   cooperar	   en	   la	  
resolució	  dels	  problemes	  des	  de	  la	  òptica	  del	  bé	  comú.	  

2.6. Foment	  de	  l’EBC	  a	  la	  cadena	  d’aprovisionament.	  Difondre	  i	   fomentar	  en	  
la	   cadena	  d’aprovisionament	   i	   en	  els	   seus	   respectius	  àmbits	  d’influència	   la	  
cultura	  i	  els	  principis	  de	  l’economia	  del	  bé	  comú.	  
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2.7. Preu	   just.	   Tenir	  programes	  per	   assegurar	   la	   aplicació	  d’un	  
preu	  just	  (eliminar;	  inclòs	  en	  2.2)	  

	  
	  
3. Evidències	  

	  
− Política	  de	  compra	  ètica	  o	  responsable	  de	  l’empresa	  (codi	  ètic).	  
− Política	   de	   compres	   a	   organitzacions	   d’economia	   social	   (proveïdors	   socials,	  

centres	  especials	  d’ocupació,...).	  
− Contractes	   amb	   proveïdors	   que	   respecten	   els	   principis	   de	   concurrència	  

objectiva,	   transparència,	  veracitat,	  confiança	   i	  honestedat,	  evitant	  actuacions	  
abusives	   derivades	   de	   possibles	   posicions	   dominants,	   inclouen	   els	   aspectes	  
referits	  a	  les	  condicions	  de	  pagament.	  

− Sistema	   d’avaluació	   i	   homologació	   de	   proveïdors	   alineat	   amb	   els	   principis	  
EBC,	   incloent:	  pràctiques	  de	  bon	  govern	  (gestió	  de	  riscos,	  acceptació	  de	  codi	  
ètic,	  etc.),	  solidesa	  econòmica	  (capacitat	  productiva,	  estabilitat	  financera,	  etc.),	  
acompliment	   ambiental	   (informes,	   certificacions,	   SGMA,	   etc.),	   acompliments	  
social	  (pràctiques	  laborals,	  OSHAS	  8001,	  drets	  humans,	  etc.).	  

− Informes	   d’auditoria	   de	   proveïdors	   (llistat	   de	   proveïdors,	   risc	   socials	   i	  
ambientals,	  procedència/traçabilitat,	  normatives,	  certificacions,	  qüestionaris).	  

− Projectes	  d’	  I+D+i	  portats	  a	  terme	  en	  col·laboració	  amb	  proveïdors	  (acords	  de	  
qualitat,	  accions	  conjuntes,	  etc).	  

− Actuacions	  per	  informar,	  sensibilitzar	  i	  fomentar	  la	  cultura	  del	  bé	  comú	  en	  la	  
cadena	   d’aprovisionament	   (memòries,	   enquestes,	   visites,	   web,	   jornades	  
formatives,	  sessions	  periòdiques	  de	  diàleg,	  reunions	  de	  seguiment,	  etc.).	  

− Acords	  de	   col·laboració	  amb	  proveïdors	  per	  difondre	   i	   fomentar	  en	  els	   seus	  
respectius	  àmbits	  d’influència	  els	  principis	  de	  l’economia	  del	  bé	  comú.	  

− Inf.	  compte	  de	  resultats	  Empresa	  (	  grup	  62/cta	  600-‐601).	  
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B1.	  Gestió	  ètica	  de	  les	  finances	  	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  

	  
 

	  
Les	  organitzacions	  orientades	  al	  bé	  comú	  treballen	  amb	  les	  entitats	  de	  crèdit	  per	  
proveir-‐se	  dels	  recursos	  financers	  necessaris	  per	  realitzar	  les	  seves	  activitats.	  
	  
La	  relació	  amb	  les	  entitats	  financeres	  es	  basa	  en	  el	  finançament	  del	  circulant	  a	  
curt	  termini	  i	  el	  finançament	  a	  llarg	  termini	  per	  al	  immobilitzat.	  Les	  necessitats	  
financeres	  en	  l’Economia	  del	  bé	  comú,	  és	  un	  mitjà	  perquè	  les	  organitzacions	  
puguin	  desenvolupar	  activitats,	  no	  ha	  de	  ser	  l'objectiu	  d'aquestes	  organitzacions.	  	  
	  
En	  l’economia	  del	  bé	  comú	  es	  mesura	  a	  les	  organitzacions	  per	  la	  seva	  contribució	  
al	  bé	  comú,	  no	  exclusivament	  pels	  seus	  resultats	  financers.	  
	  
	  
	  
	  

2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  
	  
2.1. Desenvolupar	   polítiques,	   estratègies	   i	   plans	   per	   finançar-‐se	   amb	   la	   banca	  

més	  propera	  als	  valors	  de	  l’EBC.	  	  
2.2. Vincular	  el	  sentit	  dels	  beneficis	  socials	  per	  sobre	  dels	  beneficis	  financers.	  	  
2.3. Tenir	   programes	   per	   afavorir	   que	   les	   inversions	   realitzades	   tinguin	   com	  

objectiu	  la	  consecució	  de	  la	  sostenibilitat,	  econòmica,	  ambiental	  i	  social.	  
2.4. Tenir	  projectes	  per	  que	  els	  dipòsits	  estiguin	  orientats	  al	  	  Be	  	  Comú.	  
2.5. Fomentar	   el	   préstecs	   entre	   empreses	   sense	   interessos,	   i	   l’ús	   del	   diner	   per	  

projectes	  orientats	  al	  be	  comú	  (ètic-‐ecològics).	  
2.6. Fomentar	  l’estalvi	  per	  via	  de	  l’eficiència	  energètica	  i	  el	  reciclatge	  disminuint	  

la	  necessitat	  de	  finançament.	  
2.7. Tenir	  programes	  per	   ancorar	   la	   gestió	   ètica	   a	   les	   finances	   en	   la	  declaració	  

d’objectius	  de	  l’	  empresa.	  
2.8. Recollir	  la	  percepció	  i	  l’opinió	  dels	  proveïdors,	  subministradors	  de	  serveis	  i	  

clients	  per	  millorar	  el	  finançament	  entre	  les	  parts.	  
2.9. 	  Incorporar	  les	  tendències	  innovadores	  	  (	  microcrèdits	  ,	  crowdfunding,	  etc).	  
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3. Evidències	  
	  

− Document	   on	   es	   recull	   l’enfocament	   de	   la	   gestió	   econòmic-‐financera	   on	   es	  
descriuen	   els	   criteris	   per	   seleccionar	   les	   entitats	   financeres	   amb	   les	   que	  
treballar.	  

− Relació	  d’entitats/proveïdors	  financers.	  
− Auditoria	  /	  Balanç	  de	  situació	  /Compte	  de	  resultats	  (relació	  finançament	  en	  

cas	  de	  grups	  d’empreses	  /	  dependència	  matriu)	  
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C1.	   Qualitat	   del	   lloc	   de	   treball	   i	  
igualtat	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  

	  
Les	  organitzacions	  orientades	  al	  bé	  comú	  garanteixen	  unes	  condicions	  de	  treball	  
dignes	   que	   contribueixen	   a	   la	   plena	   realització	   personal	   i	   professional	   de	   les	  
persones	  que	  hi	  treballen,	  esforçant-‐se	  per	  atorgar	  ple	  significat	  a	  la	  seva	  feina.	  	  
Les	  organitzacions	  orientades	  al	  bé	  comú	  vetllen	  per	  la	  salut	  física	  i	  psíquica	  del	  
treballadors	  i	  promouen	  les	  accions	  necessàries	  per	  facilitar	  un	  equilibri	  adequat	  
entre	  les	  àrees	  laboral,	  familiar	  i	  personal.	  
Les	  organitzacions	  orientades	  al	  bé	  comú	  promouen	  la	  igualtat	  d’oportunitats,	  la	  
diversitat	  i	  el	  respecte	  als	  drets	  humans	  fonamentals,	  erradicant	  qualsevol	  forma	  
de	  discriminació	  en	  la	  contractació,	  el	  tracte	  o	  la	  promoció.	  	  
	  
	  

2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  
	  
2.1. Garantir	  unes	  condicions	  de	  treball	  dignes	   i	   l’estabilitat	   i	   la	  qualitat	  en	  la	  

contractació	   i	   l’ocupació:	   configuració	   digna	   dels	   llocs	   de	   treball,	   espai	   de	  
treball,	  ergonomia,	  adaptació,	  horaris	  flexibles	  acordats	  per	  ambdues	  parts,	  
convenis	  col·lectius,	  etc.	  

2.2. Vincular	   el	   sentit	   del	   treball	   individual	   i	   grupal	   amb	   la	   raó	   de	   ser	   de	  
l’organització	  i	  la	  seva	  contribució	  al	  bé	  comú.	  

2.3. Afavorir	  un	  entorn	  de	  treball	  saludable,	  i	  prevenir	  i	  fomentar	  la	  seguretat	  
laboral,	  la	  salut	  física,	  els	  riscos	  psicosocials	  i	  el	  benestar	  físic	  i	  emocional	  de	  
les	  persones.	  

2.4. Equilibrar	  les	  diferents	  esferes	  vitals:	  laboral,	  familiar	  i	  personal.	  
2.5. Fomentar	   i	   garantir	   la	   igualtat	  d’oportunitats	   i	  no	  discriminació	   en	   tots	  

els	  processos	  interns	  de	  reclutament,	  selecció,	  promoció,	  mobilitat,	  etc.	  	  per	  
raons	  de	  sexe,	  edat,	  raça,	  religió	  o	  qualsevol	  altra	  associada	  als	  drets	  humans	  
fonamentals.	  	  

2.6. Garantir	  l’accessibilitat	  al	  lloc	  de	  treball	  i	  la	  protecció	  de	  les	  persones	  amb	  
mobilitat	  i/o	  comunicació	  reduïda	  temporalment	  o	  permanent.	  	  

2.7. Adaptar-‐se	  a	   les	  noves	  exigències	   i	  expectatives	  de	   la	   societat,	   Incorporant	  
les	   tendències	   innovadores	   que	   milloren	   les	   formes	   de	   treballar	  
(teletreball,	  etc.).	  
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3. Evidències	  

− Existència	  de	  política/	  procés/	  pla	  d’igualtat.	  
− Procés	  de	  contractació	  	  que	  asseguri	  igualtat	  oportunitats.	  
− Procés	  de	  formació	  que	  asseguri	  igualtat	  oportunitat.	  
− Sistema	  de	  gestió	  de	  prevenció	  de	  riscos	  laborals.	  
− Enquesta	  de	  riscos	  psico-‐socials.	  
− Programes	  de	  flexibilitat	  de	  l’horari	  laboral.	  
− Certificació	  OHSAS	  18001.	  
− Grups	  de	  millora	  en	  aquests	  àmbits.	  
− Accions	  d’informació	  en	  aquests	  àmbits	  per	  empleats	  i	  famílies.	  
− Formació	  específica	  en	  igualtat,	  seguretat	  i	  salut.	  
− Existència	  de	  programes	  d’accessibilitat	  universal:	  	  

▪ a)	  externs	  –itineraris,	  aparcaments,	  rampes,...-‐;	  	  
▪ b)	   en	   la	   edificació	   –	   accessos,	   elements	   de	   comunicació	   horitzontal,	  

elements,	   serveis	   higiènics,	   vestuaris,	   elements	   expositius,	   espais	  
emblemàtics,	  evacuació;	  	  

▪ c)	  en	  el	  transport;	  	  
▪ d)	  en	  els	  sistemes	  d’informació	  i	  comunicació.	  

− Certificació	  d’accessibilitat	  universal	  UNE	  17001	  
− Pràctiques	  de	  teletreball.	  
− Sistema	  per	  incentivar	  bones	  pràctiques	  entre	  els	  empleats.	  	  
− En	  el	  seu	  cas,	  disposició	  d’un	  pla	  d’emergències.	  
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C2.	   Repartiment	   just	   del	   volum	   de	  
treball	  i	  empleabilitat	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  

	  
Les	   organitzacions	   orientades	   al	   bé	   comú	   treballen	   internament	   i	   amb	  d’altres	  
per	   fer	   un	   repartiment	   just	   del	   treball	   i	   contribuir	   a	   reduir	   la	   desocupació,	  
especialment	  entre	  les	  persones	  amb	  risc	  d’exclusió	  del	  mercat	  laboral.	  	  
Les	   organitzacions	   ofereixen	   oportunitats	   de	   formació	   i	   desenvolupament	  
professional,	   fomentant	   les	   condicions	   perquè	   les	   persones	   puguin	   generar	   i	  
compartir	  coneixement	  i	  desenvolupar	  la	  seva	  empleabilitat.	  	  
	  

2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  	  
	  
2.1. Prioritzar	  el	  manteniment	  dels	  llocs	  de	  treball	  i	  el	  repartiment	  del	  treball	  

ajustant	   els	   horaris	   laborals,	   abans	   de	   recórrer	   als	   acomiadament	   en	   cas	  
d’escassetat	  de	  feina.	  

2.2. Organitzar	  el	  treball	  de	  tal	  manera	  que	  es	  redueixi	  la	  necessitat	  de	  recórrer	  
a	  la	  realització	  d’hores	  extres.	  

2.3. Afavorir	   el	   que	   les	   persones	   pugin	   voluntàriament	   optar	   a	   tipologies	   de	  
contractació	   amb	   dedicacions	   diferents	   que	   donin	   resposta	   a	   les	  
necessitats	  diverses	  de	  les	  persones.	  

2.4. Identificar	  les	  necessitats	  de	  formació	  de	  les	  persones	  i	  dissenyar	  plans	  de	  
formació	  dirigits	  de	  manera	  equitativa	  a	  totes	  les	  persones	  de	  l’organització.	  
Dissenyar	  i	  fomentar	  oportunitats	  d’aprenentatge	  a	  nivell	  individual,	  d’equip	  
i	  d’organització	  a	  través	  del	  treball.	  

2.5. Identificar,	   avaluar	   i	   desenvolupar	   el	   rendiment	   i	   les	  competències	   de	   les	  
persones,	  oferint	  oportunitats	  per	  millorar-‐les.	  

2.6. Desenvolupar	   programes	   per	   identificar,	   desenvolupar	   i	   compartir	   el	  
coneixement	  –Gestió	  del	  coneixement.	  	  

2.7. Dissenyar	  programes	  de	  formació	  continuada	  que	  fomentin	  la	  empleabilitat	  
dels	  treballadors	  i	  l’autogestió	  de	  les	  seves	  carreres	  professionals.	  Preveure	  i	  
planificar	  les	  necessitats	  de	  relleu.	  

2.8. Fomentar	   l’ocupació	   local	   amb	   programes	   propis	   o	   de	   participació/	  
col·laboració	   amb	   iniciatives	   externes	   (en	   general	   o	   específics	   per	   a	  
persones	  i/o	  col·lectius	  en	  risc	  d’exclusió	  del	  mercat	  laboral).	  
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3. Evidències	  

	  
− Existència,	  o	  no,	  d’expedients	  de	  regulació	  d’ocupació	  
− Política	  d’hores	  extres.	  
− Procediment	  per	  facilitar	  als	  treballadors	  l’elecció	  de	  modalitat	  de	  jornada	  

laboral.	  
− Pla	  de	  formació	  
− Existència	  de	  polítiques/processos/	  programes	  per	  a	  l’atracció,	  detecció	  i	  

desenvolupament	  de	  persones	  amb	  alt	  potencial.	  
− Existència	  d’un	  pla	  de	  successions.	  
− Existència	  de	  programes	  de	  pre-‐contractació	  –selecció	  i	  avaluació-‐	  

(becaris,	  etc.).	  
− Pla	  d’acollida	  
− Existència	  de	  polítiques/	  processos/	  programes	  de	  mobilitat,	  promoció	  

interna,	  carrera	  professional,	  	  
− Programa	  de	  gestió	  de	  l’acompliment/	  competències	  professionals,	  etc.	  
− Existència	  de	  polítiques/processos/	  programes	  de	  gestió	  del	  coneixement.	  
− Existència	  de	  programes	  pel	  foment	  de	  l’ocupació	  propis	  o	  de	  participació/	  

col·laboració	  amb	  iniciatives	  externes	  (en	  general	  o	  específics	  per	  a	  
persones	  i/o	  col·lectius	  en	  risc	  d’exclusió	  del	  mercat	  laboral.	  

− Existència	  de	  polítiques/	  processos/programes	  de	  desvinculació:	  
entrevistes,	  formularis,	  etc.;	  procediment	  de	  comunicació	  de	  sortides:	  qui,	  
a	  qui,	  quan,	  missatges,	  canals,	  etc.	  

− Existència	  d’un	  registre	  de	  sortides.	  
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C3.	   Promoció	   del	   comportament	  
ecològic	  de	  l’equip	  humà	  	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  

	  
Les	  organitzacions	  orientades	  al	  bé	  comú	  vetllen	  per	  integrar	  en	  la	  seva	  cultura	  
interna	  els	  criteris	  del	  desenvolupament	  sostenible	  orientat	  al	  bé	  comú	  i	  la	  cura	  
del	  medi	  ambient.	  	  
Es	   promou	   entre	   els	   empleats	   i	   les	   seves	   famílies	   un	   estil	   de	   vida	   ecològica,	  
saludable	   i	   que	   protegeix	   el	   medi	   ambient:	   alimentació	   ecològica	   i	   saludable,	  
mobilitat,	  consum	  responsable	  –comerç	  just,	  cadena	  d’aprovisionament,	  consum	  
de	   proximitat-‐,	   matèries	   primeres,	   energies	   renovables,	   aigua,	   gasos	   d’efecte	  
hivernacle,	  reducció	  d’envasos,	  reciclatge,	  reutilització,	  etc.	  
	  

2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  
	  
2.1. Fomentar	   pràctiques	   de	   mobilitat	   sostenible	   entre	   les	   persones	  

treballadores:	  informació	  sobre	  modalitats	  de	  mobilitat	  sostenible	  i	  les	  seves	  
avantatges	   –transport	   públic,	   car-‐sharing,	   bicicleta,	   etc.-‐,	   sistemes	   per	  
incentivar-‐lo.	  

2.2. Fomentar	  l’alimentació	  saludable,	  responsable,	  de	  comerç	  just,	  ecològica	  i	  
de	  proximitat	  entre	  els	  empleats	  i	  les	  seves	  famílies.	  En	  el	  seu	  cas,	  practicar-‐
ho	  a	  la	  pròpia	  empresa:	  menjador	  d’empresa,	  màquines	  de	  vending.	  	  

2.3. Promoure	   el	   consum	   d’energia	   provinent	   de	   fons	   renovable,	   l’estalvi	  
energètic	   (llum	   i	   gas)	   entre	   els	   empleats	   i	   les	   seves	   famílies:	   utilització	   al	  
domicilis	  de	  bombetes	  de	  baix	  consum,	  electrodomèstics	  amb	  alta	  eficiència	  
energètica,	   aïllaments,	   ús	   de	   la	   calefacció	   a	   l’hivern	   i	   l’aire	   condicionat	   a	  
l’estiu,	  etc.	  

2.4. Promoure	   l’estalvi	   d’aigua	   entre	   els	   empleats	   i	   les	   seves	   famílies:	   aixetes	  
amb	  airejadors,	  doble	  polsador	  a	  les	  cisternes,	  hàbits	  de	  tancament	  d’aixetes	  
a	  la	  dutxa	  i	  lavabo,	  etc.	  

2.5. Integrar	  als	  plans	  de	  formació	  la	  sensibilització	  envers	  el	  desenvolupament	  
sostenible	   i	   la	   pràctica	   del	   comportament	   	   ecològic:	   sessions	   presencials,	  
cursos	  online,	  tallers	  i	  els	  diferents	  canals	  de	  comunicació	  escrits	  i	  digitals	  de	  
l’organització.	  

2.6. Fomentar	   la	   sensibilització	   i	   conscienciació	   sobre	   els	   efectes	   del	   canvi	  
climàtic	  i	  les	  mesures	  per	  mitigar-‐lo:	  emissions	  de	  gasos	  d’efecte	  hivernacle	  
a	  l’atmosfera,	  petjada	  de	  carboni,	  la	  mesura	  i	  compensació	  de	  les	  emissions	  
produïdes	  a	  nivell	  	  individual	  o	  familiar,	  etc.	  

2.7. Promoure	   el	   consum	   responsable	   entre	   els	   empleats	   i	   les	   seves	   famílies	  
per	  que	   incloguin	  en	  els	  seus	  criteris	  de	  compra	   la	  ètica,	   la	   transparència	   i	  
els	   impactes	   ambientals	   i	   socials	   derivats	   de	   l’adquisició,	   producció	   i	  
distribució	   dels	   productes	   i/o	   serveis.	   Fomentar	   la	   cultura	   de	   logística	  
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inversa	   a	   través	   de	   la	   reducció	   d’envasos,	   el	   reciclatge,	   i	   la	  
reutilització	  dels	  productes	  consumits.	  

	  
	  
3. Evidències	  

− Programa	  de	  foment	  de	  la	  mobilitat	  sostenible	  entre	  els	  empleats.	  
− Campanyes	  per	  promoure	  l’alimentació	  saludable.	  
− Campanyes	  per	  promoure	  l’estalvi	  energètic.	  
− Campanyes	  per	  promoure	  l’estalvi	  en	  el	  consum	  d’aigua.	  
− Cursos	  de	  formació	  sobre	  conscienciació	  ambiental.	  
− Campanyes	  de	   sensibilització	   i	   aplicació	  de	  mesures	  per	  mitigar	   els	   efectes	  

del	  canvi	  climàtic	  (per	  exemple:	  compensació	  d’emissions).	  
− Campanyes	  de	  promoció	  del	  consum	  responsable.	  
− Campanyes	  de	  sensibilització	  i	  incentivació	  sobre	  la	  minimització	  de	  residus	  

(reducció,	  reutilització,	  reciclatge).	  
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C4.	   Repartiment	   just	   de	   la	   renda	  
(Retribució	   equitativa,	   responsable	   i	  
transparent)	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  
	  

Els	   sistemes	   de	   retribució	   	   són	   com	   a	  microcosmos	   en	   els	   que	   s’expressen	   els	  
defectes	  i	  les	  virtuts	  dels	  models	  econòmics.	  Per	  aquest	  motiu,	  les	  organitzacions	  
orientades	   al	   bé	   comú	   desenvolupen	   polítiques	   i	   pràctiques	   de	   compensació	  
basades	   en	   principis	   ètics	   fonamentals	   	   per	   fer	   que	   la	   retribució	   de	   l’equip	   de	  
persones	  que	  hi	  treballen	  sigui	  equitativa,	  transparent	  i	  responsable.	  	  
	  
Les	   organitzacions	   orientades	   al	   bé	   comú	   es	   doten	   d’òrgans	   de	   supervisió	   i	  
control	   i	  ofereixen	  a	   les	  persones	   la	  possibilitat	  de	  participar	  en	   la	  definició	  de	  
les	   estructures	   salarials	   –nivells,	   màxims	   i	   mínims,	   retribució	   fixa	   i	   retribució	  
variable	   a	   curt	   termini,	   retribució	   variable	   a	   llarg	   termini,	   beneficis	   socials,	  
clàusules	  remunerades	  per	  a	  directius	  i	  altres-‐	  i	  en	  els	  criteris	  que	  la	  defineixen	  -‐
equitat	  interna,	  competitivitat	  externa,	  etc.-‐;	  també	  generen	  espais	  de	  formació	  i	  
reflexió	  conjunta	  per	  compartir	  i	  fer	  comprensible	  els	  motius	  que	  justifiquen	  les	  
diferències	  retributives.	  	  

	  
2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  

	  
2.1. Dissenyar	   un	   sistema	   de	   retribució	   equitatiu	   –a	   igual	   nivell	   de	  

responsabilitat	  i	  contribució	  igual	  nivell	  retributiu-‐	  i	  externament	  competiu	  
en	   relació	   al	   sector	   i	   característiques	   de	   l'organització.	   Reduir	   les	  
desigualtats	  que	  puguin	  existir	  a	  l'organització.	  	  

2.2. Definir	   un	   sistema	   de	   retribució	   responsable	   que	   asseguri,	   especialment	  
pel	   que	   fa	   a	   nivell	   directiu,	   que	   no	   genera	   comportaments	   que	   impactin	  
negativament	  sobre	  els	  drets	  e	  interessos	  legítims	  de	  tercers.	  Assegurar	  que	  
els	  salaris	  més	  baixos	  garanteix	  una	  vida	  econòmicament	  digne.	  

2.3. Dotar-‐se	  d’òrgans	  de	  supervisió	  i	  control	  sobre	  el	  sistema	  retributiu	  en	  
el	   que	   estiguin	   representats	   els	   diferents	   grups	   que	   pugin	   participar	   en	   la	  
seva	  definició	  o	  bé	  que	  puguin	  ser	  afectats	  pel	  mateix	  (per	  ex.:	  comissió	  de	  
retribucions).	  

2.4. Comptar	  amb	  un	  sistema	  de	  retribució	  transparent,	  en	  el	  que	  l’estructura	  
salarial,	   els	   seus	   components	   i	   els	   criteris	   que	   la	   defineixen	   és	   coneguda	   i	  
compartida	  per	  tots.	  

2.5. Generar	   espais	   d’informació,	   formació	   i	   participació	   vinculats	   al	  
coneixement,	  comprensió	  i	  disseny	  col·laboratiu	  del	  sistema	  de	  retribució.	  
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2.6. Incloure	   en	   els	   sistemes	   de	   reporting	   informació	   veraç	   i	  
transparent	   sobre	   el	   sistema	   de	   retribució,	   incloent	   la	  
retribució	  de	  l’alta	  direcció	  i	  dels	  màxims	  òrgans	  de	  govern.	  

	  
3. Evidències	  

− Política/	   sistema	   de	   retribució,	   amb	   la	   inclusió	   dels	   criteris	   referits	   al	  
principi	  d’equitat	  retributiva.	  

− Existència	  de	  bandes	  salarials/categories	  professionals	  raonables	  	  
associades	  a	  nivells	  de	  responsabilitat/	  aportació	  de	  valor	  a	  
l’organització.	  

− Participació	  en	  estudis	  de	  retribució	  (generals	  o	  de	  sector).	  
− En	  el	  seu	  cas,	  existència	  de	  plans	  d’acció	  per	  reducció	  d’iniquitat	  

existents.	  
− Existència	  de	  sistema	  de	  retribució	  de	  directius	  coherent	  amb	  el	  sistema	  

de	  retribució	  general	  de	  l’empresa	  i	  transparent,	  incloent	  els	  elements	  del	  
paquet	  de	  compensació	  com	  a	  beneficis	  socials,	  incentius	  a	  curt	  termini,	  
incentius	  a	  llarg	  termini	  o	  altres	  elements.	  

− Existència	  d’un	  estudi	  intern	  per	  assegurar	  que	  les	  retribucions	  més	  
baixes	  de	  l’escala	  salarial	  asseguren	  una	  vida	  econòmicament	  digna;	  
també	  s’inclou	  un	  estudi	  per	  establir	  una	  relació	  adient	  entre	  els	  nivells	  
més	  baixos	  i	  els	  nivells	  més	  alts	  de	  retribució	  a	  l’organització.	  

− Existència	  d’informació	  sobre	  l’estructura	  retributiva	  accessible	  
compartida	  amb	  totes	  les	  persones	  de	  l’organització.	  

− Existència	  de	  formació	  sobre	  retribució.	  
− Existència	  de	  grups	  de	  treball	  per	  a	  elaboració	  de	  propostes	  de	  millora	  

sobre	  retribució.	  
− Existència	  d’una	  comissió	  de	  retribucions	  (aprovació,	  vigilància	  i	  control).	  
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C5.	   Democràcia	   interna	   i	  
transparència	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  

	  
Les	   organitzacions	   orientades	   al	   bé	   comú	   amb	   estructures	   empresarials	  
democràtiques	  fomenten	  internament,	  la	  iniciativa,	  la	  innovació,	  la	  confiança,	  el	  
diàleg	   i	   la	   participació	   de	   totes	   les	   persones	   en	   la	   presa	   de	   decisions.	   Així,	   es	  
promou	  un	  marc	  de	  relacions	  laborals	  presidit	  per	  la	  confiança,	  es	  redueixen	  els	  
riscos	   de	   pràctiques	   de	   corrupció,	   es	   desenvolupa	   la	   consciència	   ètica	   i	  
s’enforteix	  l’orientació	  de	  l’organització	  al	  bé	  comú.	  	  
	  
Les	   organitzacions	   responsables	   practiquen	   la	   transparència	   i	   informen	   i	  
sotmeten	   a	   l’escrutini	   públic	   els	   seus	   impactes	   econòmic-‐financers	   i	   els	   no	  
financers,	  a	  nivell	  ambiental,	  social	  i	  de	  governança.	  
	  

2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  
	  

2.1. Generar	  estructures	  de	  participació	  que	  fomenten	  la	  democràcia	  interna,	  tant	  
de	  manera	  transversal	  –cercles	  de	  qualitat,	  grups	  de	  millora,	  etc.-‐	  com	  de	  manera	  
vertical	  per	  facilitar	  la	  participació	  en	  la	  presa	  de	  decisions	  -‐enquestes	  d’opinió,	  
focus	  group,	  etc.	  

2.2. Dissenyar	   sistemes/òrgans	   participatius	   d’avaluació	   de	   comandaments	   i	  
directius	  per	   legitimar	   la	   seva	  posició	   a	   l’organització	  o,	   en	   el	   seu	   cas,	   la	   seva	  
contractació	   i	   retribució	   (òrgans	   participatius	   de	   nomenaments	   i	   retribucions,	  
avaluació	  360,	  etc.).	  

2.3. Promoure	  la	  participació	  dels	  empleats	  en	  la	  propietat	  de	  l’empresa.	  
2.4. Informar	  amb	  transparència,	   internament	   i	  externament,	  dels	  seus	   impactes	  –

econòmics,	  ambientals,	  socials	  i	  de	  governança	  i	  dels	  seus	  plans	  per	  millorar-‐los.	  
2.5. Desenvolupar	   una	   cultura	   d’innovació,	   fomentant	   un	   ambient	   de	   confiança	   i	  

tolerància,	   promovent	   la	   creativitat,	   la	   diversitat,	   la	   iniciativa	   i	   l’aportació	   de	  
noves	   idees,	   per	   fer	   avançar	   a	   l’organització	   cap	   a	   l’excel·lència	   en	   la	   seva	  
aportació	  al	  bé	  comú.	  

2.6. Promoure	  un	  comportament	  ètic	  exigent	  i	  respectuós	  amb	  les	  lleis,	  aplicant	  els	  
principis	  de	  bon	  govern	  i	  rebutjant	  qualsevol	  pràctica	  de	  corrupció.	  

2.7. Desenvolupar	   una	   cultura	   relacional,	   establint	   aliances	   amb	   altres	  
organitzacions,	   al	   llarg	   de	   la	   cadena	   de	   proveïment,	   amb	   els	   diferents	   grups	  
d’interès	   de	   l’organització	   i	   amb	   la	   societat	   per	   millorar	   l’aportació	   global	   al	  
desenvolupament	  d’una	  economia	  orientada	  al	  bé	  comú.	  
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3. Evidències	  

− Relació	  de	  canals	  d’informació	  i	  comunicació.	  
− Relació	  de	  canals	  de	  participació.	  
− Grups	  de	  treball/	  millora	  existents.	  
− Mecanismes	  de	  divulgació	  interna	  dels	  impactes	  de	  l’organització	  en	  termes	  

de	  la	  seva	  responsabilitat	  social	  –econòmics,	  ambientals,	  socials	  i	  de	  
governança.	  

− Existència	  d’òrgans	  participatius	  de	  nomenaments	  i	  retribucions,	  avaluació	  
360,	  etc.	  

− Codi	  ètic;	  accions	  de	  difusió/	  formació	  interna	  del	  codi	  ètic.	  
− Existència	  d’un	  pla	  d’innovació.	  
− Existència	  d’un	  protocol	  de	  presentació	  d’idees/	  projectes.	  
− Existència	  de	  canals	  per	  compartir	  idees/	  opinar	  sobre	  noves	  iniciatives,	  

projectes,	  etc.	  (presencials/	  online).	  
− Existència	  de	  programes/	  tallers	  de	  desenvolupament	  de	  competències	  

d’assumpció	  de	  riscos,	  gestió	  de	  l’error	  com	  oportunitat	  d’aprenentatge,	  	  	  
creativitat	  i	  innovació.	  

− Existència	  de	  projectes	  d’innovació	  en	  aliança	  amb	  clients,	  proveïdors	  o	  
altres	  socis	  estratègics.	  

− Realització	  de	  sessions	  de	  diàleg	  amb	  grups	  d’interès	  per	  recollir	  prioritats,	  
valoracions,	  idees	  per	  millorar	  i	  innovar.	  

− Existència	  d’espais	  de	  de	  diàleg	  i	  negociació	  de	  les	  relacions	  laborals.	  
− Aplicació	  de	  conveni	  col·lectiu	  (d’empresa	  o	  sectorial)	  
− Existència	   de	   procediment	   escrit	   per	   informar	   amb	   antelació	   al	   Comitè	  

d’empresa	  dels	  canvis	  organitzatius	  que	  s’hagin	  de	  produir.	  
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D1.	  Venda	  ètica	  	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  

	  
Les	   organitzacions	   orientades	   a	   la	   venda	   ètica	   entenen	   als	   clients	   com	   socis	  
equivalents	  (com	  un	  fi	  en	  sí	  mateix	   i	  no	  com	  a	  un	  mitjà),	   	  avantposen	  les	  seves	  	  
necessitats	  per	  sobre	  de	  l’obtenció	  del	  benefici	  propi,	  desenvolupant	  pràctiques	  
que	  afavoreixen	  el	  diàleg	  i	  l’escolta	  activa	  de	  les	  seves	  expectatives,	  per	  entregar	  
productes	   i/o	   serveis	   de	   màxima	   qualitat,	   en	   un	   context	   de	   respecte	   a	   les	  
necessitats	  d’altres	  grups	  d’interès	  	  i	  de	  contribució	  al	  bé	  comú.	  
	  
Les	   organitzacions	   orientades	   a	   la	   venda	   ètica	   utilitzen	   en	   la	   comercialització	  
dels	   productes	   i	   serveis,	   informacions,	   promocions	   o	   publicitat	   respectuoses	  
amb	   la	   dignitat	   humana,	   la	   salut	   i	   la	   seguretat,	   que	   no	   siguin	   enganyoses,	   ni	  
incitin	  a	  comportaments	  il·legals,	  perillosos	  i	  contraris	  als	  valors	  del	  bé	  comú.	  
	  
De	  manera	   ideal,	   les	   organitzacions	   orientades	   a	   la	   venda	   ètica	   involucren	   els	  
clients	  en	  els	  processos	  de	  disseny	   i	   creació	  del	  producte	  per	  garantir	  que	  allò	  
que	  es	  produeix	  té	  una	  utilitat,	  un	  valor	  de	  suficiència	  i	  un	  sentit	  per	  a	  la	  societat.	  
	  

	  
	  

2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  
	  
2.1. Orientar-‐se	  a	  client	  buscant	  la	  manera	  de	  satisfer	  les	  seves	  necessitats	  amb	  

els	   seus	   productes	   i/o	   serveis,	   avantposant	   els	   interessos	   dels	   clients	   i	  
creant	  punts	  de	  benefici	  mutu	  i	  per	  la	  societat.	  

2.2. Integrar	   en	   l’operativa	  diària	   una	  metodologia	   d’orientació	   a	   client	   basada	  
en	   el	   respecte	   i	   l’escolta	   activa	   de	   les	   seves	   necessitats	   per	   desenvolupar	  
millores	  incrementals	  en	  els	  serveis	  i	  els	  productes.	  

2.3. Respectar	  els	  valors	  bàsics	  de	  dignitat	  humana	  a	  les	  accions	  de	  comunicació	  
i	   promoció	   dels	   productes	   i	   serveis.	   Evitar	   tractar	   a	   les	   persones	   com	  
objectes.	  

2.4. Desenvolupar	  tasques	  de	  formació	  en	  tot	  el	  personal	  de	  l’organització	  per	  a	  
assegurar	  una	   implantació	   coherent	   del	   respecte	   al	   client,	   la	   satisfacció	  de	  
les	  seves	  necessitats	  i	  la	  consideració	  dels	  seus	  interessos.	  

2.5. Comprendre	   les	  necessitats	  del	  client	   i	  conèixer	  el	  seu	  grau	  de	  satisfacció	  
envers	  els	  serveis	  o	  productes	  de	  l’organització..	  

2.6. Establir	  procediments	  de	  millora	  sobre	  els	  productes	  i	  serveis	  que	  ofereix	  
l’organització	  a	  partir	  d’una	  escolta	  activa	  de	  les	  necessitats	  i	  opinions	  dels	  
clients.	  

2.7. Implicar	  al	  client	  activament	  en	   l’elaboració	   i/o	  validació	  dels	  productes	   i	  
serveis	  que	  l’organització	  ofereix	  al	  mercat.	  
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Per	   a	   empreses	   amb	   productes	   que	   afecten	   directament	   als	  
consumidors	  cal	  analitzar	  també	  :	  
	  
2.8. Informar	   al	   consumidor	   sobre	   les	   característiques	   del	   producte	   amb	  

claredat	  i	  compromís	  i	  sobre	  els	  impactes	  en	  la	  seguretat	  i	  la	  salut.	  
2.9. Cooperar	  en	  la	  protecció	  del	  consumidor	  a	  través	  d’una	  informació	  d’interès	  

per	  al	  consum	  i	  els	  usuaris.	  
	  
	  
	  
3. Evidències	  
	  

- Manual	  de	  cicle	  de	  vida	  de	  client	  
- Manual	  de	  màrqueting	  ètic	  
- Cursos	  de	  formació	  de	  relació	  amb	  el	  client,	  màrqueting	  ètic,	  etc...	  
- Enquestes	  de	  satisfacció	  i	  metodologia	  d’avaluació	  
- Seguiment	  índex	  de	  satisfacció	  del	  client	  
- Establiment	  de	  comissions	  de	  consum	  
- Procés	  d’elaboració	  de	  producte	  amb	  informació	  i	  consideracions	  de	  consum	  

i	  clients.	  
- Informació	  del	  producte	  i	  servei	  de	  valor	  afegit	  i	  orientada	  al	  consumidor.	  
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D2.	  Solidaritat	  amb	  altres	  empreses	  	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  

	  
Les	   organitzacions	   orientades	   al	   bé	   comú	   desenvolupen	   pràctiques	   de	  
cooperació	  i	  de	  col·laboració	  amb	  altres	  organitzacions	  i	  estableixen	  aliances	  per	  
aconseguir	  sinèrgies,	  portar	  a	  terme	  activitats	  de	  millora	  continua	  i	  participar	  en	  
iniciatives	  col·laboratives	  dirigides	  a	  millorar	  la	  contribució	  a	  la	  societat,	  com	  a	  
organització	  individual	  en	  particular	  i	  col·lectivament.	  
	  
Les	   organitzacions	   es	   relacionen	   d’acord	   amb	   els	   principis	   de	   confiança,	  
transparència,	   veracitat	   i	   integritat,	   eviten	   actuacions	   abusives	   derivades	   de	  
possibles	  posicions	  de	  dominància	  o	  que	  puguin	  restringir	  de	  manera	   il·legal	  o	  
indeguda	  la	  lliure	  actuació	  d’altres	  empreses	  del	  sector.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  
	  
2.1. Compartir	  informació	  rellevant	  amb	  altres	  empreses	  (	  p.	  ex.	  Calculació	  de	  

costos	  ,	  origen	  dels	  proveïdors	  )	  
2.2. Establir	  sinèrgies	  de	  col·laboració	  amb	  altres	  empreses	  per	  fer	  accions	  de	  

promoció	  conjuntes	  o	  d’elaboració	  de	  productes	  i	  serveis.	  
2.3. Compartir	  coneixement	  amb	  altres	  empreses	  per	  millorar	  el	  coneixement	  

global	  dels	  productes	  i	  serveis.	  
2.4. Compartir	   coneixement	   o	   altres	   recursos	   si	   les	   altres	   empreses	   ho	  

requereixen.	  
2.5. Fomentar	  la	  recomanació	  d’altres	  empreses.	  
2.6. Fer	  formacions	  conjuntes	  i	  participades	  entre	  diferents	  empreses.	  
2.7. Fomentar	   entitats	   sectorials	   que	   vetllin	   per	   un	   màrqueting	   ètic	   i	  

col·laboratiu.	  
2.8. Formar	   i	   promoure	   entre	   els	   empleats	   pràctiques	   de	   voluntariat	   i	  

solidaritat	  empresarial.	  
2.9. Abstenir-‐se	   de	   promoure	   o	   subscriure	   acords	   que	   restringeixin	   de	   forma	  

il·legal	   o	   indeguda	   la	   lliure	   activitat	   de	   les	   organitzacions	   d’un	   mateix	  
sector.	  
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3. Evidències	  

	  
- Metodologia	  de	  creació	  conjunta	  de	  productes	  entre	  empreses	  amb	  

segments	  de	  clients	  afins.	  
- Participació	  activa	  o	  passiva	  en	  clústers	  	  
- Projectes	  de	  col·laboració	  	  
- Projectes	  de	  promoció	  conjunta	  
- Projectes	  de	  transferència	  de	  coneixement	  i/o	  tecnologia	  
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D3.	  Concepció	  ecològica	  de	  productes	  
i	  serveis	  	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  

	  
	  
Les	  organitzacions	  orientades	  al	  bé	   comú	  actuen	  d’acord	  amb	  els	   criteris	  de	   la	  
sostenibilitat	   ambiental	   i	   contemplen	   en	   la	   seva	   cadena	   de	   valor	   les	   següents	  
quatre	  condicions:	   la	  consistència	   (capacitat	  de	   fer	   sostenible	   tot	  el	  procés	  de	  
fabricació	   i	   distribució	   del	   producte	   i/o	   servei),	   l’eficiència	   (l’optimització	  
permanent	   dels	   recursos	  dins	  del	   procés	  de	   fabricació	   i	   servei),	   la	   suficiència	  
(treballar	  aspectes	  de	  necessitats	  mínimes	  per	  evitar	  excessos	  en	  el	  seu	  consum)	  
i	   la	   resiliència	   (en	   cas	   de	   cometre	   excessos	   ,	   mesurar	   el	   seu	   impacte	   per	  
assegurar	  que	  es	  poden	  absorbir	  i	  que	  no	  afecten	  a	  l’equilibri	  ecològic)	  .	  	  
	  
	  

2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  
	  
2.1. Conèixer	  l’impacte	  mediambiental	  dels	  seus	  productes	  i	  serveis	  així	  com	  el	  

grau	  de	  sostenibilitat.	  
2.2. Conèixer	   què	   fa	   la	   competència	   en	   aspectes	   de	  millora	   de	   la	   sostenibilitat	  

dels	  seus	  productes.	  
2.3. Disposar	  de	  mecanismes	  de	  control	  dels	  nivells	  de	  suficiència	  respecte	  el	  	  

procés	   d’elaboració	   del	   producte	   o	   servei	   (ús	   raonable	   de	   recursos,	  
eficiència	  energètica,	  minimització,	  control	  i	  gestió	  dels	  excedents,	  utilització	  
de	  recursos	  comuns,	  ...)	  

2.4. Comunicar	  als	  clients	  sobre	  aspectes	  ecològics	  i	  de	  conscienciació	  sobre	  l’ús	  
de	  productes/servei.	  	  

2.5. Disposar	   de	   mecanismes	   de	   control	   dels	   nivells	   de	   suficiència	   respecte	   el	  
producte	   o	   servei	   (allargament	   de	   la	   utilització	   del	   producte,	   forçar	   la	  
utilització	   comuna	  del	  producte,	   integració	  del	   client	  en	  el	   cicle	  de	  vida	  
del	  producte	  (reciclatge	  i	  reutilització).	  
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3. Evidències	  
	  

- Càlcul	   de	   l’impacte	   mediambiental	   (petjada	   de	   carboni)	   del	   procés	   de	  
fabricació	  productes	  i	  serveis.	  

- Disposar	  del	   cicle	  de	  vida	  del	  producte	  des	  de	  que	  es	   fabrica	   fins	   a	  que	  
deixa	  de	  ser	  útil	  i	  torna	  al	  cicle	  de	  producció	  

- Disposar	   d’un	   argumentari	   de	   característiques	   ecològiques	   dels	  
productes	  i	  serveis.	  

- En	   empresa	   de	   serveis,	   disposar	   de	   metodologia	   de	   la	   gestió	   dels	  
projectes	   amb	  el	   client	   que	  permeti	   optimitzar	   els	   recursos	   (eficiència	   i	  
consistència).	  

- Disposar	  d’una	  política	  de	  millora	  contínua	  del	  procés	  de	  producció	  cap	  a	  
criteris	  de	  consistència	  i	  eficiència	  .	  
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D4.	   Concepció	   social	   de	   productes	   i	  
serveis	  	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  

	  
Les	   organitzacions	   orientades	   al	   bé	   comú	   inclouen	   en	   la	   concepció	   dels	   seus	  
productes	  i	  serveis:	  	  

1. la	  consideració	  de	  barreres	  econòmiques	  i/o	  barres	  sensorials	  dins	  de	  l’àmbit	  
del	   consumidor,	   o	   altres	   organitzacions	   de	   caire	   menys	   lucratiu	   (ONGs,	  
institucions	  de	  formació	  ,	  universitats	  ,	  ens	  de	  sanitat	  i	  socials	  ,	  etc	  .	  )	  

2. Processos	  /	  mesures	  respecte	  a	  riscos	  ètics	  i	  aspectes	  socials	  en	  la	  clientela	  o	  
en	  relació	  amb	  les	  problemàtiques	  relacions	  de	  negoci	  amb	  sectors	  d’alt	  risc	  i	  
que	   vulneren	   els	   valors	   ètics	   fonamentals	   com	   la	   dignitat,	   i	   la	   integritat	  
humana.	  

	  
	  

2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  
	  
2.1. Disposar	  d’una	  política	  d’adaptació	  del	  cost	  del	  producte	   i	  serveis	  a	   les	  

necessitats	  dels	  clients	  en	  funció	  de	  les	  seves	  possibilitats	  i	  característiques	  
(barreres	  econòmiques	  de	  consumidors,	  institucions	  i	  organitzacions	  socials	  
de	  caire	  no	  lucratiu,	  etc.),	  de	  forma	  que	  hi	  ha	  una	  preocupació	  per	  arribar	  al	  
màxim	  numero	  de	  consumidors.	  

2.2. Treballar	   per	   a	   una	   política	   d’elaboració	   i	   distribució	   dels	   productes	   que	  
tingui	  en	  compte	  aspectes	  de	  no	  barreres	  en	  les	  quatre	  dimensions	  :	  física,	  
visual,	  llenguatge	  i	  intel·lectual.	  

2.3. Establir	  mecanismes	  de	  control	  i	  anàlisi	  respecte	  el	  risc	  ètic	  dels	  productes	  
i	   serveis	   que	   l’empresa	   ofereix	   (salut,	   aprofitament	   vulnerabilitat	   de	   les	  
persones,	  medi	  ambient).	  

2.4. Conèixer	   la	   seva	   relació	   amb	   altres	   empreses	   que	   poden	   fer	   servir	   els	  
productes	   o	   serveis	   i	   la	   seva	   potencialitat	   de	   risc	   (salut,	   aprofitament	  
vulnerabilitat	  de	  les	  persones,	  medi	  ambient)	  

	  
	  
3. Evidències	  
	  

- Existeix	   un	  manual	   d’adaptació	   del	   producte	   a	   persones	   amb	   discapacitat	  
(física,	  visual,	  llenguatge	  i	  intel·lectual)	  

- Estratègia	   d’adaptació	   de	   preu	   en	   base	   a	   necessitats	   dels	   clients	   o	  
consumidors.	  

- Ranking	   risc	   potencial	   de	   cients	   (salut,	   aprofitament	   vulnerabilitat	   de	   les	  
persones,	  medi	  ambient)	  
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D5.	  Augment	  dels	  estàndards	  socials	  i	  
sectorials	  	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  

	  
Les	  organitzacions	  orientades	  al	  bé	  comú	  s’ocupen	  de	  dissenyar	  i	  aplicar	  models	  
de	   gestió	   amb	   alts	   estàndards	   d’excel·lència	   i	   d’ètica	   en	   el	   camp	   econòmic,	  
ambiental,	   social	   i	   de	   governança	   -‐	   participació,	   cooperació,	   transparència,	  
solidaritat,	  innovació,	  igualtat,	  justícia,	  etc.-‐.	  	  
	  

2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  
	  
2.1. Disposar	   d’una	   estratègia	   d’I+D+i	   per	   millorar	   estàndards	   de	   qualitat,	  

servei,	  eficiència,	  etc...	  
2.2. Col·laborar	   de	   forma	   sistemàtica	   amb	   empreses	   del	   sector	   per	   millorar	  

aquests	  estàndards.	  
2.3. Promoure	  la	  comunicació	  d’aquests	  estàndards	  més	  alts	  i	  la	  seva	  millora.	  	  
2.4. Participar	   activament	   amb	   les	   organitzacions	   del	   sector	   en	   l’aportació	   de	  

millores	  dels	  estàndards	  existents.	  
2.5. Assegurar	  amb	  més	  èmfasi	  si	  s’escau	  l’abast	  de	  compliment	  dels	  estàndards	  

legals	  amb	  volum	  de	  la	  facturació	  /	  producció	  més	  alts.	  
	  
	  
3. Evidències	  
	  

- Identificació	   i	   classificació	   de	   projectes	   d’I+D+i,	   orientats	   a	   la	   millora	  
d’estàndards	  sectorials	  

- Relació	  d’accions	  de	  millora	  dels	  estàndards	  legals	  	  
- Detall	  canals	  i	  accions	  de	  comunicació	  d’aquestes	  millores	  
- Participació	  en	  grups	  de	  treball	  per	  a	  la	  millora	  d’aquestes	  estàndards	  
- Relació	  de	  millores	  aconseguides	  en	  els	  darrers	  anys.	  
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E1.	   Efecte	   social/	   significat	   del	  
producte/	   servei	   (impacte	   social	   de	  
l’organització	  en	  el	  seu	  conjunt)	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  

	  
Les	  organitzacions	  orientades	  al	  bé	  comú,	  a	  més	  de	  satisfer	  una	  demanda,	  
garanteixen	  que	  els	  productes/serveis	  que	  ofereixen	  responen	  a	  necessitats	  útils	  
per	  a	  la	  vida	  	  i	  la	  salut	  (tant	  física	  com	  psicològica)	  de	  les	  persones,	  i	  ho	  fan	  d’una	  
manera	  respectuosa	  amb	  el	  medi	  ambient	  i	  vetllant	  per	  la	  justícia	  social	  global.	  
	  
L’EBC	  agafa	  com	  a	  referència	  Max	  Neef	  	  que	  estableix	  com	  a	  necessitats	  bàsiques	  
dels	  éssers	  humans	  les	  que	  estan	  relacionades	  amb:	  
1.	  Base	  de	  la	  vida:	  p.	  ex.	  aliments,	  habitatge,	  treball	  
2.	  Protecció,	  seguretat:	  p.	  ex.	  seguretat	  social,	  sistema	  de	  sanitat,	  seguretat	  del	  
lloc	  de	  treball	  
3.	  Relació:	  p.	  ex.	  parella,	  família,	  unió	  amb	  la	  natura	  
4.	  Formació:	  p.	  ex.	  literatura,	  sistema	  d'educació,	  comunicació	  
5.	  Participació	  en	  les	  decisions:	  p.	  ex.	  drets,	  responsabilitat,	  treball	  
6.	  Temps	  lliure,	  esplai:	  p.	  ex.	  jocs,	  clubs	  
7.	  Art,	  disseny:	  p.	  ex.	  capacitats,	  coneixement	  
8.	  Identitat:	  p.	  ex.	  idioma,	  religió,	  tradició,	  valors	  
9.	  Llibertat,	  dignitat	  humana:	  p.	  ex.	  mateixos	  drets	  
	  
	  

2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  
	  
2.1. Garantir	  que	  els	  productes/	  serveis	  no	  tenen	  impactes	  negatius	  en	  la	  salut	  i	  

la	  seguretat	  de	  les	  comunitats	  on	  desenvolupa	  la	  seva	  activitat.	  
2.2. Garantir	   que	   els	   productes/serveis	   que	   ofereix	   són	   útils	   per	   cobrir	   les	  

necessitats	   bàsiques	   de	   les	   persones	   per	   viure	   de	   manera	   “suficient”	   i	  
saludable.	  

2.3. Garantir	   la	  satisfacció	   indirecta	  de	   les	  necessitats	  bàsiques	  en	  el	  camp	  dels	  
serveis	  B2B.	  

2.4. Tenir	   en	   compte	   l’impacte	   social	   del	   producte/servei	   al	   llarg	   de	   tot	   el	   seu	  
cicle	  complert	  d’aprovisionament,	  producció	  i	  distribució-‐	  (des	  de	  la	  matèria	  
prima	  fins	  a	  l’eliminació	  o	  reutilització).	  

2.5. Tenir	   en	   compte	   l’impacte	   ambiental	   del	   producte/servei	   al	   llarg	   de	   tot	   el	  
seu	   cicle	   complert	   -‐aprovisionament,	   producció	   i	   distribució-‐	   	   (des	   de	   la	  
matèria	  prima	  fins	  a	  l’eliminació	  o	  reutilització).	  
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3. Evidències	  
	  

- Informes	  sobre	  els	  efectes	  socials	  dels	  productes/serveis	  oferts.	  
- Anàlisi	  de	  la	  compatibilitat	  cultural	  dels	  productes/serveis	  oferts.	  	  
- Anàlisi	  d’utilitat	  del	  producte/servei	   (necessitat	  bàsica,	  necessitat	   indirecta,	  

comparativa	  amb	  altres	  productes/serveis	  que	  cobreixen	  la	  necessitat).	  
- Anàlisi	  del	  cicle	  de	  vida	  dels	  productes/serveis.	  
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E2.	  Aportació	  a	  la	  comunitat	  	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  

	  
Les	  organitzacions	  orientades	  al	  bé	  comú	  garanteixen	  un	  compromís	  actiu	  amb	  
la	  comunitat	  local	  i	  global,	  fent-‐hi	  aportacions	  voluntàries	  adequades	  per	  cobrir	  
dèficits	  o	  elevar	  les	  seves	  capacitats.	  Les	  aportacions	  cal	  valorar-‐les	  en	  funció	  de	  
la	  capacitat	  de	  l’organització	  i	  de	  l’impacte	  que	  produeix.	  
	  
Les	  organitzacions	  orientades	  al	  bé	  comú	  promouen	  la	  cooperació,	  solidaritat	  i	  
implicació	  en	  la	  comunitat	  –a	  nivell	  local	  i/o	  global-‐,	  ja	  sigui	  com	  a	  organització,	  
ja	  sigui	  promovent	  entre	  les	  persones	  que	  hi	  treballen	  pràctiques	  de	  voluntariat.	  
	  
	  

	  
	  

2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  
	  
2.1. Manifestar	   un	   compromís	   amb	   la	   comunitat	   de	   manera	   sostinguda,	  

sostenible	  i	  coherent	  amb	  la	  seva	  capacitat,	  estratègia	  i	  activitat	  econòmica.	  
2.2. Obtenir	  un	  impacte	  social	  positiu	  i	  sostingut	  en	  la	  comunitat.	  
2.3. 	  Contribuir	  a	  un	  desenvolupament	  sostenible	  i	  al	  bé	  comú	  de	  la	  comunitat	  i	  

l’entorn	  en	  el	  que	  opera	  mitjançant	   les	  activitats	  que	   li	  són	  pròpies	   i	  altres	  
addicionals	  en	  la	  mesura	  de	  les	  seves	  possibilitats.	  

2.4. Portar	   a	   terme	   la	   seva	   activitat	   de	   manera	   que	   aporti	   valor	   a	   la	   pròpia	  
organització,	   a	   totes	   les	   parts	   interessades	   i	   a	   la	   societat	   en	   general	   en	  
termes	  d’ocupació	  i	  benestar	  econòmic,	  ambientals	  i	  social.	  

2.5. 	  Respectar	   el	   patrimoni,	   la	   cultura	   i	   les	   formes	   de	   vida	   de	   les	   comunitats	  
afectades	  per	  les	  activitats	  de	  l’organització.	  
	  

	  	  
3. Evidències	  

	  
− Pla	  d’acció	  social	  i	  cooperació.	  
− Pla	  de	  voluntariat.	  
− Plans	  de	  patrocini	  i	  mecenatge	  	  (educació,	  cultura,	  salut,	  ocupació...).	  
− Accions	  de	  participació	  en	  iniciatives	  comunitàries.	  
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E3.	  Reducció	  d’efectes	  ecològics	  	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  

	  
Les	  organitzacions	  orientades	  al	  bé	  comú	  garanteixen	  un	  compromís	  actiu	  amb	  
la	  reducció	  dels	  impactes	  ambientals	  directes	  i	  indirectes,	  tant	  a	  nivell	  global	  
com	  regional,	  i	  ho	  demostren	  amb	  la	  reducció	  significativa	  i	  constant	  d’aquests	  
impactes.	  	  
	  
Per	  fer-‐ho	  utilitzen	  els	  quatre	  criteris	  de	  la	  sostenibilitat:	  
	  
● Consistència	  :	   s’insereixen	   en	   els	   cicles	   naturals	   (ús	   de	   tecnologies	  

respectuoses	  amb	  el	  medi	  ambient).	  
● Eficiència	  fan	  l’ús	  més	  eficient	  dels	  recursos	  como	  l’energia,	  els	  materials,	  la	  

terra	  o	  el	  diner	  (productivitat	  dels	  recursos).	  
● Suficiència	  redueixen	  el	  consum	  de	  recursos	  perquè	  s’orienten	  a	  una	  menor	  

demanda	  de	  béns.	  
● Resiliència	  	   capacitat	   d’amortir	   els	   nostres	   sistemes	   (naturals	   i	   tècnics	   o	  

econòmics)	  en	  la	  mesura	  que	  els	  sistemes	  poden	  romandre	  bastant	  estables	  
en	  condicions	  adverses.	  

	  
	  

2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  
	  
2.1. Garantir	   que	   les	   activitats	   de	   l’empresa	   compleixin	   les	   quatre	   condicions	  

d’eficiència,	  consistència,	  suficiència	  i	  resiliència	  	  
2.2. Reduir	  de	   forma	   significativa	   i	   constant	   els	   impactes	   ambientals	   en	   l’ús	  de	  

recursos	  naturals.	  
2.3. Reduir	  de	   forma	  significativa	   i	   constant	  els	   impactes	  ambientals	  en	   termes	  

d’energia	  i	  clima.	  
2.4. Reduir	  de	   forma	  significativa	   i	   constant	  els	   impactes	  ambientals	  en	   termes	  

d’emissions	  (a	  l’aire,	  agua,	  sòl).	  
2.5. Reduir	  de	   forma	  significativa	   i	   constant	  els	   impactes	  ambientals	  en	   termes	  

de	  reducció	  i	  aprofitament	  de	  residus.	  
2.6. 	  Promoure	   iniciatives	   i	   accions	   que	   suposin	   un	   impacte	   positiu	   en	   els	  

ecosistemes	   i	   la	   biodiversitat.	   Prevenir	   en	   la	   seva	   àrea	   d’influència	   els	  
impactes	  negatius	  sobre	  els	  ecosistemes,	  de	  manera	  que	  no	  suposi	  la	  pèrdua,	  
disminució	   o	   extinció	   d’espècies	   i	   hàbitats	   naturals,	   alteracions	   físiques	   al	  
medi	  ambient,	  pèrdua	  de	  biodiversitat	  o	  ús	  no	  sostenible	  de	  la	  vida	  animal.	  
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3. Evidències	  
	  

- Estudis	  d’impacte	  ambiental.	  
- Acords	  voluntaris	  de	  protecció	  ambiental.	  
- Pla	  director	  de	  sostenibilitat	  ambiental/	  Sistema	  de	  gestió	  ambiental,	  etc.	  
- Plans	   d’objectius	   estratègics	   i	   operatius	   per	   a	   la	   reducció	   de	   la	   petjada	  

ecològica.	  
- Planes	   de	   reducció	   de	   impacto	   ambiental:	   matèries	   primeres,	   eficiència	  

energètica,	  aigua,	  emissions,	  abocaments,	  gestió	  	  de	  residus	  
- Informes	  de	  sostenibilitat	  (GRI)	  
- Certificacions	  de	  protecció	  ambiental	  ISO	  14001,	  EMAS,	  AWK,	  IPPC	  
- Elaboració	  d’informes	  de	  comparatives	  sectorials.	  
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E4.	   Minimització	   del	   repartiment	   de	  
guanys	  a	  tercers	  	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  

	  
Les	  organitzacions	  orientades	  al	  bé	  comú	  garanteixen	  que	  els	  ingressos	  
procedeixen	  fonamentalment	  del	  rendiment	  del	  treball.	  La	  rendibilitat	  dels	  
actius	  financers	  ha	  de	  tenir	  una	  relació	  adient	  entre	  el	  risc	  assumit	  i	  el	  valor	  que	  
aporta	  al	  bé	  comú.	  
	  

	  
	  

2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  
	  
2.1. Desenvolupar	  una	  cultura	  econòmic-‐financera	   i	  orientar	   l’enfocament	  de	   la	  

gestió	   econòmica	  a	   la	   generació	  de	   riquesa	  distributiva	   (concepte	  de	  valor	  
generat	  i	  distribuït).	  

2.2. Ajustar	   el	   pagament	   de	   dividends	   a	   accionistes	   i	   inversors	   a	   criteris	  
raonables	  en	  relació	  al	  risc	  assumit	  i	  a	  l’aportació	  de	  valor	  al	  bé	  comú.	  

2.3. Mantenir	  una	  relació	  a	  llarg	  termini	  amb	  accionistes	  i	  inversors.	  
2.4. Mantenir	  una	  relació	  coherent	  entre	  la	  generació	  de	  dividends	  i	  la	  inflació	  en	  

el	  temps.	  
2.5. Analitzar	  els	  impactes	  econòmics	  derivats	  de	  l’activitat	  de	  l’organització	  i	  el	  

seu	  abast.	  
	  
	  
3. Evidències	  

	  
− Informació	  sobre	  les	  principals	  magnituds	  econòmiques	  de	  l’organització	  

(facturació,	  resultats,	  inversions,	  etc.)	  
− Valor	   generat	   (clients,	   altres)	   i	   distribuït	   (proveïdors	   de	   bens	   i	   serveis,	  

proveïdors	  de	  capital,	  administracions	  públiques,	  empleats,	  inversions	  en	  
la	  comunitat,	  desenvolupament	  futur,	  ...)	  	  

− Informe	  econòmic-‐financer	  anual-‐	  Memòria	  Anual	  
− Compte	  de	  resultats.	  
− Balanç	  de	  situació.	  
− En	  el	  seu	  cas,	  informe	  de	  govern	  corporatiu.	  
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E5.	  Transparència	  social	  i	  participació	  
en	  la	  presa	  de	  decisions	  	  
	  
1. Descripció	  del	  criteri	  

	  
Les	  organitzacions	  orientades	  al	  bé	  comú	  garanteixen	  l’accés	  a	  tota	  la	  informació	  
dels	  aspectes	  importants	  de	  la	  seva	  activitat	  a	  totes	  les	  persones	  de	  
l’organització,	  als	  agents	  socials,	  a	  les	  parts	  interessades	  i	  a	  la	  societat	  en	  general.	  
	  
	  

2. Objectius	  representatius	  d’aquest	  criteri	  
	  
Aquest	  criteri	  inclou	  QUÈ	  FA	  l’organització	  per:	  
	  
2.1. Facilitar	   l’accés	  a	   tota	   la	   informació	   important	  de	   l’organització	  a	   les	  parts	  

interessades	  i	  a	  la	  societat	  en	  general.	  
2.2. Facilitar	  l’accés	  a	  la	  informació	  a	  institucions	  independents.	  
2.3. Facilitar	   que	   la	   informació	   sigui	   verificable	   per	   agents	   externs	  

(independents	  i	  plurals).	  
2.4. Involucrar	   i	   garantir	   la	   participació	   efectiva	   dels	   grups	   d’interès	   i	   de	   la	  

societat	   local/regional	  (veïnatge,	   institucions	  i	  organitzacions	  de	  la	  societat	  
civil,	  generacions	  futures,,	  etc)	  en	  la	  presa	  de	  decisions	  que	  els	  hi	  afectin.	  

2.5. Mantenir	  amb	  els	  diferents	  òrgans	  de	  l’administració	  pública	  una	  relació	  de	  
transparència	  i	  col·laboració.	  

2.6. Abstenir-‐se	  de	  qualsevol	  ingerència	  il·legítima	  en	  l’àmbit	  polític.	  
2.7. Prendre	  mesures	  per	  prevenir	   i	  evitar	  pràctiques	  de	  corrupció	   i	   suborn	  en	  

les	  seves	  relacions	  amb	  l’administració	  i	  amb	  els	  seus	  grups	  d’interès.	  
2.8. Complir	   amb	   les	   seves	   obligacions	   fiscals	   en	   tots	   els	   territori	   on	   porti	   a	  

terme	  les	  seves	  activitats.	  	  
	  
3. Evidències	  

	  
- Informes	  EBC,	  	  
- Informes	  de	  sostenibilitat/	  responsabilitat	  social	  (GRI).	  
-‐	   Informes/auditories	  externes	  elaborades	  per	  institucions	  independents.	  
-‐	   Eines	  que	  faciliten	  una	  gestió	  transparent	  (accessibilitat	  a	  la	  informació).	  
-‐	  	   Pràctiques	  de	  diàleg	  amb	  els	  diferents	  grups	  d’interès.	  
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Part	  2	  
	  

Enfocament	  i	  procés	  metodològic	  per	  obtenir	  
el	  BBC	  (Balanç	  del	  Bé	  Comú)	   	  
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L’Enfocament	  i	  el	  procés	  metodològic	  per	  
obtenir	  el	  BBC	  (Balanç	  del	  Bé	  Comú)	  
	  
En	  aquest	  apartat	  es	  presenta	  el	  formulari	  bàsic	  per	  obtenir	  el	  BBC.	  
	  
El	   formulari	   està	   dissenyat	   amb	   un	   enfocament	   d’auto-‐aplicació,	   sent	   la	   pròpia	  
organització	  qui	  analitza	  els	  objectius	  plantejats	  i	  les	  evidències	  amb	  les	  que	  compta,	  
i	   qui	   consensua	   els	   seus	  punts	   forts	   i	   les	   àrees	  de	  millora,	   per	  desprès	  decidir	   les	  
accions	  a	  posar	  en	  marxa.	  Aquest	  enfocament	  d’auto-‐aplicació	  és	  compatible	  amb	  un	  
assessorament	  extern	  que	  pot	  facilitar,	  completar	  i	  enriquir	  el	  procés	  al	  llarg	  del	  seu	  
cicle	  complert;	  abans,	  per	  enfocar-‐lo	  de	  manera	  adient,	  durant,	  com	  acompanyament	  
en	   la	   seva	   organització	   i	   desprès	   per	   orientar	   el	   pla	   d’acció	   i	   validar	   el	   procés.	  
Desprès	   també	   es	   pot	   seguir	   un	   procés	   d’auditoria	   externa	   per	   verificar	   la	  
informació.	  
	  
Com	  es	  pot	   apreciar	   a	   l’exemple	  presentat	   a	   continuació,	   cada	   criteri	   de	   la	  matriu	  
disposa	  d’un	   full	  amb	  un	   formulari,	   construït	  amb	  una	  estructura	  comuna	  per	   tots	  
els	  criteris	  i	  amb	  uns	  continguts	  específics	  propis	  de	  cada	  criteri.	  Després	  de	  recollir	  
la	   descripció	   del	   criteri,	   el	   formulari	   posa	   en	   relació	   els	   diferents	   objectius	  
representatius	  del	  mateix,	  amb	  les	  evidències	  amb	  les	  que	  compta	  l’organització	  per	  
donar	  testimoni	  de	  les	  accions	  que	  porta	  a	  terme	  en	  relació	  a	  l’esmentat	  objectiu	  i	  la	  
reflexió	  sobre	  els	  punts	  forts	  i	  les	  àrees	  de	  millora	  que	  l’organització	  consensua.	  
	  
Una	   vegada	   portat	   a	   terme	   aquest	   procés	   es	   passa	   a	   fer	   la	   valoració	   seguint	   la	  
següent	  escala	  de	  puntuació,	  recollida	  en	  la	  part	  superior	  dreta	  del	  formulari.	  
L’escala	  representa	  el	  nivell	  d’alineament/	  progrés	  de	  l’organització	  amb	  els	  criteris	  
de	  la	  matriu	  del	  bé	  comú.	  Està	  definida	  en	  termes	  de	  percentatge	  amb	  un	  rang	  que	  
va	  de	  0%	  a	  100%	  i	  dividida	  en	  cinc	  nivells	  de	  progrés.	  Donades	  les	  característiques	  
d’aquest	  tipus	  d’avaluació	  es	  recomana	  puntuar	  en	  múltiples	  de	  5	  ó	  10.	  L’escala	  es	  la	  
següent:	  

● De	  0%	  a	  20%:	  Sense	  evidències	  o	  alguna	  evidència	  o	  activitat	  aïllada.	  
● De	  25%	  a	  40%:	  existeixen	  evidències	  però	  sense	  integració	  en	  els	  

processos/cicle	  de	  gestió,	  ni	  vinculació	  amb	  les	  polítiques/	  estratègies	  EBC	  
de	  l'organització.	  

● De	  45%	  a	  60%:	  evidències	  integrades	  en	  els	  processos/cicle	  de	  gestió	  i	  
vinculades	  amb	  les	  polítiques/	  estratègies	  EBC,	  però	  amb	  possibilitats	  
significatives	  de	  millora.	  

● De	  65%	  a	  80%:	  evidències	  integrades	  en	  els	  processos/cicle	  de	  gestió	  i	  
vinculades	  amb	  les	  polítiques/	  estratègies	  EBC,	  però	  amb	  algunes	  
possibilitats	  de	  millora.	  

● De	  85%	  a	  100%:	  les	  evidències	  es	  succeeixen	  durant	  varis	  exercicis	  i	  formen	  
un	  conjunt	  coherent	  i	  fan	  que	  l'organització	  sigui	  un	  referent	  en	  l’EBC.	  
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Exemple	  de	  formulari	  d’autoavaluació	  
	  
(es	  desenvolupa	  un	  formulari	  com	  aquest	  per	  a	  cadascun	  dels	  17	  criteris	  de	  la	  matriu	  
del	  bé	  comú)	  
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Síntesi	  de	  puntuació	  final	  (BBC)	  
	  
La	  síntesi	  final	  de	  puntuacions	  (el	  Balanç	  del	  Bé	  Comú)	  s’obté	  sumant	  la	  puntuació	  
total	   obtinguda	   per	   a	   cada	   criteri	   i	   obtenint	   la	   puntuació	   mitja	   total;	   aquesta	  
representarà,	   en	   termes	   de	   percentatge,	   el	   nivell	   d’alineament/	   progrés	   de	  
l’organització	   amb	   els	   criteris	   de	   la	   matriu	   del	   bé	   comú.	   Hi	   cap	   la	   possibilitat	   de	  
ponderar	  les	  puntuacions	  dels	  diferents	  criteris.	  
	  
A	  continuació	  s’il·lustra	  un	  exemple	  de	  la	  puntuació	  total:	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
En	   una	   fase	   posterior	   es	   descriuran	   les	   etapes	   que	   les	   organitzacions	   haurien	   de	  
seguir	  per	  portar	  a	  terme	  el	  procés.	  
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Associació Catalana per al Foment de l'Economia del Bé Comú
TEST RÀPID

El test ràpid és especialment útil per organitzacions que pretenen obtenir una primera aproximació del seu nivell d'alineament amb els principis de l'Economia del Bé Comú i que desitgen 
aplicar accions de millora de manera ràpida i efectiva. 
Consisteix en una llistat d’accions observables que de manera àmplia il·lustren el desplegament dels indicadors de la Matriu del Bé Comú. 

INSTRUCCIONS
Desarreguis l'arxiu al seu escriptori, si us plau (no faci modificacions en aquest que és d'ús comú)
Per a cada acció del test ràpid  escrigui un número entre el 0 i el 10 en la casella de puntuació segons la següent escala:
0-2: Sense evidències/ activitat aïllada.
3-4: Algunes evidències però sense integració en els processos/ polítiques/ estratègies EBC de l'organització 
5-6: Evidències integrades en els processos/ polítiques/ estratègies EBC -amb moltes possibilitats de millora.
7-8: Evidències integrades en els processos/ polítiques/ estratègies EBC -amb algunes possibilitats de millora.
9-10:Lles evidències fan que l'organització sigui un referent en EBC.
Pot completar el test ràpid en el següent full. Ompli només la columna de puntuació (ombrellada amb color verd claret i evaluada amb un 5 a totes elles)

Annex 5



ASPECTE CODI PREGUNTES PER EMPRESES COLUMNA DE PUNTUACIÓ SUMATORI TOTAL
OBSERVACIONS

(infomació que judi a explica o complementila 
valoració numèrica)

Contractació ètica/ Política de 
compra.

A1.1 La meva empresa disposa d'una política de compra ètica/responsable que aplica en la seva 
cadena de proveïment. 5 0,8

Contractació ètica/ Selecció 
de proveïdors.

A1.2
La meva empresa disposa de mecanismes que aplica per seleccionar i contractar els proveïdors 
amb criteris de concurrència objectiva i transparència, evitant actuacions abusives derivades de 
possibles posicions dominants, inclouen els aspectes referits a preus i condicions de pagament.

5 0,8

Contractació ètica/ Avaluació i 
homologació de proveïdors.

A1.3 La meva empresa utilitza sistemes d’avaluació i homologació de proveïdors que inclouen 
aspectes ètics de bon govern, i de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 5 0,8

Contractació ètica/ Auditoria i 
control.

A1.4 La meva empresa aplica sistemes de auditoria ètica a proveïdors desenvolupant plans de millora 
i seguiment. 5 0,8

Relacions de confiança i 
cooperació.

A1.5

La meva empresa manté relacions duradores amb els proveïdors fonamentades en el diàleg, la 
confiança i el benefici mutu. Disposa de mecanismes per tenir en compte les necessitats, 
expectatives i opinions dels proveïdors, identificar conjuntament àrees de millora i cooperar en la 
resolució dels problemes aplicant els criteris de l'economia del bé comú

5 0,8

Foment de l'EBC en la cadena 
d'aprovisionament.

A1.6
La meva empresa desenvolupa accions per difondre i fomentar els principis de l’economia del bé 
comú en la cadena de proveïment (accions d'informació, sensibilització, formació, programes 
conjunts )

5 0,8 5,0

Gestió econòmic-financera B1 La gestió econòmica-financera de la meva empresa s'enfoca i es realitza amb criteris de caràcter 
ètic, social, mediambiental i solidari. 5 2,5

Utilització de serveis financers B1
La meva empresa utilitza habitualment serveis financers de caràcter ètic, social, mediamental i 
solidari (disposem d'una relació de criteris per seleccionar les entitats/ serveis financers que 
utilitzem)

5 2,5 5,0

Condicions de treball C1.1

La meva empresa disposa de mecanismes per garantir unes condicions de treball dignes i 
l’estabilitat i la qualitat en la contractació i l’ocupació: configuració digna dels llocs de treball, 
espai de treball, ergonomia, adaptació, horaris flexibles acordats per ambdues parts, convenis 
col·lectius  etc

5 1,3

Seguretat i salut laboral, 
benestar

C1.3
La meva empresa disposa de mecanismes per afavorir un entorn de treball saludable, i prevenir i 
fomentar la seguretat laboral, la salut física, els riscos psicosocials i el benestar físic i emocional 
de les persones

5 1,3

equilibri de les esferes vitals. C1.4 La meva empresa disposa de programes per fomentar l'equilibri entre les diferents esferes vitals -
personal, laboral i familiar-. 5 1,3

Igualtat d’oportunitats i no 
discriminació

C1.5

La meva empresa disposa de mecanismes per garantir la igualtat d’oportunitats i no 
discriminació en tots els processos interns de reclutament, selecció, promoció, mobilitat, 
retribució, etc. per raons de sexe, edat, raça, religió o qualsevol altra associada als drets humans 
fonamentals

5 1,3 5,0

Organització i repartiment del 
treball i foment de l'ocupació 
local

C2.1/3/8

La meva empresa aplica mecanismes per organitzar i repartir el treball ajustant els horaris 
laborals, reduint les hores extres, oferint tipologies de contractació amb dedicacions diferents i 
contribuint a la plena l’ocupació a nivell local i específicament participant en programes per a 
persones i/o col·lectius en risc d’exclusió del mercat laboral

5 2,5

Formació i empleabilitat C2.4
A la meva empresa disposem d'accions formatives, ja siguin orientades a millorar en el propi lloc 
de treball o a fomentar la empleabilitat dels treballadors i l’autogestió de les seves carreres 
professionals

5 2,5 5,0

Mobilitat sostenible. C3.1 La meva empresa disposa de programes per fomentar i incentivar la pràctica de mobilitat 
sostenible entre les persones treballadores –transport públic, car-sharing, bicicleta, etc-. 5 1,7

Estalvi energètic i d'aigua. C3.3/4 La meva empresa realitza accions que fomenten entre els empleats i les seves famílies l’estalvi 
energètic (llum i gas) i d'aigua, i el consum d'energia provinent de fons renovables. 5 1,7

Consum responsable. C3.2/7

La meva empresa realitza accions que promouen l'alimentació saludable i el consum 
responsable entre els empleats i les seves famílies per que incloguin en els seus criteris de 
compra la ètica, la transparència i els impactes ambientals i socials derivats de l’adquisició, 
producció i distribució dels productes i/o serveis. També fomenta la reducció d’envasos, el 
reciclatge  i la reutilització dels productes consumits

5 1,7 5,0

Retribució equitativa C4.1
La meva empresa compta amb un sistema de retribució equitatiu intern–a igual nivell de 
responsabilitat i contribució igual nivell retributiu- i externament en relació al sector i 
característiques de l'organització

5 1,7

Retribució responsable. C4.2

La meva empresa compta amb un sistema de retribució responsable amb òrgans de supervisió i 
control que asseguren, especialment pel que fa a nivell directiu, que no genera comportaments 
que impactin negativament sobre els drets e interessos legítims de tercers. Assegura també que 
els salaris més baixos garanteixen una vida econòmicament digne

5 1,7

Retribució transparent. C4.5/6
El sistema de retribució a la meva empresa és transparent i s'inclou en els mecanismes de 
reporting. Internament es compta amb espais d’informació, formació i participació vinculats al 
coneixement  comprensió i disseny col·laboratiu del sistema de retribució

5 1,7 5,0

Estructures de participació C5.1/4

La meva empresa disposa d'eines per promoure una comunicació transparent i d'estructures 
que fomenten la democràcia interna i la participació en la presa de decisions per milorar els seus 
impactes –de governança, econòmics, ambientals, sociales- i alinear-lo amb els principis del bé 
comú

5 1,7

ètica i bon govern C5.5 La meva empresa té un comportament ètic exigent i respectuós amb les lleis, desenvolupant 
mecanismes per aplicar els principis de bon govern i rebutjar qualsevol pràctica de corrupció. 5 1,7

Cultura relacional i 
col·laborativa

C5.6

La meva empresa es caracteritza per tendir a una cultura relacional, establint aliances amb altres 
organitzacions, al llarg de la cadena de proveïment, amb els diferents grups d’interès de 
l’organització i amb la societat per millorar de manera col·laborativa l’aportació al 
desenvolupament d’una economia i d'una societat orientada al bé comú

5 1,7 5,0

Política de responsabilitat 
sobre productes i serveis

D1.1-4
La meva empresa disposa d'una política de responsabilitat sobre productes i/o serveis que 
inclou aspectes com la salut i la seguretat dels clients, l'ètica en les comunicacions de 
màrqueting i l'etiquetatge o la protecció de la privacitat dels clients.

5 2,5

Orientació a les necessitats 
del client

D1.5
La meva empresa disposa de mecanismes de consulta, diàleg i col·laboració amb els clients per 
comprendre les seves necessitats i expectatives, contemplar-les en l'elaboració dels productes i 
serveis

5 2,5 5,0

Participació en iniciatives 
col·laboratives

D2
La meva empresa participa en iniciatives col·laboratives amb altres empreses o entitats per 
establir sinèrgies i millorar la contribució dels seus productes i/o serveis a la societat -compartint, 
informació  coneixement  recursos  programes de voluntariat i solidaritat  etc

5 5,0 5,0

Sistema de gestió ambiental D3.1-4
La meva empresa disposa d'un sistema de gestió ambiental i de procediments escrits, i en el seu 
cas de certificacions -ISO 14001, EMAS-, per minimitzar els impactes ambientals negatius del 
seus productes i/o serveis

5 2,5

Implicació dels clients en la 
protecció del medi ambient

D3.5

La meva empresa disposa de mecanismes per implicar els clients en la minimització de l'impacte 
ambiental dels seus productes o serveis - accions d'informació i sensibiiltzació, allargament de la 
utilització del producte, utilització comuna del producte, integració del client en el cicle de vida del 
producte (reciclatge i reutilització)  etc

5 2,5 5,0

Adaptació de preu a clients en 
risc d'exclusió social

D4
La meva empresa disposa d’una política d’adaptació del preu dels productes i serveis a les 
necessitats dels clients en funció de les seves possibilitats i característiques (barreres 
econòmiques de consumidors  institucions i organitzacions socials de caire no lucratiu  etc )

5 5,0 5,0

Millora d'estàndards EBC D5
La meva empresa disposa d'una política d’I+D+i per millorar estàndards de qualitat, servei, 
eficiència, etc. dels productes i serveis, i treballa amb altres empreses i entitats per elevar-los i 
millorar la seva contribució al bé comú

5 5,0 5,0

E1
La meva empresa disposa d'indicadors per avaluar, fer un seguiment i millorar la seva aportació 
al bé comú i a la societat. Disposa de mecanismes per recollir la valoració del nivell de confiança 
i de reputació que li atorguen els seus grups d'interès

5 5,0 5,0

Cooperació i solidaritat E2
La meva empresa porta a terme programes de cooperació, solidaritat i de implicació social en la 
comunitat -a nivell local i/o global, ja sigui com empresa, ja sigui promovent la implicació de les 
persones que hi treballen a través pràctiques de voluntariat

5 5,0 5,0

Política mediambiental E3
La meva empresa disposa d'una política de compromís amb la protecció del medi ambient, 
compromís actiu que demostra amb la reducció significativa i constant dels impactes ambientals 
directes i indirectes  tant a nivell global com local

5 5,0 5,0

Valor econòmic generat i 
distribuït

E4
La meva empresa informa amb transparència del valor econòmic generat i com és distribuiex 
entre els diferents grups d'interès. Ajusta el pagament de dividends a accionistes i inversors a 
criteris raonables en relació al risc assumit i a l’aportació de valor al bé comú

5 5,0 5,0

Publicació del BBC E5 La meva empresa publica informació periòdica i transparent de sostenibilitat o de la seva 
aportació al bé comú, facilitar la seva verificació a agents externs independents. 5 2,5

Involucració de les parts 
interessades

E5
La meva empresa disposa de mecanismes per involucrar i garantir la participació efectiva dels 
grups d’interès i de la societat local/regional (veïnatge, institucions i organitzacions de la societat 
civil  generacions futures  etc) en la presa de decisions que els hi afecten

5 2,5 5,0

85,0 85,0

50%

0

NIVELL D'ALINEAMENT GENERA (%)



Àreas a valorar Puntos fuertes Àreas de Mejora 20 40 60 80 100

1.1. Desarrollar planes para garantizar 
un suministro ètico en toda la cadena 
de valor  (conocer en detalle como se  
suministran sus proveedores )

1.2 . Vincular el aprovisionamento con 
las normas del su codigo ètico.

1.3. Tener programas per favorecer la 
colaboración con proveedores  
compartiendo la  informacion relevante

1.4. Valoración  de los proveedores que 
incluyan los factores de sostenibilidad 
socia y ambiental.

1.5. Fomentar el suministro de 
proximidad

1.6. Tener programas per asegurar la 
aplicación de un precio justo

1.7. Tener en cuenta la percepción y la 
opinión de los proveedores para 
identificar àreas de mejora y desarollar 
conjuntamente planes de acción.

1.8 Fomentar la cultura del bien comun 
en la cadena de aprovisionamiento 

Formulario de puntuaciones

Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni 
vinculació amb les polítiques/ estratègies EBC de 
l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb possibilitats 
significatives de millora.
• De 65% a 80%: evidències integrades en els
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb algunes 
possibilitats de millora.
• De 85% a 100%: les evidències formen un conjunt

 A. Proveedores A1 Gestión ética de la oferta/suministros 

1. Evidencias e indicadores
Evidèncias

Descripción

Los ayuntamientos orientados al bién común analizan a los proveedores que suministran sus servicios y productos colaborando con la organización 
para subministrar todos los aspectos necesarios que necesita la empresa para realizar su actividad y potencian la elección de los proveedores con 
los  principios èticos que promueve  la EBC 
Los ayuntamientos se deben de responsabilizar de conocer en detalle su cadena de provedores, priorizando una relación de trabajo común larga, 
donde los aspectos del bien común  serán dirigidos de forma activa hacia un proceso que sea  el más cooperativo posible. 
La compra ética y sostenible es la que se lleva a cabo teniendo en cuenta la minimización del impacto mediambiental, la priorización de la 
cooperación versus la competitividad, y la minimización de los riesgos de productos y servicios  que se adquieren.

#DIV/0!

2. Informació addicional Nivel de progrés TOTAL

Annex 6



Àreas a valorar Puntos fuertes Àreas de Mejora 20 40 60 80 100

1.1 Desarollar políticas, estrategias y 
planes para financiarse con la banca 
mas cercana a los valores de la 
empresa

1.2. Vincular el sentido de los 
beneficios sociales por encima de los  
beneficios financieros 

1.3 Tener programas para favorecer 
que las inversiones realizadas tengan 
como  objectivo  la consecución de la 
sostenibilidad  ambiental

1.4.  Tener  proyectos  para que los 
depòsitos esten orientados  al  Bien  
Común

1.5.  Fomentar el ahorro  por  via de 
la eficiència energètica y el reciclaje 
disminuyendo  la necesesidad  de 
finançament.(Autofinanciamiento)

1.6  Tener programas per ancorar la 
gestión ètica a les finanzas en la 
declaración de objectivos  de la  
empresa.

 

 

Formulario de puntuaciones

Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o 
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni vinculació 
amb les polítiques/ estratègies EBC de l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les polítiques/ 
estratègies EBC, però amb possibilitats significatives de 
millora.
• De 65% a 80%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les polítiques/ 
estratègies EBC, però amb algunes possibilitats de millora.
• De 85% a 100%: les evidències formen un conjunt 

h  i f   l' i ió i i  f   EBC

B1: Gestión ética de las finanzas

1. Evidencias e indicadores
Evidencias

Descripción

Las organizaciones con su operativa diaria, pagos corrientes, recepción de subvenciones, pago de nóminas aportaciones a proyectos locales, 
acciones recaudatorias, etc., generan un movimiento importante de recursos financieros. El objetivo de este indicador es que las  organizaciones 
comiencen a operar con estas entidades, banca ética, cooperativas de crédito,.trasladando sus operaciones a estas entidades, apoyando proyectos de 
implantación de estas entidades en el territorio, dando a conocer su modus operandi entre los ciudadanos, etc., ya que con estas entidades es el 
propio municipio el que gana, pues estas entidades suelen reinvertir los beneficios en acciones que mejoren, en este caso, la situación de los 
municipios a nivel social, medioambiental y cultural.

#DIV/0!

2. Informació addicional Nivel de progrés TOTAL



Àrees a valorar Punts forts Àrees de Millora 20 40 60 80 100

1.1. Garantir unes condicions de treball 
dignes: configuració digna dels llocs de 
treball, espai de treball, ergonomia, 
adaptació, horaris flexibles acordats 
per ambdues parts, convenis 
col·lectius, etc.

1.2. Vincular el sentit del treball 
individual i grupal amb la raó de ser de 
l’organització i la seva contribució al 
bé comú.

1.3. Afavorir un entorn de treball 
saludable, i prevenir i fomentar la 
seguretat laboral, la salut física, els 
riscos psicosocials i el benestar físic i 
emocional de les persones.

1.4. Equilibrar les diferents esferes 
vitals: laboral, familiar i personal.

1.5. Fomentar i garantir la igualtat 
d’oportunitats i no discriminació en 
tots els processos interns de 
reclutament, selecció, promoció, 
mobilitat, etc.  per raons de sexe, edat, 
raça, religió o qualsevol altra 
associada als drets humans 

1.6. Garantir l’accessibilitat al lloc de 
treball i la protecció de les persones 
amb mobilitat i/o comunicació reduïda 
temporalment o permanent.

1.7. Adaptar-se a les noves exigències i 
expectatives de la societat, 
Incorporant les tendències 
innovadores que milloren les formes 
de treballar (teletreball, etc.).

Formulari de puntuacions

1. Evidències i indicadors
Evidències

C1. Qualitat del lloc de treball i igualtat

Les organitzacions orientades al bé comú garanteixen unes condicions de treball dignes que contribueixen a la plena realització 
personal i professional de les persones que hi treballen, esforçant-se per atorgar ple significat a la seva feina. 
Les organitzacions orientades al bé comú vetllen per la salut física i psíquica del treballadors i promouen les accions necessàries 
per facilitar un equilibri adequat entre les àrees laboral, familiar i personal.
Les organitzacions orientades al bé comú promouen la igualtat d’oportunitats, la diversitat i el respecte als drets humans 
fonamentals, erradicant qualsevol forma de discriminació en la contractació, el tracte o la promoció. 

Descripció Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o 
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni vinculació 
amb les polítiques/ estratègies EBC de l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb possibilitats 
significatives de millora.
• De 65% a 80%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb algunes 
possibilitats de millora.

#DIV/0!

Nivel de progrés TOTAL2. Informació addicional



Àrees a valorar Punts forts Àrees de Millora 20 40 60 80 100

1.1. Prioritzar el manteniment dels 
llocs de treball i el repartiment del 
treball ajustant els horaris laborals, 
abans de recórrer als acomiadaments 
en cas d’escassetat de feina.

1.2. Organitzar el treball de tal manera 
que es redueixi la necessitat de recórrer 
a la realització d’hores extres.

1.3. Afavorir el que les persones pugin 
voluntàriament optar a tipologies de 
contractació amb dedicacions diferents 
que donin resposta a les necessitats 
diverses de les persones.

1.4. Identificar les necessitats de 
formació de les persones i dissenyar 
plans de formació dirigits de manera 
equitativa a totes les persones de 
l’organització. Dissenyar i fomentar 
oportunitats d’aprenentatge a nivell 
individual, d’equip i d’organització a 
través del treball.

1.5. Identificar, avaluar i desenvolupar 
el rendiment i les competències de les 
persones, oferint oportunitats per 
millorar-les.

1.6. Desenvolupar programes per 
identificar, desenvolupar i compartir el 
coneixement -Gestió de coneixement. 

1.7. Dissenyar programes de formació 
continuada que fomentin la 
empleabilitat dels treballadors i 
l’autogestió de les seves carreres 
professionals. Preveure i planificar les 
necessitats de relleu.
1.8 Fomentar l’ocupació local amb 
programes propis o de participació/ 
col·laboració amb iniciatives externes 
(en general o específics per a persones 
i/o col·lectius en risc d’exclusió del 
mercat laboral).

#DIV/0!

Nivel de progrés TOTAL

Formulari de puntuacions

Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o 
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni 
vinculació amb les polítiques/ estratègies EBC de 
l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb possibilitats 
significatives de millora.
• De 65% a 80%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb algunes 

  

2. Informació addicional

C2. Repartiment just del volum de treball i empleabilitat

 Descripció

Evidències

Les organitzacions orientades al bé comú treballen internament i amb d’altres per fer un repartiment just del treball i contribuir a reduir la 
desocupació, especialment entre les persones amb risc d’exclusió del mercat laboral. 
Les organitzacions ofereixen oportunitats de formació i desenvolupament professional, fomentant les condicions perquè les persones puguin 
generar i compartir coneixement i desenvolupant la seva empleabilitat. 

1. Evidències i indicadors



Àrees a valorar Punts forts Àrees de Millora 20 40 60 80 100

1.1. Fomentar pràctiques de mobilitat 
sostenible entre les persones 
treballadores: informació sobre 
modalitats de mobilitat sostenible i les 
seves avantatges –transport públic, car-
sharing, bicicleta, etc.-, sistemes per 
incentivar-lo.

1.2. Fomentar l’alimentació saludable, 
responsable, de comerç just, ecològica i 
de proximitat entre els empleats i les 
seves famílies. En el seu cas, practicar-
ho a la pròpia empresa: menjador 
d’empresa, màquines de vending. 
1.3. Promoure el consum d’energia 
provinent de fons renovable, l’estalvi 
energètic (llum i gas) entre els empleats 
i les seves famílies: utilització al 
domicilis de bombetes de baix consum, 
electrodomèstics amb alta eficiència 
energètica, aïllaments, ús de la 
calefacció a l’hivern i l’aire condicionat a 
1.4. Promoure l’estalvi d’aigua entre els 
empleats i les seves famílies: aixetes 
amb airejadors, doble polsador a les 
cisternes, hàbits de tancament d’aixetes 
a la dutxa i lavabo, etc.
1.5. Integrar als plans de formació la 
sensibilització envers el 
desenvolupament sostenible i la 
pràctica del comportament  ecològic: 
sessions presencials, cursos online, 
tallers i els diferents canals de 
comunicació escrits i digitals de 
1.6. Fomentar la sensibilització i 
conscienciació sobre els efectes del 
canvi climàtic i les mesures per mitigar-
lo: emissions de gasos d’efecte 
hivernacle a l’atmosfera, petjada de 
carboni, la mesura i compensació de les 
emissions produïdes a nivell  individual 
1.7. Promoure el consum responsable 
entre els empleats i les seves famílies 
per que incloguin en els seus criteris de 
compra la ètica, la transparència i els 
impactes ambientals i socials derivats 
de l’adquisició, producció i distribució 
dels productes i/o serveis. Fomentar la 
cultura de logística inversa a través de 
la reducció d’envasos, el reciclatge, i la 
reutilització dels productes consumits.

Evidències

Formulari de puntuacions

Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o 
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni vinculació 
amb les polítiques/ estratègies EBC de l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb possibilitats 
significatives de millora.
• De 65% a 80%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb algunes 
possibilitats de millora.

 D  85%  100%  l  idè i  f   j  

C3. Promoció del comportament ecològic de l’equip humà 

 Descripció

Les organitzacions orientades al bé comú vetllen per integrar en la seva cultura interna els criteris del desenvolupament sostenible 
orientat al bé comú i la cura del medi ambient. 
Es promou entre els empleats i les seves famílies un estil de vida ecològica, saludable i que protegeix el medi ambient: alimentació 
ecològica i saludable, mobilitat, consum responsable –comerç just, cadena d’aprovisionament, consum de proximitat-, matèries primeres, 
energies renovables, aigua, gasos d’efecte hivernacle, reducció d’envasos, reciclatge, reutilització, etc.

1. Evidències i indicadors

#DIV/0!

Nivel de progrés TOTAL2. Informació addicional



Àrees a valorar Punts forts Àrees de Millora 20 40 60 80 100

1.1. Dissenyar un sistema de retribució  
equitatiu –a igual nivell de 
responsabilitat i contribució igual nivell 
retributiu- i externament competiu en 
relació al sector i característiques de 
l'organització. Reduir les desigualtats 
que puguin existir a l'organització. 

1.2. Definir un sistema de retribució 
responsable que asseguri, especialment 
pel que fa a nivell directiu, que no 
genera comportaments que impactin 
negativament sobre els drets e 
interessos legítims de tercers. 
Assegurar que els salaris més baixos 
garanteix una vida econòmicament 
digne.

1.3. Dotar-se d’òrgans de supervisió i 
control sobre el sistema retributiu en el 
que estiguin representats els diferents 
grups que pugin participar en la seva 
definició o bé que puguin ser afectats 
pel mateix (per ex.: comissió de 
retribucions).
1.4. Comptar amb un sistema de 
retribució transparent, en el que 
l’estructura salarial, els seus 
components i els criteris que la 
defineixen és coneguda i compartida 
per tots.

1.5. Generar espais d’informació, 
formació i participació vinculats al 
coneixement, comprensió i disseny 
col·laboratiu del sistema de retribució.

1.6. Incloure en els sistemes de 
reporting informació veraç i 
transparent sobre el sistema de 
retribució, incloent la retribució de 
l’alta direcció i dels màxims òrgans de 
govern.

Els sistemes de retribució  són com a microcosmos en els que s’expressen els defectes i les virtuts dels models econòmics. Per aquest motiu, 
les organitzacions orientades al bé comú desenvolupen polítiques i pràctiques de compensació basades en principis ètics fonamentals  per fer 
que la retribució de l’equip de persones que hi treballen sigui equitativa, transparent i responsable. 

Les organitzacions orientades al bé comú es doten d’òrgans de supervisió i control i ofereixen a les persones la possibilitat de participar en la 
definició de les estructures salarials –nivells, màxims i mínims, retribució fixa i retribució variable a curt termini, retribució variable a llarg 
termini, beneficis socials, clàusules remunerades per a directius i altres- i en els criteris que la defineixen -equitat interna, competitivitat 
externa, etc.-; també generen espais de formació i reflexió conjunta per compartir i fer comprensible els motius que justifiquen les diferències 
retributives. 

Formulari de puntuacionsC4. Repartiment just de la renda (Retribució equitativa, responsable i transparent)

 Descripció Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o 
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni 
vinculació amb les polítiques/ estratègies EBC de 
l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb possibilitats 
significatives de millora.
• De 65% a 80%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb algunes 

  
1. Evidències i indicadors

Evidències

Nivel de progrés TOTAL2. Informació addicional

#DIV/0!



Àrees a valorar Punts forts Àrees de Millora 20 40 60 80 100
1.1. Generar estructures de participació 
que fomenten la democràcia interna, 
tant de manera transversal –cercles de 
qualitat, grups de millora, etc.- com de 
manera vertical per facilitar la 
participació en la presa de decisions -
enquestes d’opinió  focus group  etc

1.2. Informar amb transparència, 
internament i externament, dels seus 
impactes –econòmics, ambientals, 
socials i de governança.

1.3. Dissenyar sistemes/òrgans 
participatius d’avaluació de 
comandaments i directius per legitimar 
la seva posició a l’organització o, en el 
seu cas, la seva contractació i retribució 
(òrgans participatius de nomenaments 
i retribucions, avaluació 360, etc.). 
1.5. Desenvolupar una cultura 
d’innovació, fomentant un ambient de 
confiança i tolerància, promovent la 
creativitat, a diversitat, la iniciativa i 
l’aportació de noves idees, per fer 
avançar a l’organització cap a 
l’excel·lència en la seva aportació al bé 

1.6. Promoure un comportament ètic 
exigent i respectuós amb les lleis, 
aplicant els principis de bon govern i 
rebutjant qualsevol pràctica de 
corrupció.

1.7. 2.7. Desenvolupar una cultura 
relacional, establint aliances amb altres 
organitzacions, al llarg de la cadena 
d’aprovisionament, amb els diferents 
grups d’interès de l’organització i amb 
la societat per millorar l’aportació 
global al desenvolupament d’una 
economia orientada al bé comú.

Nivel de progrés TOTAL

#DIV/0!

Evidències

Formulari de puntuacionsC5. Democràcia interna i transparència

Les organitzacions orientades al bé comú amb estructures empresarials democràtiques fomenten internament, la iniciativa, la innovació, la 
confiança, el diàleg i la participació de totes les persones en la presa de decisions. Així, es promou un marc de relacions laborals presidit per 
la confiança, es redueixen els riscos de pràctiques de corrupció, es desenvolupa la consciència ètica i s’enforteix l’orientació de l’organització 
al bé comú. 

Les organitzacions responsables practiquen la transparència i informen i sotmeten a l’escrutini públic els seus impactes econòmic-financers 
i els no financers, a nivell ambiental, social i de governança.

1. Evidències i indicadors

Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o 
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni 
vinculació amb les polítiques/ estratègies EBC de 
l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb possibilitats 
significatives de millora.
• De 65% a 80%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb algunes 

  

 Descripció

2. Informació addicional



Àrees a valorar Punts forts Àrees de Millora 20 40 60 80 100

1.1. Orientar-se a client buscant la manera de 
satisfer les seves necessitats amb els seus 
productes i/o serveis, avantposant els 
interessos dels clients i creant punts de 
benefici mutu i per la societat.

1.2. Integrar en l’operativa diària una 
metodologia d’orientació a client basada en el 
respecte i l’escolta activa de les seves 
necessitats per desenvolupar millores 
incrementals en els serveis i els productes.

1.3. Respectar els valors bàsics de dignitat 
humana a les accions de comunicació i 
promoció dels productes i serveis. Evitar 
tractar a les persones com objectes.

1.4. Desenvolupar tasques de formació en tot 
el personal de l’organització per a assegurar 
una implantació coherent del respecte al 
client, el cobriment de les seves necessitats i la 
consideració dels seus interessos.

1.5. Comprendre les necessitats del client i 
conèixer el seu grau de satisfacció envers els 
serveis o productes de l’organització..

1.6. Establir procediments de millora sobre els 
productes i serveis que ofereix l’organització a 
partir d’una escolta activa de les necessitats i 
opinions dels clients.

1.7. Implicar al client activament en 
l’elaboració i/o validació dels productes i 
serveis que l’organització ofereix al mercat.

Evidències

D1. Venda ètica Formulari de puntuacions

Descripció Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o 
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni vinculació 
amb les polítiques/ estratègies EBC de l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb possibilitats 
significatives de millora.
• De 65% a 80%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb algunes 
possibilitats de millora.
• De 85% a 100%: les evidències formen un conjunt 
coherent i fan que l'organització sigui un referent en 

Les organitzacions orientades a la venda ètica entenen als clients com socis equivalents (com un fi en sí mateix i no com a un mitjà),  
avantposen les seves  necessitats per sobre de l’obtenció del benefici propi, desenvolupant pràctiques que afavoreixen el diàleg i 
l’escolta activa de les seves expectatives, per entregar productes i/o serveis de màxima qualitat, en un context de respecte a les 
necessitats d’altres grups d’interès  i de contribució al bé comú.
Les organitzacions orientades a la venda ètica utilitzen en la comercialització dels productes i serveis, informacions, promocions o 
publicitat respectuoses amb la dignitat humana, la salut i la seguretat, que no siguin enganyoses, ni incitin a comportaments il·legals, 
perillosos i contraris als valors del bé comú.
De manera ideal, les organitzacions orientades a la venda ètica involucren els clients en els processos de disseny i creació del producte 
per garantir que allò que es produeix té una utilitat, un valor de suficiència i un sentit per a la societat.

1. Evidències i indicadors

Nivel de progrés TOTAL

#DIV/0!

2. Informació addicional



Àrees a valorar Punts forts Àrees de Millora 20 40 60 80 100

1.1. Compartir informació rellevant amb 
altres empreses ( p. ex. Calculació de costos , 
origen dels proveïdors )

1.2. Establir sinèrgies de col·laboració amb 
altres empreses per fer accions de promoció 
conjuntes o d’elaboració de productes i 
serveis.

1.3. Compartir coneixement amb altres 
empreses per millorar el coneixement global 
dels productes i serveis.

1.4. Compartir coneixement o altres recursos 
si les altres empreses ho requereixen.

1.5. Fomentar la recomanació d’altres 
empreses

1.6. Fer formacions conjuntes i participades 
entre diferents empreses.

1.7. Fomentar entitats sectorials que vetllin 
per un màrqueting ètic i col·laboratiu.

1.8. Formar i promoure entre els empleats 
pràctiques de voluntariat i solidaritat 
empresarial

1.9. Abstenir-se de promoure o subscriure 
acords que restringeixin de forma il·legal o 
indeguda la lliure activitat de les 
organitzacions d’un mateix sector.

Formulari de puntuacions

Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o 
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni 
vinculació amb les polítiques/ estratègies EBC de 
l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb possibilitats 
significatives de millora.
• De 65% a 80%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb algunes 
possibilitats de millora.

D2. Solidaritat amb altres empreses 

1. Evidències i indicadors
Evidències

 Descripció

Les organitzacions orientades al bé comú desenvolupen pràctiques de cooperació i de col·laboració amb altres organitzacions i estableixen 
aliances per aconseguir sinèrgies, portar a terme activitats de millora continua i participar en iniciatives col·laboratives dirigides a millorar 
la contribució a la societat, com a organització individual en particular i col·lectivament.

Les organitzacions es relacionen d’acord amb els principis de confiança, transparència, veracitat i integritat, eviten actuacions abusives 
derivades de possibles posicions de dominància o que puguin restringir de manera il·legal o indeguda la lliure actuació d’altres empreses del 
sector. 

#DIV/0!

2. Informació addicional Nivel de progrés TOTAL



Àrees a valorar Punts forts Àrees de Millora 20 40 60 80 100

1.1. Conèixer l’impacte mediambiental dels 
seus productes i serveis així com el grau de 
sostenibilitat.

1.2. Conèixer què fa la competència en 
aspectes de millora de la sostenibilitat dels 
seus productes.

1.3. Disposar de mecanismes de control dels 
nivells de suficiència respecte el  procés 
d’elaboració del producte o servei (ús raonable 
de recursos, eficiència energètica, 
minimització, control i gestió dels excedents, 
utilització de recursos comuns, ...)

1.4. Comunicar als clients sobre aspectes 
ecològics i de conscienciació sobre l’ús de 
productes/servei. 

1.5. Disposar de mecanismes de control dels 
nivells de suficiència respecte el producte o 
servei (allargament de la utilització del 
producte, forçar la utilització comuna del 
producte, integració del client en el cicle de 
vida del producte (reciclatge i reutilització).

Evidències

D3. Concepció ecològica de productes i serveis Formulari de puntuacions

 Descripció Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o 
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni vinculació 
amb les polítiques/ estratègies EBC de l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb possibilitats 
significatives de millora.
• De 65% a 80%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb algunes 
possibilitats de millora.
• De 85% a 100%: les evidències formen un conjunt 

         

Les organitzacions orientades al bé comú actuen d’acord amb els criteris de la sostenibilitat ambiental i contemplen en la seva cadena de 
valor les següents quatre condicions: la consistència (capacitat de fer sostenible tot el procés de fabricació i distribució del producte i/o 
servei), l’eficiència (l’optimització permanent dels recursos dins del procés de fabricació i servei), la suficiència (treballar aspectes de 
necessitats mínimes per evitar excessos en el seu consum) i la resiliència (en cas de cometre excessos , mesurar el seu impacte per 
assegurar que es poden absorbir i que no afecten a l’equilibri ecològic) . 

1. Evidències i indicadors

Nivel de progrés TOTAL

#DIV/0!

2. Informació addicional



Àrees a valorar Punts forts Àrees de Millora 20 40 60 80 100

2.1. Disposar d’una política d’adaptació del 
cost del producte i serveis a les necessitats 
dels clients en funció de les seves possibilitats 
i característiques (barreres econòmiques de 
consumidors, institucions i organitzacions 
socials de caire no lucratiu, etc., de forma que 
hi ha una preocupació per arribar al màxim 
numero de consumidors.

2.2. Treballar per a una política d’elaboració i 
distribució dels productes que tingui en 
compte aspectes de no barreres en les quatre 
dimensions : física, visual, llenguatge i 
intel·lectual.

2.3. Establir mecanismes de control i anàlisi 
respecte el risc ètic dels productes i serveis 
que l’empresa ofereix (salut, aprofitament 
vulnerabilitat de les persones, medi ambient).

2.4. Conèixer la seva relació amb altres 
empreses que poden fer servir els productes o 
serveis i la seva potencialitat de risc (salut, 
aprofitament vulnerabilitat de les persones, 
medi ambient)

#DIV/0!

Nivel de progrés TOTAL2. Informació addicional

1. Evidències i indicadors

D4. Concepció social de productes i serveis Formulari de puntuacions

 Descripció

Les organitzacions orientades al bé comú inclouen en la concepció dels seus productes i serveis: 
1. la consideració de barreres econòmiques i/o barres sensorials dins de l’àmbit del consumidor, o altres organitzacions de caire menys 
lucratiu (ONGs, institucions de formació , universitats , ens de sanitat i socials , etc . )
2. Processos / mesures respecte a riscos ètics i aspectes socials en la clientela o en relació amb les problemàtiques relacions de negoci amb 
sectors d’alt risc i que vulneren els valors ètics fonamentals com la dignitat, i la integritat humana

Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o 
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni 
vinculació amb les polítiques/ estratègies EBC de 
l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb possibilitats 
significatives de millora.
• De 65% a 80%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb algunes 
possibilitats de millora.

Evidències



Àrees a valorar Punts forts Àrees de Millora 20 40 60 80 100

1.1. Disposar d’una estratègia d’I+D+i 
per millorar estàndards de qualitat, 
servei, eficiència, etc...

1.2. Col·laborar de forma sistemàtica 
amb empreses del sector per millorar 
aquests estàndards

1.3. Hi ha una comunicació d’aquests 
estàndards més alts i la seva millora 

1.4. Participar activament amb les 
organitzacions del sector en l’aportació 
de millores dels estàndards legals .

1.5. Assegurar amb més èmfasi si 
s’escau l’abast de compliment dels 
estàndards legals amb volum de la 
facturació / producció. més alts.

#DIV/0!

 Descripció

Evidències

2. Informació addicional

Formulari de puntuacionsD5. Augment dels estàndards socials i sectorials 

Les organitzacions orientades al bé comú amb estructures empresarials democràtiques fomenten internament, la iniciativa, la innovació, la 
confiança, el diàleg i la participació de totes les persones en la presa de decisions. Així, es promou un marc de relacions laborals presidit per 
la confiança, es redueixen els riscos de pràctiques de corrupció, es desenvolupa la consciència ètica i s’enforteix l’orientació de l’organització 
al bé comú. 

Les organitzacions responsables practiquen la transparència i informen i sotmeten a l’escrutini públic els seus impactes econòmic-financers 
i els no financers, a nivell ambiental, social i de governança.

1. Evidències i indicadors

Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o 
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni 
vinculació amb les polítiques/ estratègies EBC de 
l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb possibilitats 
significatives de millora.
• De 65% a 80%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb algunes 
possibilitats de millora.

 De 85% a 100%  les evidències formen un conjunt 

Nivel de progrés TOTAL



Àrees a valorar Punts forts Àrees de Millora 20 40 60 80 100

1.1.Garantir que els productes/ serveis 
no tenen impactes negatius en la salut i 
la seguretat de les comunitats on 
desenvolupa la seva activitat.

1.2.Garantir que els productes/serveis 
que ofereix són útils per cobrir les 
necessitats bàsiques de les persones 
per viure de manera “suficient” i 
saludable.

1.3.Tenir en compte l’impacte social del 
producte/servei al llarg de tot el seu 
cicle complert d’aprovisionament, 
producció i distribució- (des de la 
matèria primera fins a l’eliminació o 
reutilització).

1.4.Tenir en compte l’impacte 
ambiental del producte/servei al llarg 
de tot el seu cicle complert -
aprovisionament, producció i 
distribució-  (des de la matèria prima 
fins a l’eliminació o reutilització).

#DIV/0!

E1.Efecte social/ significat del producte/ servei 

E1. Efecte social/ significat del producte/ servei (impacte social de l’organització en el seu conjunt)

Evidències

Les organitzacions orientades al bé comú, a més de satisfer una demanda, garanteixen que els productes/serveis que ofereixen responen a necessitats útils 
per a la vida  i la salut (tant física com psicològica) de les persones, i ho fan d’una manera respectuosa amb el medi ambient i vetllant per la justícia social 
global.

1. Evidències i indicadors

Formulari de puntuacions

Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o 
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni vinculació 
amb les polítiques/ estratègies EBC de l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb possibilitats 
significatives de millora.
• De 65% a 80%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb algunes 
possibilitats de millora.
• De 85% a 100%: les evidències formen un conjunt 

h t i f   l' it ió i i  f t  

Descripció

2. Informació addicional Nivel de progrés TOTAL



Àrees a valorar Punts forts Àrees de Millora 20 40 60 80 100

2.1.Manifestar un compromís amb 
la comunitat de manera 
sostinguda, sostenible i coherent 
amb la seva capacitat, estratègia i 
activitat econòmica.

2.2.Obtenir un impacte social 
positiu i sostingut en la comunitat.

2.3.Contribuir a un 
desenvolupament sostenible i al 
bé comú de la comunitat i l’entorn 
en el que opera mitjançant les 
activitats que li són pròpies i 
altres addicionals en la mesura de 
les seves possibilitats.

2.4.Portar a terme la seva activitat 
de manera que aporti valor a la 
pròpia organització, a totes les 
parts interessades i a la societat 
en general en termes d’ocupació i 
benestar econòmic, ambientals i 
social.

2.5.Respectar el patrimoni, la 
cultura i les formes de vida de les 
comunitats afectades per les 
activitats de l’organització.

Formulari de puntuacions

Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o 
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni vinculació 
amb les polítiques/ estratègies EBC de l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les polítiques/ 
estratègies EBC, però amb possibilitats significatives de 
millora.
         

E2.Aportació a la comunitat 

1. Evidències i indicadors
Evidències

 Descripció

Les organitzacions orientades al bé comú garanteixen un compromís actiu amb la comunitat local i global, fent-hi aportacions voluntàries adequades 
per cobrir dèficits o elevar les seves capacitats. Les aportacions cal valorar-les en funció de la capacitat de l’organització i de l’impacte que produeix.



#DIV/0!

2. Informació addicional Nivel de progrés TOTAL



Àrees a valorar Punts forts Àrees de Millora 20 40 60 80 100

3.1. Vetllar perquè les activitats de 
l’empresa compleixin les quatre 
condicions d’eficiència, consistència, 
suficiència i resiliència

3.2.Reduir de forma significativa i 
constant els impactes ambientals en 
l’ús de recursos naturals.

3.3.Reduir de forma significativa i 
constant els impactes ambientals en 
termes d’energia i clima.

3.4.Reduir de forma significativa i 
constant els impactes ambientals en 
termes d’emissions (a l’aire, agua, sòl).

3.5.Reduir de forma significativa i 
constant els impactes ambientals en 
termes de reducció i aprofitament de 
residus.

3.6.Promoure iniciatives i accions que 
suposin un impacte positiu en els 
ecosistemes i la biodiversitat. Prevenir 
en la seva àrea d’influència els 
impactes negatius sobre els 
ecosistemes, de manera que no suposi 
la pèrdua, disminució o extinció 
d’espècies i hàbitats naturals, 
alteracions físiques al medi ambient, 
pèrdua de biodiversitat o ús no 
sostenible de la vida animal.

Evidències

Formulari de puntuacions

Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o 
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni vinculació 
amb les polítiques/ estratègies EBC de l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb possibilitats 
significatives de millora.
• De 65% a 80%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb algunes 
possibilitats de millora.
 D  85%  100%  l  idè i  f   j t 

E3. Reducció d’efectes ecològics 

 Descripció
Les organitzacions orientades al bé comú vetllen per integrar en la seva cultura interna els criteris del desenvolupament sostenible orientat al bé 
comú i la cura del medi ambient. 
Es promou entre els empleats i les seves famílies un estil de vida ecològica, saludable i que protegeix el medi ambient: alimentació ecològica i 
saludable, mobilitat, consum responsable –comerç just, cadena d’aprovisionament, consum de proximitat-, matèries primeres, energies renovables, 
aigua, gasos d’efecte hivernacle, reducció d’envasos, reciclatge, reutilització, etc.
Per fer-ho utilitzen els quatre criteris de la sostenibilitat:
Consistència : s’insereixen en els cicles naturals (ús de tecnologies respectuoses amb el medi ambient).
Eficiència fan l’ús més eficient dels recursos com l’energia, els materials, la terra o el diner (productivitat dels recursos).
Suficiència redueixen el consum de recursos perquè s’orienten a una menor demanda de béns.
Resiliència capacitat d’amortir els nostres sistemes (naturals i tècnics o econòmics) en la mesura que els sistemes poden romandre bastant estables 
1. Evidències i indicadors

Nivel de progrés TOTAL

#DIV/0!

2. Informació addicional



Àrees a valorar Punts forts Àrees de Millora 20 40 60 80 100

4.1.Desenvolupar una cultura econòmic-
financera i orienta l’enfocament de la 
gestió econòmica a la generació de 
riquesa distributiva (concepte de valor 
generat i distribuït).

4.2.Ajustar el pagament de dividends a 
accionistes i inversors a criteris 
raonables en relació al risc assumit i a 
l’aportació de valor al bé comú.

4.3.Mantenir una relació a llarg termini 
amb accionistes i inversors.

4.4.Mantenir una relació coherent entre 
la generació de dividends i la inflació 
en el temps.

4.5.Analitzar els impactes econòmics 
derivats de l’activitat de l’organització i 
el seu abast.

Nivel de progrés TOTAL2. Informació addicional

E4. Minimització del repartiment de guanys a tercers 

1. Evidències i indicadors

#DIV/0!

 Descripció

Les organitzacions orientades al bé comú garanteixen que els ingressos procedeixen fonamentalment del rendiment del treball. La rendibilitat dels 
actius financers ha de tenir una relació adient entre el risc assumit i el valor que aporta al bé comú.

Formulari de puntuacions

Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o 
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni vinculació 
amb les polítiques/ estratègies EBC de l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb possibilitats 
significatives de millora.
• De 65% a 80%: evidències integrades en els 

Evidències



Àrees a valorar Punts forts Àrees de Millora 20 40 60 80 100

5.1.Facilitar l’accés a tota la informació 
important de l’organització a les parts 
interessades i a la societat en general.

5.2.Facilitar l’accés a la informació a 
institucions independents.

5.3.Facilitar que la informació sigui 
verificable per agents externs 
(independents i plurals).

5.4.Involucrar i garantir la participació 
efectiva dels grups d’interès i de la 
societat local/regional  (veïnatge, 
institucions i organitzacions de la 
societat civil, generacions futures,, etc) 
en la presa de decisions que els  afectin.

2.5.Mantenir amb els diferents òrgans 
de l’administració pública una relació 
de transparència i col•laboració.

2.6.Abstenir-se de qualsevol ingerència 
il·legítima en l’àmbit polític.

2.7.Prendre mesures per prevenir i 
evitar pràctiques de corrupció i suborn 
en les seves relacions amb 
l’administració i amb els seus grups 
d’interès.

2.8.Complir amb les seves obligacions 
fiscals en tots els territoris on porti a 
terme les seves activitats.

Evidències

Formulari de puntuacions

Escala per avaluar els resultats
• De 0% a 20%: Sense evidències o alguna evidència o 
activitat aïllada.
• De 25% a 40%: existeixen evidències però sense 
integració en els processos/cicle de gestió, ni vinculació 
amb les polítiques/ estratègies EBC de l'organització 
• De 45% a 60%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb possibilitats 
significatives de millora.
• De 65% a 80%: evidències integrades en els 
processos/cicle de gestió i vinculades amb les 
polítiques/ estratègies EBC, però amb algunes 

E5.Transparència social i participació en la presa de decisions 

 Descripció

Les organitzacions orientades al bé comú garanteixen l’accés a tota la informació dels aspectes importants de la seva activitat a totes les persones 
de l’organització, als agents socials, a les parts interessades i a la societat en general.

1. Evidències i indicadors

Nivel de progrés TOTAL

#DIV/0!

2. Informació addicional



Dignitat humana % Solidaritat % Sostenibilitat 
ecològica % Justícia Social %

Participació 
democràtica i 
transparència

% TOTAL

#DIV/0!

#DIV/0!

Empleats/ 
Treballadors

C1. Qualitat del lloc 
de treball i igualtat #DIV/0!

C2. Repartiment just 
del volum de treball 

i empleabilitat
#DIV/0!

C3. Promoció del 
comportament 

ecològic de l’equip 
humà 

#DIV/0!

C4. Repartiment just 
de la renda 
(Retribució 
equitativa, 

responsable i 

#DIV/0!
C5. Democràcia 

interna i 
transparència

#DIV/0! #DIV/0!

Clients D1. Venda ètica #DIV/0! D2. Solidaritat amb 
altres empreses #DIV/0!

D3. Concepció 
ecològica de 

productes i serveis 
#DIV/0!

D4. Concepció social 
de productes i 

serveis 
#DIV/0!

D5. Augment dels 
estàndards socials i 

sectorials 
#DIV/0! #DIV/0!

Societat
E1. Efecte social/ 

significat del 
producte/ servei 

#DIV/0! E2.Aportació a la 
comunitat #DIV/0! E3. Reducció 

d’efectes ecològics #DIV/0!
E4. Minimització del 

repartiment de 
guanys a tercers 

#DIV/0!

E5.Transparència 
social i participació 

en la presa de 
decisions 

#DIV/0! #DIV/0!

TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #####

MATRIU del Balanç del Bé Comú

 A. 
Proveedores 

B. 
Finançadors

#DIV/0!

#DIV/0!

A1 Gestió ètica de l'oferta/subministres 

B1: Gestión ética de las finanzas



Annex 7



GUIA DE PREGUNTES 
BALANÇ SOCIAL COMPLET 

En aquest document fem un repàs, pregunta per pregunta, de tot el qüestionari del 
balanç social complet, explicant el significat de cada pregunta i la informació que es 
demana. Per això, és molt recomanable que abans d’omplir el qüestionari de balanç a 
l’aplicatiu ensenyaelcor.org, li doneu una ullada a tota la relació de preguntes que 
trobareu, per tal de facilitar la recopilació de dades i el repartiment de tasques entre els 
diferents membres de l’organització. 

El balanç social complet està organitzat en 6 blocs a omplir per part de l’empresa, i 3 
tipus de qüestionaris externs a omplir per part dels grups d’interès. Els únics 
qüestionaris externs obligatoris per a finalitzar el BS són els de qualitat laboral.  

A la taula següent, mostrem els blocs i sub-blocs en què s’agrupen les diferents 
preguntes que componen els 102 indicadors finals, així com el nombre de preguntes 
que es generen per cada un d’ells.  

DADES GENERALS Preguntes 
Membres de l'organització 
(condicional en funció de la forma jurídica) 8 

Centres de treball 1 
ECONOMIA 
Plantilla mitjana 1 
Informació econòmica 9 
Informació comercial 2 
Política de lucre 1 
EQUITAT I DEMOCRÀCIA 
Participació 3 
Transparència 3 
Rotació de càrrecs 1 
Seguiment comptable 1 
Sistemes de certificació 1 
Risc d'exclusió social 1 
Interculturalitat 4 
Càrrecs de responsabilitat 2 
Igualtat de sous 2 
Llenguatge no sexista i inclusiu 1 
MEDI AMBIENT 
Política ambiental 2 
Consum d'energia i aigua (en oficines) 8 
Consum de paper (en oficines) 2 
Prevenció i recollida selectiva de residus 4 
Altres consums 4 
Mobilitat 1 
COMPROMÍS SOCIAL 
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Participació en xarxes i moviments socials 1 
Aportacions econòmiques solidàries 4 
Mercat social 7 
Contribució al procomú 2 
Localitat 2 
QUALITAT LABORAL   
Prevenció de Riscos Laborals 1 
Salut laboral 2 
Estabilitat laboral 4 
Creació d'ocupació 2 
Regulació de prestacions de treball 1 
Formació  1 
Cures i compensacions 2 

NOMBRE TOTAL 91 
 
 
A part de tota la informació que ha de recollir la pròpia empresa, hi ha 3 tipus de 
qüestionaris externs que s’han de fer arribar als grups d’interès (la mateixa aplicació 
informàtica ho facilita). Els grups són aquests 

• Treballadors i treballadores. 
• Empreses i persones clientes o usuàries. 
• Voluntariat.  

 
 
 
  



   

QÜESTIONARI A RESPONDRE PER L’EMPRESA O 
ENTITAT 

1. DADES GENERALS 
 

En aquest apartat l’organització ha de facilitar dos tipus d’entrada d’informació. Per un 
costat, s’ha de presentar de manera breu i en forma escrita. La informació que es 
demana és qualitativa perquè interessa, sobretot, que l’organització es presenti amb 
les seves pròpies paraules. També serveix per a destacar, de manera resumida, els 
aspectes més importants quant a impacte social i ambiental, així com les principals 
fites en el procés de millora continua. Les tres preguntes que es formulen són les 
següents: 

Codi Anunciat de la 
pregunta 

Explicació sobre la informació a reportar 

q00A 
 

Com descriuríeu, 
en poques 
paraules, la vostra 
entitat i el seu 
paper a la 
societat? 
 

Descriviu la vostra entitat, els seus objectius i les seves 
principals aportacions a la societat com a organització que 
s'identifica amb la visió transformadora de l'Economia 
Social i Solidària.  
 

q00B 
 

Quines són les 
millores que heu 
dut a terme durant 
el darrer exercici 
de les que esteu 
més 
orgullosos/es? 
 

Expliqueu quines són les pràctiques de millora interna 
desplegades per la vostra organització durant el darrer 
exercici de les quals us en sentiu més satisfets/es. Poden 
ser pràctiques relacionades amb els diferents aspectes 
que avalua el Balanç Social: democràcia interna i 
transparència; igualtat salarial i de gènere; inclusió social; 
compromís ambiental; compromís social; qualitat i 
benestar laboral; i qualitat professional. 
 

q00C 
 

En quins aspectes 
de la vostra 
activitat creieu que 
teniu camí per 
millorar? 
 

Expliqueu quins són aquells aspectes del funcionament de 
la vostra organització en els que creieu que us caldria 
millorar, tant des d'un punt de vista econòmic com, 
sobretot, des d'un punt de vista d'impacte social i 
ambiental. Podeu relacionar aquestes mancances amb els 
diferents aspectes que avalua el Balanç Social: 
democràcia interna i transparència; igualtat salarial i de 
gènere; inclusió social; compromís ambiental; compromís 
social; qualitat i benestar laboral; i qualitat professional.   

 

D’altra banda també s’ha de reportar informació quantitativa sobre la base social que 
compon l’organització i el nombre de centres de treball. Aquestes són les preguntes: 

Membres de l’organització 

Codi Anunciat de la 
pregunta 

Explicació sobre la informació a reportar 

q0101 
Nombre de 
persones sòcies 

Indicar el nombre de persones sòcies i/o 
col•laboradores de l'organització NO assalariades (p.e. 



   

(no s'inclouen les 
treballadores 
sòcies) 

sòcies de consum, de serveis, de les explotacions o 
professionals en el cas de cooperatives de treball, de 
consum, de serveis i de segon grau; persones 
associades en cas de les associacions; o persones 
sòcies col•laboradores segons la naturalesa de 
l'activitat de l'entitat). 
 

q0102 

Nombre 
d'organitzacions 
sòcies (NO 
PERSONES) 
 

A respondre només per organitzacions de segon i 
tercer grau. Indicar el nombre d'empreses o entitats 
sòcies.  
 

q0103 

Persones que 
participen 
representant les 
organitzacions 
sòcies 
 

A respondre només per empreses i entitats de segon i 
tercer grau. Indicar el nombre de persones 
representants de les organitzacions sòcies que 
participen activament en espais decisoris i executius. 
És important tenir aquesta xifra per saber el nombre de 
persones que participen activament en l’organització i 
així poder calcular els indicadors que requereixen 
aquest nombre.  
 

q0104 

Nombre de 
persones patrones 

A respondre només si sou una fundació. Indicar el 
nombre de persones que conformen el patronat de la 
fundació. 
 

Q105 

Nombre de 
persones 
treballadores 
sòcies 

A respondre només si sou una cooperativa o societat 
laboral. Indicar el nombre de persones treballadores 
que són així mateix sòcies de l’organització (sòcies de 
treball en el cas de les cooperatives i sòcies laborals 
en el cas de les societats laborals). 

q0106 

Nombre de 
persones 
treballadores no 
sòcies 
 

Indicar el nombre de persones assalariades no sòcies. 
En casos com les fundacions, societats mercantils, 
col·legis professionals i administració pública no hi 
haurà cap persona treballadora sòcia i, per tant, totes 
les persones assalariades es comptabilitzaran en 
aquest apartat.   
 

q0107 

Nombre de 
persones 
voluntàries  
 

A respondre per totes aquelles entitats que per la 
naturalesa de la seva activitat compten amb persones 
voluntàries de forma  regular. Indicar el nombre de 
persones que participen de manera voluntària a 
l'estructura de l’organització.  
 

q0108 

Nombre persones 
en formació i/o 
pràctiques, o bé en 
condició de 
becàries 

i Indicar el nombre de persones vinculades a 
l’organització a través d'un contracte de pràctiques o 
d'altres vies per incorporar persones becàries i/o en 
formació. 

 
q0201 

Nombre de centres 
de treball de 
l’organització 
 

Indicar la quantitat de centres de treball (oficines, taller, 
fàbrica, etc.) de l’organització. Les dades facilitades 
durant tot el qüestionari han de fer referència a la 
informació agregada de tots els centres de treball a no 
ser que s'indiqui el contrari al camp qualitatiu 
disponible en aquest mateix apartat. 



   

 

2. DADES ECONÒMIQUES 

 
En aquest capítol es recullen dades econòmiques de l’organització necessàries per al 
càlcul dels indicadors de Balanç Social. Com l’apartat de dades generals, també 
compta amb un camp d’entrada d’informació qualitativa, i una sèrie d’entrades 
d’informació quantitativa. La pregunta qualitativa és la següent: 

Codi Anunciat de la 
pregunta 

Explicació sobre la informació a reportar 

q10A Quines són les 
fites més 
destacables quant 
a funcionament 
econòmic durant el 
darrer exercici? 
 

Expliqueu quins són els fets més destacables quant a 
funcionament econòmic de la vostra organització. 
 

 

Pel que fa a la informació quantitativa, les preguntes que es fan són les següents: 

Codi Anunciat de la 
pregunta 

Explicació sobre la informació a reportar 

q1101 
 

Nº total de llocs de 
treball expressats 
en jornades 
completes durant 
el darrer exercici 
 

Es calcula: (dies naturals contractats x percentatge de 
jornada segons conveni) /365. Aquesta operació es 
realitza amb totes les persones que han tingut un 
contracte laboral amb l'entitat durant l'any i després 
es fa el sumatori. També es comptabilitzen les 
persones sòcies cooperativistes treballadores i les 
persones autònomes, encara no hi hagi contracte 
laboral per mig. No s'inclouen les persones actives en 
programes de treball i formació. Per entitats 
individuals, és a dir, autònoms/es amb dedicació 
exclusiva (independentment del nombre d'hores 
treballades) es comptabilitzen com una jornada 
completa treballada. Exemple de càlcul: Si una 
persona ha treballat 3 mesos al 25% de la jornada, 
l'equivalent a jornades completes treballades seria: 1 
persona * 3/12 (mesos treballats / 12 mesos 
l'any)*25/100 (% de la jornada treballada/100)=0,063 
 

Q1102 Sumatori del salari 
brut anual de totes 
les persones 
treballadores 
disgregat per sexe 

Sumar (desagregat per sexe) els salaris de totes les 
persones treballadores de l'organització al darrer 
exercici 

q1201 
Import total anual 
de despeses -en €- 

Indicar l’import en euros de despeses de 
l’organització en el darrer exercici econòmic. El total 



   

 de despeses del darrer exercici econòmic es pot 
trobar en el Compte de Resultats amb el codi 6 del 
Pla General Comptable, atès que és la suma de totes 
les partides dels comptes del grup 6 “Compres i 
Despeses” (per tant, inclou sous i salaris, lloguers, 
adquisició de béns i serveis, etc.). Aquesta informació 
hauria de ser fàcilment accessible per l'àrea o 
persona responsable de la comptabilitat i /o la 
fiscalitat de l'organització, a través dels documents 
comptables o fiscals de l'exercici corresponent. 

q1202 

Import total de les 
adquisicions de 
béns i serveis -en 
€- 
 

Indicar l'import en euros de l'adquisició de béns i 
serveis efectuada als diferents proveïdors de 
l’organització. Entenem per adquisició de béns i 
serveis el conjunt de compres efectuades en 
concepte de compra de mercaderies (material 
d'oficina, aprovisionaments industrials, equips 
informàtics, etc.) i de contractació de serveis 
(subministraments, serveis de comunicació, serveis 
informàtics, etc.). Són essencialment les partides 
associades als comptes 60 i 62 del Pla General 
Comptable. Aquesta informació hauria de ser 
fàcilment accessible per l'àrea o persona responsable 
de la comptabilitat i /o la fiscalitat de l'organització, a 
través dels documents comptables o fiscals de 
l'exercici corresponent. Ha de ser una xifra inferior a 
l'apartat anterior de despeses anuals totals.  
 

q1203 

Import total anual 
d'ingressos -en €- 
 

Indicar l’import en euros del total d'ingressos de 
l’organització en el darrer exercici econòmic. Els 
ingressos de l’organització poden provenir de vendes 
de béns o serveis, de subvencions, de donacions, de 
quotes de socis, etc. La suma de tots ells és el que 
s’ha d’indicar en aquesta casella. El total d’ingressos 
del darrer exercici econòmic es pot trobar en el 
Compte de Resultats amb el codi 7 del PGC, atès que 
és la suma de totes les partides dels comptes del 
grup 7 “Vendes i Ingressos”. Aquesta informació 
hauria de ser fàcilment accessible per l'àrea o 
persona responsable de la comptabilitat i /o la 
fiscalitat de l'organització, a través dels documents 
comptables o fiscals de l'exercici corresponent. 

q1204 

Import total anual 
de vendes de béns 
i serveis -en €- 
 

Fa referencia als ingressos percebuts per les vendes 
o prestacions de serveis (al PGC equivalen 
essencialment a les partides associades al compte 70 
del Pla General Comptable). També s'han d'incloure 
els ingressos generats per la prestació a les AAPP en 
els que hi ha factura. 

q1205 
 

Import total de les 
subvencions 
concedides a 
l'organització -en 
€- 
 

Fa referencia a la suma d'aquells imports que 
apareixen al compte de pèrdues i guanys en els 
comptes 740. No s'inclouran aquells ingressos 
generats per la prestació de serveis de les AAPP en 
els que hi ha factura. Es comptabilitzaran totes les 
subvencions atorgades i imputades al període del 
exercici que s'està avaluant, independentment de si 
han estat cobrades o no durant el present exercici. 



   

 
Q1206 Import total de 

despeses de 
personal –en €- 

El cost de personal anual es calcula sumant els 
comptes comptables 640 (Sous i salaris) i 642 
(Seguretat Social a càrrec de l'empresa). S'hi haurien 
d'incloure també les factures emeses per persones 
vinculades laboralment a l'organtizació que tenen la 
seva retribució amb bestreta o facturació en règim 
d'autònom. 

q1207 

Mitjana anual de 
recursos 
econòmics 
dipositats en 
entitats de 
finançament -en €- 
 

Indicar el volum anual mitjà d'euros dipositats als 
diferents comptes bancaris dels quuals l'organització 
és titular. Donat que els diners dipositats als comptes 
corrents varien durant l'any, s'haurà de fer un petit 
càlcul per obtenir la mitjana. Us proposem aquesta 
fórmula per a fer el càlcul: preneu el saldo de cada 
compte corrent en el darrer dia de cada trimestre, 
sumeu els quatre saldos i dividiu la xifra entre els 4; 
així obtindreu la mitjana anual de diners dipositats en 
aquell compte corrent. Si l'entitat disposa de més d'un 
compte s'haurà de fer la mitjana dels valors mitjans 
de cada compte corrent. A nivell comptable, els 
saldos bancaris es comptabilitzen al compte 57 del 
Pla General Comptable. Aquesta informació hauria de 
ser fàcilment accessible per l'àrea o persona 
responsable de la comptabilitat i /o la fiscalitat de 
l'organització, a través dels documents comptables o 
fiscals de l'exercici corresponent. 
 

q1208 

Import total anual 
dels recursos 
econòmics 
obtinguts d'entitats 
de finançament -en 
€- 
 

Indicar el volum total de diners que s''han obtingut en 
préstec de diferents entitats financeres  durant el 
darrer exercici econòmic (en aquest cas no ens 
interessa obtenir cap valor mitjà). A nivell comptable, 
les operacions d''endeutament i obtenció de préstecs 
es comptabilitzen als comptes 17, 51 o 52 del Pla 
General Comptable. Aquesta informació hauria de ser 
fàcilment accessible per l''àrea o persona responsable 
de la comptabilitat i /o la fiscalitat de l''organització, a 
través dels documents comptables o fiscals de 
l''exercici corresponent. 
 
 
 

q1301 

Nombre de 
proveïdors de 
l'organització 
 

Indicar, en nombres sencers, el nombre de proveïdors 
amb qui l''organització ha desenvolupat activitat 
econòmica durant l''exercici avaluat. Recomanem 
tenir en compte tots els proveïdors de l''exercici per tal 
d''obtenir informació més acurada en els diferents 
indicadors associats a aquesta dada. Per fer-ho 
podeu obtenir una llista a través del compte 41 del Pla 
General Comptable. S''han de tenir en compte tot 
tipus de proveïdors, incloent-hi els de 
subministraments d''aigua, energia i comunicacions. 
Aquesta informació hauria de ser fàcilment accessible 
per l''àrea o persona responsable de la comptabilitat i 
/o la fiscalitat de l''organització, a través dels 
documents comptables o fiscals de l''exercici 



   

corresponent. 

q1302 
 

Nombre de clients 
de l'organització 
 

Indicar, en nombres sencers, el nombre de clients i/o 
usuaris amb qui l''organització ha desenvolupat 
activitat econòmica durant l''exercici avaluat. 
Recomanem tenir en compte tots els clients de 
l''exercici per tal d''obtenir informació més acurada en 
els diferents indicadors associats a aquesta dada. Per 
fer-ho podeu obtenir una llista a través del compte 43 
del Pla General Comptable. Aquesta dada i els 
indicadors associats només s''apliquen a aquelles 
organitzacions que tenen majoritàriament a altres 
empreses entre la seva cartera de clients. Per tant, no 
s''aplica a totes aquelles empreses que venen 
majoritàriament a usuaris/clients individuals o finals. 
Aquesta informació hauria de ser fàcilment accessible 
per l''àrea o persona responsable de la comptabilitat i 
/o la fiscalitat de l''organització, a través dels 
documents comptables o fiscals de l''exercici 
corresponent. 
 
 
 
 

q1401 

En els exercicis en 
què la vostra 
activitat ha tingut 
beneficis, com es 
reparteixen?  

Fa referencia a la forma de distribució dels beneficis 
en el si de l'entitat. Aquest cas és possible quan el 
resultat del tancament de l'exercici ha estat positiu. 
Algunes entitats, depenent dels seus estatuts i/o la 
forma jurídica, han de considerar si existeixen 
restriccions o indicacions específiques pel seu 
repartiment. 
 
Aquestes són les opcions: 
 

• Xarxes i/o associacions o altres iniciatives per 
la construcció de béns comuns  

• Reserves, compensació de pèrdues i/o 
inversions pròpies (equip, formació, material, 
projectes nous, etc)  

• Repartir entre socis/es propietaris/es, 
associats/es o socis/es col·laboradors/es 

• Repartir entre treballadors/es no propietaris/es 
- Inversions financeres en entitats financeres 
ètiques (Coop57, Fiare i/o Triodos)  

• Inversions financeres en entitats fora de l'ESS 

q7101 

L'organització ha 
fet auditoria 
externa (i/o 
intervenció de 
comptes en 
coopes i asso.) del 
darrer exercici 
econòmic? 

Indicar sí o no en funció de si l'organització ha dut a 
terme una auditoria o intervenció de comptes el darrer 
exercici econòmic. L’auditoria externa i la intervenció 
de comptes tenen per objectiu comprovar que la 
comptabilitat reflecteix la realitat de l’organització. Les 
auditories acostumen a ser externes i realitzades per 
persones acreditades per a realitzar aquesta tasca, 
alienes a l’organització. 



   

Q7201 

L'organització 
disposa de 
sistemes formals 
de qualitat, medi 
ambient, salut i 
seguretat i/o RS? 

Indicar sí o no en funció de si l'organització disposa 
d'algun tipus de segell o certificació que acrediti valor 
afegit per sobre dels estàndards del seu sector. 
Aquests segells o sistemes de qualitat poden ser 
sectorials o específics de producte (SROI, CCPAE, 
Ecolabel,... i tots els que consten) o relacionats amb 
els procediments i sistemes de gestió de 
l’organització, específics d’algun àmbit o bé generals 
(ISO, EMAS, OHSAS, SGE21, Balanç del Be 
Comú,...). 

 

3. EQUITAT I DEMOCRÀCIA 

Els indicadors d’equitat i democràcia volen mesurar, d’una banda, el grau de qualitat 
democràtica, tant directa com representativa, que l'organització permet a totes les 
persones membres, tant si són associades com contractades. D’altra banda, volen 
mesurar el grau d’interculturalitat de les organitzacions i la igualtat d’oportunitats de 
què gaudeixen les persones hi treballen.   

Com amb els apartats anteriors, encapçala el bloc una pregunta qualitativa:  

 
Codi Anunciat de la 

pregunta 
Explicació sobre la informació a reportar 

Q20A Quin és el vostre 
compromís quant 
a democràcia i 
equitat i quines 
són les accions 
més destacades 
del darrer 
exercici?  

D’una banda, expliqueu quines són les pràctiques 
desplegades per la vostra organització que més 
destaquen en l'àmbit de la democràcia interna. Ens 
referim sobretot a la manera en què es prenen les 
decisions; la qualitat  i quantitat de participació de la 
base social de l’organització; a la transparència 
interna dels fluxos d'informació; i a la gestió del poder i 
l’ocupació de càrrecs polítics i/o de presa de 
decisions. També podeu comentar breument àmbits 
de democràcia interna en els que esteu treballant i/o 
us agradaria millorar. D’altra banda, expliqueu quines 
són les pràctiques desplegades per part de la vostra 
organització que més destaquen en l’àmbit de la 
igualtat. . Ens referim sobretot a la igualtat de gènere 
(diferències entre homes i dones en temes salarials, 
de presa de decisions, de representació interna, etc.); 
igualtat d'oportunitats per a les persones en risc 
d'exclusió social; interculutralitat; igualtat salarial 
interna; i a equilibri de poder en l'estructura 
organitzativa. També podeu comentar breument 
àmbits d'igualtat interna en els que esteu treballant i/o 
us agradaria millorar. 

 

 

 

Seguidament, es pot contestar totes les preguntes de caràcter quantitatiu: 



   

Codi Anunciat de la 
pregunta 

Explicació sobre la informació a reportar 

q2101 
 

Nombre de 
persones que 
varen participar 
en l'elaboració del 
Pla de Gestió i 
pressupost anual 
 

Indicar, en nombres sencers i disgregat per gènere, 
el nombre total de persones que varen participar en 
l'elaboració del pla de gestió i pressupost anual de 
l'exercici anterior. Per obtenir aquesta informació es 
pot recórrer a la revisió d'actes de reunions així com  
a la llista de contactes a qui s'ha enviat per correu 
electrònic els documents provisionals durant 
l'elaboració dels plans de gestió i pressupostos 
anuals. 

q2102 
 

Nombre de 
persones que 
varen participar 
en l'aprovació del 
Pla de Gestió i 
pressupost anual 
 

Indicar, en nombres sencers i disgregat per gènere, 
el nombre total de persones que varen participar en 
l'aprovació del pla de gestió i pressupost anual de 
l'exercici anterior. Per obtenir aquesta informació es 
pot recórrer a la revisió de l'acta de la reunió o 
reunions en les que s'han aprovat dels plans de 
gestió i pressupostos anuals. 

q2103 
 

Nombre de 
persones que van 
participar en 
l'assemblea anual 
ordinària de 
l'entitat. 
 

Indicar, en nombres sencers i disgregat per gènere, 
el nombre de persones que varen participar en 
l''assemblea general anual de l''exercici anterior. 
Contemplen assemblea general les formes jurídiques 
cooperatives i associatives, de primer i segon grau. 
Per obtenir aquesta informació es pot recórrer a la 
revisió de l''acta de l''assemblea general. 
 

q2201 

L'organització 
facilita i analitza 
trimestralment la 
informació sobre 
les desviacions 
pressupostàries? 
 

Indicar si es fa i es comparteix públicament una 
revisió pressupostària trimestral. Per a obtenir 
aquesta informació es poden revisar els correus 
electrònics enviats a totes les persones membres de 
l’organització i detectar si s'ha anat informat 
regularment sobre el funcionament econòmic de 
l'organització. 

q2202 

Són públics per a 
les persones 
treballadores els 
salaris i altres 
remuneracions? 
 

Indicar si, a nivell intern, els salaris i altres 
remuneracions són o no públics. Per saber si són 
públics, ha d'existir un sistema de comunicació amb 
totes les persones membres de l’organització, 
puntual o regular, on qualsevol persona membre 
pugui obtenir aquesta informació (intranet, secció per 
a socis del web, correu electrònic intern, etc.). En 
cas de que es respongui afirmativament aquesta 
pregunta s'ha de poder acreditar la validesa de 
l'afirmació amb algun dels instruments de la llista 
anterior. 
 
 
 
 
 



   

Q2203 

Heu publicat a la 
vostra web les 
dades de balanç 
social de l'últim 
exercici?  
 
 

Les opcions són:  
• Sí  
• No 
• És la primera vegada que el fem 

  

q2301 

Quants càrrecs 
societaris/polítics 
han rotat en els 
darrers quatre 
anys? 
 

Indicar, en nombres sencers i disgregat per gènere, 
el nombre de persones que han ocupat càrrecs 
societaris (junta directiva, consell rector, patronat o 
consell de direcció segons la vostra forma jurídica) 
en els darrers quatre anys i que ja no els ocupen. 
Per obtenir aquesta informació podeu consultar les 
actes de reunions o assemblees generals en les que 
s''han acordat els canvis o renovacions de càrrecs 
en els òrgans de govern de l’organització. 

q3101 
 

Nombre total de 
persones 
treballadores que 
provenen de 
situacions de risc 
d'exclusió social 
disgregat per 
sexe 

Entenem per personse que provenen de situacions 
d'exclusió social: (i) Persones amb discapacitat 
psíquica; (ii) Dones que han patit violència machista; 
(iii); Persones migrades; (iv) Aturats de llarga durada 
de més de quaranta-cinc anys; (v) Joves ex-tutelats; 
(vi) Persones amb problemes de drogoaddicció; (vii) 
Interns de centres penitenciaris la situació dels quals 
els permeti accedir a una ocupació, persones en 
llibertat condicional i persones ex-recluses. 
 
 

q3102  
Nombre de 
persones 
treballadores que 
són 
extracomunitàries
; 

Persones extracomunitàries són aquelles que no  
tenen la nacionalitat de cap país de la Unió Europea. 

q3103 Nombre de 
persones 
treballadores que 
són racialitzades 

Quan parlem de persones racialitzades ens referim  
als qui per les seves característiques culturals, 
físiques, etc., són classificades en un grup 
considerat inferior i minoritzat, i per aquest fet són 
discriminats (coloquialment parlant, no "blanques"). 
 

q3104 Des de la vostra 
organització 
afavoriu la 
vinculació 
societària de 
persones d'origen 
extracomunitari c
om a socis? 

Persones extracomunitàries són aquelles que no  
tenen la nacionalitat de cap país de la Unió Europea 

q3105 Des de la vostra 
organització 
afavoriu la 
vinculació laboral 
o com a soci-
treballador de 

Quan parlem de persones racialitzades ens referim  
als qui per les seves característiques culturals, 
físiques, etc., són classificades en un grup 
considerat inferior i minoritzat, i per aquest fet són 
discriminats (col·loquialment parlant, no "blanques"). 



   

persones 
racialitzades 
 

 

q3201 
 

Nombre de 
persones que 
ocupen càrrecs 
de responsabilitat 
en l'estructura 
laboral de 
l'organització 
disgregat per 
sexe 

Indicar, en nombres sencers i disgregat per gènere, 
el nombre de persones que ocupen càrrecs de 
responsabilitat en l'estructura laboral de 
l'organització entesos com a càrrecs de direcció i 
comandaments intermedis, independentment de si 
ocupen o no algun càrrec polític/societari. Per a 
obtenir aquesta dada es pot recórrer als documents 
que plasmen l'organigrama intern, especialment 
actes de les reunions en les que es reculli l'última 
estructura laboral interna aprovada. 

q3202 
 

Nombre de 
persones que 
ocupen càrrecs 
societaris/polítics 
en l'organització  
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicar, en nombres sencers i disgregat per gènere, 
el nombre de persones que ocupen càrrecs 
societaris/polítics en l'organització. En funció de la 
vostra forma jurídica haureu d'indicar el nombre de 
persones integrants de la junta directiva 
(associacions i federacions), consell rector 
(cooperatives), patronat (fundacions) o consell de 
direcció (empreses socials). Per obtenir aquesta 
informació podeu consultar les actes de reunions o 
assemblees generals en les que s'han acordat els 
canvis o renovacions de càrrecs en els òrgans de 
govern de l’organització, així com els estatuts de 
l’organització. 
 

q3301 

Retribució  més 
alta (en preu brut 
per hora 
treballada) – en € 
- 
 

Indicar la retribució més alta en l'organització; per 
fer-ho s’ha de tenir en compte el preu brut de l’hora 
treballada, ja que si s'indiqués en forma de salaris 
bruts mensuals o anuals les diferències  de 
retribucions podrien ser degudes a diferències en els 
horaris laborals. A l'hora de mesurar el salari més alt, 
a més del salari brut s'ha de contemplar també les 
remuneracions per assistir a reunions o d’altres 
activitats a les que es té accés pel fet d’ocupar un 
càrrec determinat dins l’organització. Serien 
remuneracions de representació de l’organització 
pagades per altres organitzacions. Per incorporar 
aquestes retribucions al càlcul de preu brut per hora 
treballada recomanem sumar les percepcions en 
concepte de representació de l’organització al salari 
brut anual i dividir aquesta suma entre les hores 
anuals indicades en el contracte laboral o el conveni 
(segons sigui el cas). Recomanem consultar tant les 
nòmines com el compte 64 de sous i salaris segons 
el Pla General Comptable.  
 

q3302 

Retribució més 
baixa (en preu 
brut per hora 
treballada) – en € 
- 
 

Indicar la retribució més baixa en l'organització; per 
fer-ho s’ha de tenir en compte el preu brut de l’hora 
treballada, ja que si s'indiqués en forma de salaris 
bruts mensuals o anuals les diferències  de 
retribucions podrien ser degudes a diferències en els 
horaris laborals. Per a fer el càlcul recomanem dividir 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

el salari brut anual per les hores anuals indicades en 
el contracte laboral o el conveni (segons sigui el 
cas). S'exclouen d'aquest indicador les 
remuneracions percebudes per les persones 
becaries o en pràctiques. Recomanem consultar tant 
les nòmines com el compte 64 de sous i salaris 
segons el Pla General Comptable.  
 

q3401 

L'entitat utilitza 
un llenguatge no 
sexista i inclusiu?  

L'ús del llenguatge no sexista fa referencia a 
l'adopció conscient d'estratègies per a un ús igualitari 
del llenguatge que inclogui a dones i homes en 
termes d'igualtat. Està encaminada a evitar, en la 
mesura del possible, la utilització de termes que es 
refereixen explicita o implícitament a un únic sexe -
exceptuant si es tracta de mesures positives en favor 
de la dona-. Per exemple, en comptes d'escriure els 
nostres documents amb genèrics com "treballadors", 
ho fem amb "persones treballadores" i/o "plantilla" i/o 
"personal" i/o "treballadors i treballadores". Per a 
més informació podeu consultar els següents 
manuals: "Cuida tu lenguaje, lo dice todo", "Manual 
de Estilo para una Comunicación Incluyente", "Guía 
de lenguaje no sexista de la UNED". 
 
Les opcions de resposta són: 
 

• Normalment no 
• Els documents que utilitza l'entitat s'escriuen 

amb llenguatge inclusiu 
• S'utilitza el llenguatge inclusiu tant en els 

documents escrits com en el llenguatge 
verbal. 

 
 

4. MEDI AMBIENT 

Els indicadors ambientals volen mesurar algunes variables ambientals bàsiques per tal 
de tenir una imatge de l'impacte ambiental de l'organització. Encapçala el bloc la 
pregunta qualitativa: 

Codi Anunciat de la 
pregunta 

Explicació sobre la informació a reportar 

Q40A Quin és el vostre 
compromís amb el 
medi ambient i 
quines són les 
accions més 
destacades del 
darrer exercici? 
 

Expliqueu quines són les pràctiques desplegades per 
la vostra organització que més destaquen en el camp 
ambiental. Ens referim sobretot a les pràctiques 
desplegades en els camps del consum energètic, 
d'aigua, de paper d'oficina i d'altres consumibles 
qüotidians, així com també en l'àmbit de la generació 
de residus, la mobilitat sostenible, la biodiversitat o 
altres relacionats amb els impactes ambientals de 
l’organització i les seves activitats ¡. També podeu 
comentar breument aspectes de compromís ambiental 



   

en els que esteu treballant i/o us agradaria millorar.  
 

Pel que fa a la informació quantitativa, les preguntes que es fan són les següents: 

Codi Anunciat de 
la pregunta 

Explicació sobre la informació a reportar 

q4101 
 

Disposeu 
d'una política, 
pla d'acció o 
sistema de 
gestió 
ambiental? 

Indicar sí o no en funció de si es té una política, pla d'acció 
o sistema de gestió ambiental formalitzat. Les polítiques, 
plans d’acció o sistemes de gestió ambiental tenen per 
objectiu establir mesures per reduir l’impacte ambiental de 
l’organització. Aquests plans poden estar formalitzats a 
través d'eines de gestió estandarditzades i auditades (ISO 
14000, EMAS) o mitjançant un sistema de gestió i millora 
ambiental propi de l'organització. En qualsevol dels dos 
casos, la política, pla d'acció o sistema de gestió hauria de 
tenir una publicació que en reflecteixi els objectius i accions 
plantejades. 
 
 

Q4102 

 
Porteu un 
control intern 
de les 
emissions de 
CO2? 

 
Fa referència a si l'organització porta un registre de les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle causat per la seva 
activitat regular, i que puguin venir de diferents fonts de 
despesa energètica: electricitat, gas natural, propà, gasoil 
i/o kilometratge realitzat. 

q4201 

Disposeu de 
pràctiques i 
procediments 
per l'estalvi i 
l'eficiència 
energètica? 
 

Indicar sí o no en funció de si l'organització du a terme 
accions que afavoreixin l'estalvi i l'eficiència energètica. 
Idealment aquestes mesures haurien d'estar recollides en 
el pla d'acció ambiental, tot i que les accions es poden 
desenvolupar sense necessitat de tenir un pla d'acció. 
Seria desitjable tenir un suport formal de les mesures 
implantades en forma de fulls de registre on s'especifiquin 
les inversions fetes i els estalvis generats.   

q4202 

Consum 
anual 
d'electricitat -
en kwh- 
 

Indicar els kWh d’electricitat consumits per les oficines de  
l’organització durant el darrer exercici econòmic. Per a 
obtenir aquesta informació podeu prendre totes les factures 
d’electricitat del darrer exercici econòmic i sumar els kWh 
de totes elles. Poden ser 12 o 6 factures l’any, en funció de 
si la facturació és mensual o bimensual. En cas de no 
poder obtenir la dada individualitzada de la vostra entitat 
perquè no rebeu directament les factures, indiqueu N/A. 
 

q4203 
 

Consum 
anual de gas -
en kwh- 
 

Indicar els kWh de gas consumits per les oficines de 
l’organització. Per obtenir aquesta informació podeu 
prendre totes les factures de gas del darrer exercici 
econòmic i sumar els kWh de totes elles. Les factures 
acostumen a donar la dada en metres cúbics i indiquen els 
kwh generats per metre cúbic,  amb la qual cosa cal fer una 
conversió de m3 a kwh. Generalment són 6 factures l’any. 
En cas de no poder obtenir la dada individualitzada de la 
vostra entitat perquè no rebeu directament les factures, 
indiqueu N/A. 



   

 
q4204 
 

Consum 
anual de gas 
oil per 
calefacció -en 
litres-  (posar 
0 en cas de 
no tenir la 
informació) 

Indicar el consum anual de gasoil per a calefacció en litres 
en cas de fer servir aquesta font d'energia. Per a obtenir 
aquesta dada podeu prendre les factures de la vostra 
empresa subministradora de gas oil i obtenir els litres 
comprats durant l'exercici. En cas de no poder obtenir la 
dada individualitzada de la vostra entitat perquè no rebeu 
directament les factures o no en consumiu, indiqueu N/A. 

q4205 
 

Consum 
anual de 
combustible 
per a vehicles 
-en litres-  
(posar 0 en 
cas de no 
tenir la 
informació) 

Indicar el consum anual de combustible en litres per part de 
vehicles vinculats a l’activitat de les oficines (en cas de fer 
servir aquesta font d'energia.). Per a obtenir aquesta dada 
podeu prendre les factures i tiquets obtinguts en el moment 
de subministrar gasolina i sumar els litres consumits. En 
cas de no poder obtenir la dada perquè no consumiu 
gasolina ni dièsel, indiqueu N/A. 

q4206 

Disposeu de 
pràctiques i 
procediments 
per l'estalvi i 
l'eficiència en 
el consum 
d'aigua? 
 

Indicar sí o no en funció de si l'organització du a terme 
accions que afavoreixin l'estalvi i l'eficiència en l'ús de 
l'aigua. Idealment aquestes mesures haurien d'estar 
recollides en el pla d'acció ambiental, tot i que les accions 
es poden desenvolupar sense necessitat de tenir un pla 
d'acció.  
 

q4207 

Consum 
anual d'aigua 
-en m3- 
 

Indicar els m3 d'aigua consumits per les oficines de 
l’organització durant el darrer exercici econòmic. Per 
obtenir aquesta informació podeu prendre totes les factures 
d'aigua del darrer exercici econòmic i sumar els m3 de 
totes elles. Generalment són 4 factures l’any. En cas de no 
poder obtenir la dada individualitzada de la vostra entitat 
perquè no rebeu directament les factures (perquè 
compartiu local), indiqueu 0. 

q4208 

Contracteu 
tot el servei 
elèctric amb 
empreses 
proveïdores 
que generen 
el 100% de la 
seva energia 
elèctrica a 
fonts 
renovables 
certificades 
amb garantia 
d'origen? 
 

Les garanties d'origen són un instrument que acredita que 
una quantitat d'electricitat ha estat produïda per fonts 
renovables o de cogeneració d'alta eficiència en qualsevol 
punt de l'Estat. El sistema de GdO i Etiquetat de la 
Electricitat va ser implementat per la Comisión Nacional de 
la Energía (CNMC) el desembre de 2007 amb l'objectiu 
d'informar el consumidor al detall sobre l'origen de l'energia 
rebuda i l'impacte ambiental associat. Anualment es revisen 
les empreses proveïdores amb les aportacions a la xarxa 
amb GdO. Es pot consultar en aquest enllaç: 
https://gdo.cnmc.es/cne/resumengdo.do?informe=garantias
_etiquetado_electricidad 



   

q4301 

Utilitzeu 
paper reciclat 
i/o certificació 
d'explotació 
forestal 
sostenible de 
manera 
regular i 
majoritària? 

Indicar sí o no en funció de si 
l'organització fa servir paper reciclat 
o amb certificació d'explotació 
forestal sostenible de manera 
generalitzada a les seves oficines. 
Per a obtenir aquesta informació es 
poden consultar les factures de 
l'empresa proveïdora de paper així 
com l'envàs dels paquets de cinc cents folis. En el cas del 
paper blanc (no reciclat), la única certificació forestal que 
s'accepta és la FSC (Forest Stewardship Concil; 
www.es.fsc.org), no s'accepta la certificació PEFC 
(Asociación española por la Sostenibilidad Forestal) perquè 
està sotmesa a controvèrsies importants.   
 

q4303 

Consum 
anual de 
paper -
nombre de 
paquets de 
500 fulls DIN 
A4- (posar 0 
en cas de no 
tenir la 
informació) 
 

Indicar, en nombres sencers, el nombre de paquets de 500 
folis consumits durant el darrer exercici. Per a obtenir la 
dada es poden revisar les factures de l'empresa proveïdora 
de paper durant de l'exercici i comptabilitzar el nombre de 
paquets (s'haurien descomptar els paquets no gastats a 
data de 31 de desembre). Si no es disposa de la dada 
exacte es pot fer un càlcul aproximat observant el consum 
durant una setmana i multiplicant-t'ho per 52. En cas de no 
poder obtenir la dada individualitzada de la vostra entitat 
perquè no rebeu directament les factures (perquè 
compartiu local), indiqueu N/A.  

q4401 

Disposeu de 
pràctiques 
formals de 
prevenció de 
residus? 

Indicar sí o no en funció de si l'organització du a terme 
accions que per a prevenir la generació de residus. 
Idealment aquestes mesures haurien d'estar recollides en 
el pla d'acció ambiental, tot i que les accions es poden 
desenvolupar sense necessitat de tenir un pla d'acció. 

q4402 

Disposeu de 
pràctiques 
formals de 
gestió de 
residus, tant 
generals com 
especials? 

Indicar sí o no en funció de si l'organització fa recollida 
selectiva de residus generals (aquests són, paper i cartró, 
vidre, envasos plàstics i metàl·lics, matèria orgànica i resta) 
i de residus especials (aquests són els voluminosos com 
mobles, aparells elèctrics i electrònics, productes tòxics, 
etc. que s’han de gestionar a través de gestors especials 
de residus o de les deixalleries municipals). Idealment 
aquestes mesures haurien d'estar recollides en el pla 
d'acció ambiental, tot i que les accions es poden 
desenvolupar sense necessitat de tenir un pla d'acció. 

q4404 

Generació 
anual de 
rebuig -en 
kg/any- 
(posar 0 en 
cas de no 
tenir la 
informació) 
 

Indicar, en nombres sencers, els kilograms a l'any de 
rebuig (allò que no es recull de forma selectiva) que vareu 
generar a la vostra organització durant el darrer exercici. 
Per tal de fer una estimació anual es recomana pesar el 
rebuig generat durant una setmana i multiplicar-ho per 52. 
En cas de no poder obtenir aquesta dada indiqueu N/A. 

q4405 

Recollida 
selectiva -en 
kg/any- 
(posar 0 en 
cas de no 

Indicar, en nombres sencers, els kilograms a l'any de la 
recollida selectiva (es a dir de paper i cartró, vidre, envasos 
plàstics i metàl·lics, matèria orgànica) que vareu generar a 
la vostra organització durant el darrer exercici. Per tal de fer 
una estimació anual es recomana pesar la recollida 



   

tenir la 
información) 

selectiva generada durant una setmana i multiplicar-ho per 
52. En cas de no poder obtenir aquesta dada indiqueu N/A. 
 
 

q4501 

Utilitzeu 
productes 
d'higiene i 
neteja amb 
certificació de 
producció 
sostenible de 
manera 
regular i 
majoritària? 
 

Indicar sí o no en funció de si l'organització fa servir de 
manera majoritària productes de neteja i higiene que tinguin 
alguna de les següents certificacions: Etiqueta Ecològica de 
la Unió Europea (ec.europa.eu/environment/ecolabel), 
Àngel Blau (www.blauer-engel.de), Cigne Nòrdic 
(www.svanen.se), Ecocert (www.ecocert.com/es) o altres 
ecoetiquetes oficials. Per obtenir aquesta informació podem 
mirar l'etiqueta dels 
mateixos productes de 

neteja o 
consultar al 

proveïdor. 
Per ús 

regular i majoritari entenem el fet que aquests productes es 
facin servir més del 90% de les vegades. 
 

q4502 

Utilitzeu 
material 
d'oficina amb 
certificació de 
producció 
sostenible de 
manera 
regular i 
majoritària? 
 

Indicar sí o no en funció de si l'organització fa servir de 
manera majoritària material d'oficina (tot excepte el paper) 
que tinguin alguna de les següents certificacions: Àngel 
Blau (www.blauer-engel.de), Cigne Nòrdic 
(www.svanen.se)  o Forest Stewardship Council ( 
www.es.fsc.org). Per obtenir aquesta informació podem 
mirar l'etiqueta dels mateixos materials d'oficina o consultar 
al proveïdor. Per ús regular i majoritari entenem el fet que 
aquests productes es facin servir més del 90% de les 
vegades. 
 

q4503 

A l'hora 
d'adquirir un 
producte, es 
contemplen 
criteris de 
consum 
responsable? 

Fa referencia a l'adquisició de tot tipus de productes 
(alimentació, material d'oficina, mobiliari...) i serveis, 
sempre i quan hi hagi oferta al mercat, amb criteris de 
producció o manufactura ecològica, producció local, 
Comerç Just, segona mà… En aquest enllaç trobareu un 
resum de criteris: http://opcions.org/les-claus-del-consum-
conscient/ 
 
 
 
 

Q4504 

A l'hora 
d'organitzar 
esdeveniment
s, teniu en 
compte 
criteris 
ambientals en 
la seva 
organització? 
 

L’ambientalització d’un esdeveniment consisteix a 
incorporar criteris ambientals en aquest acte, de manera 
que l’impacte ambiental sigui minimitzat. Aquests criteris 
poden tenir incidència sobre diferents camps: ubicació de 
l’esdeveniment i inscripció i gestió de la mobilitat dels 
participants; càtering; material lliurat als participants; 
allotjament; difusió de l’esdeveniment. I algunes de les 
pràctiques serien aquestes: utilització de gots i vaixella 
compostable o reutilitzable, aliments ecològics i/o de 
proximitat, evitar el malbaratament de materials i aliments, 
reciclatge de recursos sobrants, accessibilitat en transport 
pública, etc. 

q4601 Incorporeu,  



   

oferiu o 
faciliteu 
alguna 
alternativa/aju
da en allò 
relacionat 
amb el 
transport? 

S'inclouen tot tipus de mesures- que estiguin 
documentades- com: cotxe compartit, transport col·lectiu, 
bicicletes per treballadores/s, aparcament per bicicletes, 
finançament total o parcial dels títols de transport, retribució 
econòmica o en espècie a treballadores/s que realitzen el 
trajecte a la feina caminant, suport econòmic per compartir 
cotxe, campanyes de sensibilització... 

 

 

5. COMPROMÍS SOCIAL 

Els indicadors de compromís social volen mesurar la sensibilitat que l'organització 
demostra pel seu entorn en matèria de participació, implicació i apoderament social del 
territori. Aquesta és la pregunta qualitativa d’inici: 

Codi Anunciat de la 
pregunta 

Explicació sobre la informació a reportar 

Q50A Quin és el vostre 
compromís social i 
comunitari i quines 
són les accions 
més destacades 
del darrer exercici? 

Expliqueu quines són les pràctiques desplegades per 
la vostra organització que més destaquen pel que fa a 
compromís social. Ens referim sobretot a la implicació 
que té de manera regular l'empresa o entitat amb 
iniciatives comunitàries, moviments socials, entitats de 
segon grau, etc. També entra aquí la relació de 
l'organització amb les finances ètiques i altres 
empreses proveïdores o clientes de l'àmbit de 
l'Economia Social i Solidària. També podeu comentar 
breument aspectes que esteu treballant i/o us 
agradaria millorar en aquest camp. 
 
 

Q50B Nombra les xarxes 
i iniciatives de 
transformació 
social estables en 
les que participa 
l'entitat de manera 
efectiva (indicar el 
nom complet de la 
xarxa, no 
l'acrònim) 

Nomenar les entitats, xarxes, federacions o iniciatives 
de transformació social en què s'ha participat 
activament durant l'any. Es considera participació 
activa a partir d'una dedicació de 30 hores en un any 
i/o el pagament d'una quota. Aquesta participació ha 
de constar en actes de reunions o en el pla anual de 
l'entitat. 

Q50C Anomeneu els 
vostres proveïdors 
de productes i 
serveis que 
pertanyen al 
mercat social de la 
XES. Indicar el nom 
de l’organització, 
no l’acrònim. 

Les entitats que formen part del mercat social de la 
XES poden trobar-se al catàleg de mercat social 
(http://mercatsocial.xes.cat/ca/cataleg-
dorganitzacions/), al directori d'organitzacions sòcies 
de la XES (http://xes.cat/socies/) i al mapa de 
l'economia solidària Pam a Pam (http://pamapam.org). 

 

Pel que fa als camps quantitatius, es desglossen en les següents preguntes:  



   

Codi Anunciat de la 
pregunta 

Explicació sobre la informació a reportar 

q5201 
 

Quantitat 
d'excedents 
econòmics 
dedicats a 
projectes socials 
i/o a aportacions 
comunitàries 

Indicar l'import en euros de les aportacions anuals 
aproximades que l'organització ha fet per contribuir a 
procesos de participació comunitària i/o a projectes 
socials. Aquestes aportacions poden ser de dos tipus. 
El primer tipus serien les aportacions en espècie (per 
exemple, en concepte de cessió d'infraestructures o 
de materials audiovisuals i formatius), i el valor en 
euros s'obtindria fent una aproximació del que 
costarien aquestes aportacions a les entitats a les que 
se'ls hi ha cedit si haguessin de pagar a una empresa 
privada o a l'administració pública per obtenir-les. El 
segon tipus serien les aportacions a càrrec dels 
excedents de l’organització una vegada tancat 
l'exercici econòmic (es tracta doncs de donacions a 
projectes socials i/o comunitàries a càrrec dels 
beneficis obtinguts). Per a obtenir el valor total es 
tracta de sumar el valor tant de les aportacions en 
espècie com dels excedents donats a causes socials.   

q5202 

Sou socis/es o 
opereu amb 
entitats de 
finances ètiques? 

Indicar sí o no en funció de si l'organització és sòcia o 
opera amb alguna entitat de finances ètiques. Es 
consideren entitat de finançament ètic alguna de les 
següents: COOP57, FIARE, OIKOCREDIT i 
TRIODOS BANK. En cas d'operar amb alguna altra 
entitat de finançament ètic nombrar-la a l'espai de text 
que trobareu al començament de la pàgina.  

q5203 

Import total anual 
de recursos 
econòmics 
obtinguts 
d'entitats de 
finançament ètic 
en el darrer 
exercici -en €- 

Indicar, en cas de que s'escaigui, l'import total dels 
préstecs o avançament de recursos financers 
obtinguts d'entitats de finances ètiques durant el 
darrer exercici. A nivell comptable, les operacions 
d'endeutament i obtenció de préstecs es 
comptabilitzen als comptes 17, 51 o 52 del Pla 
General Comptable. Aquesta informació hauria de ser 
fàcilment accessible per l'àrea o persona responsable 
de la comptabilitat i /o la fiscalitat de l'organització, a 
través dels documents comptables o fiscals de 
l'exercici corresponent. Es considera entitat de 
finançament ètic alguna de les següents: COOP57, 
FIARE, OIKOCREDIT i TRIODOS BANK. En cas 
d'operar amb alguna altra entitat de finançament ètic 
nombrar-la en l'espai de text del final de la pàgina. 

q5204 
 

Mitjana anual de 
recursos 
econòmics 
dipositats en 
entitats de 
finançament ètic -
en €- 

Indicar el volum mitjà d'euros dipositats als comptes 
bancaris associats a entitats de finances ètiques dels 
que l’organització és titular. Es considera entitat de 
finançament ètic alguna de les següents: COOP57, 
FIARE, OIKOCREDIT i TRIODOS BANK. En cas 
d'operar amb alguna altra entitat de finançament ètic 
nombrar-la en l'espai de text del final de la pàgina. 
Donat que els diners dipositats als comptes corrents 
varien durant l'any, s'haurà de fer un petit càlcul per 
obtenir la mitjana. Us proposem que per fer aquest 
càlcul seguiu aquesta fórmula: preneu el saldo de 
cada compte corrent en el darrer dia de cada 
trimestre, sumeu els quatre saldos i dividiu la xifra 



   

entre els 4; així obtindreu la mitjana anual de diners 
dipositats en aquell compte corrent. Si l'entitat disposa 
de més d'un compte associat a finances ètiques 
s'haurà de fer la mitjana dels valors mitjans de cada 
compte corrent. A nivell comptable, els saldos 
bancaris es comptabilitzen al compte 57 del Pla 
General Comptable. Aquesta informació hauria de ser 
fàcilment accessible per l'àrea o persona responsable 
de la comptabilitat i /o la fiscalitat de l'organització, a 
través dels documents comptables o fiscals de 
l'exercici corresponent. 

q5301 
 

Nombre de 
proveïdors que 
pertanyen al 
mercat social 

Indicar, en nombres sencers, el nombre de proveïdors 
que pertanyen al mercat social de la XES. Aquestes 
poden trobar-se al catàleg de mercat social 
(http://mercatsocial.xes.cat/ca/cataleg-
dorganitzacions/), al directori d'organitzacions sòcies 
de la XES (http://xes.cat/socies/) i al mapa de 
l'economia solidària Pam a Pam (http://pamapam.org). 

q5302 
 

Import total anual 
de les adquisicions 
de béns i serveis a 
entitats del mercat 
social 

Les entitats que formen part del mercat social de la 
XES poden trobar-se al catàleg de mercat social 
(http://mercatsocial.xes.cat/ca/cataleg-
dorganitzacions/), al directori d'organitzacions sòcies 
de la XES (http://xes.cat/socies/) i al mapa de 
l'economia solidària Pam a Pam (http://pamapam.org). 
 

q5303 
 

Nombre de clients 
que pertanyen al 
mercat social 

Indicar, en nombres sencers, el nombre de clients i 
usuaris que pertanyen al mercat social de la XES. 
Aquestes poden trobar-se  al catàleg de mercat social 
(http://mercatsocial.xes.cat/ca/cataleg-
dorganitzacions/), al directori d'organitzacions sòcies 
de la XES (http://xes.cat/socies/) i al mapa de 
l'economia solidària Pam a Pam (http://pamapam.org). 

q5304 
 

Import total anual 
de les vendes de 
béns i serveis a 
entitats del mercat 
social -en €- 

Indicar l’import en euros del total de vendes de béns i 
serveis fetes als diferents clients i usuaris de 
l’organització que pertanyen  al mercat social de la 
XES. Aquestes poden trobar-se  al catàleg de mercat 
social (http://mercatsocial.xes.cat/ca/cataleg-
dorganitzacions/), al directori d'organitzacions sòcies 
de la XES (http://xes.cat/socies/) i al mapa de 
l'economia solidària Pam a Pam (http://pamapam.org). 

q5305 

L'organització 
coopera amb altres 
que proporcionen 
els mateixos 
productes o 
serveis:  
 
 
 
 

Les entitats amb les quals es coopera no 
necessàriament han de pertànyer a l'economia social i 
solidària ni estar ubicades al mateix territori. Amb 
aquest indicador es vol conèixer el grau de 
cooperació que es dóna entre les organitzacions del 
mateix sector, reduint així la competència entre les 
mateixes. Aquestes col·laboracions han d'estar 
documentades en actes de reunions de treball, 
projectes conjunts, contractes de lloguer o compra, 
etc. 
 
Les opcions de resposta són:  
 

• Compartint local  



   

• Compartint coneixement 
• Compartint gestió 
• Compartint projectes 
• No coopera 

 
 

Q5306 

Import total de les 
compres de bens i 
serveis realitzades 
a entitats no 
lucratives (que NO 
pertanyen al 
Mercat social ni a 
la XES) 

Fa referencia a entitats no lucratives: entitats que no 
reparteixen els excedents de l'exercici, bé perquè la 
seva forma jurídica no els hi permet (associació, 
fundació, empresa d'inserció, cooperativa d'iniciativa 
social...) o bé perquè als seus estatuts així s'indica 
explícitament. Fa referència a l'adquisició de béns i 
serveis de tot tipus. No s'inclouen en aquest apartat 
les compres realitzades a empreses del propi grup 
empresarial ni a l'administració pública. 

q5401 

Tots els 
documents d'ús 
intern s'escriuen, 
editen i/o 
publiquen com a 
mínim en català? 

Indicar sí o no en funció de si tots els documents que 
genera l'organització estan publicats com a mínim en 
català. Per tal de verificar aquest indicador, els 
documents de referència que s'haurien de prendre de 
mostra són: les actes de les reunions de les diferents 
instàncies de l’organització (assemblees, comissions 
de treball, reunions tècniques, etc.), les memòries 
d'activitat i la documentació econòmica vigent. 

q5501 
 
 

Arran de la vostra 
activitat, ¿genereu 
algun tipus de bé, 
servei o 
materialque poseu 
a lliure disposició 
del comú i/o 
genereu béns 
creatius o 
coneixement sota 
llicències lliures 
com Creative 
Commons? 
 

En preguntar per la lliure disposició de béns, serveis o 
materials generats , no es refereix al fet que 
necessàriament aquest han d'estar registrats sota 
llicències lliures, sinó que es posen a disposició o 
poden ser utilitzats per terceres persones lliurement. 
Per saber més: 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons 
 
 
 
 
 
 
 



   

Q5502 

Indiqueu quin és el 
vostre compromís 
amb el programari 
lliure:  
 
 

Al següent enllaç podeu trobar les eines de software 
lliure més habituals:  
https://tec.lleialtat.cat/formacio/eines-lliures-per-la-
privacitat-i-la-llibertat 
 
Les opcions de resposta són:  
 

• No s'utilitza programari lliure 
• S'utilitzen programes ofimàtics de programari 

lliure de manera regular i majoritària  
• A part dels programes ofimàtics, s'utilitzen 

programes professionals de programari lliure 
(dieseny gràfic, gestió comptable...) de manera 
regular i majoritària 

• La majoria dels sitemes operatius dels 
ordinadors de l'organització són de programari 
lliure   

 

q5601 

Import total anual 
de les adquisicions 
de béns i serveis a 
empreses 
proveïdores de la 
vostra localitat 

Indicar l'import en euros de les adquisicions de béns i 
serveis a empreses proveïdores de la vostra localitat. 

q5602 

Import total anual 
de les adquisicions 
de béns i serveis a 
empreses 
proveïdores de la 
vostra comarca 

Indicar l'import en euros de les adquisicions de béns i 
serveis a empreses proveïdores de la vostra comarca 

 

 
6. QUALITAT DEL TREBALL 

Els indicadors de qualitat del treball volen mesurar la capacitat de l'organització de 
proporcionar el benestar i el desenvolupament de les persones treballadores des de la 
sostenibilitat del projecte. La part del qüestionari a complimentar per part de 
l'organització consta també de d’una primera pregunta qualitativa:  

Codi Anunciat de la 
pregunta 

Explicació sobre la informació a reportar 

Q60A Quin és el vostre 
compromís quant a  
benestar dels i les 
treballadores i 
quines són les 
accions més 
destacades del 
darrer exercici? 
 

Expliqueu quines són les pràctiques desplegades per 
la vostra organització que més destaquen pel que al 
benestar de les persones treballadores. Ens referim 
sobretot a qüestions associades a la formació, la 
capacitat de promoció i empoderament, la conciliació 
laboral, la seguretat al lloc de treball, les condicions i 
l'estabilitat pel que fa a contractació, la capacitat 
d'incidir en el funcionament de l'organització, etc. 
També podeu comentar breument aspectes que esteu 
treballant i/o us agradaria millorar en aquest camp. 

 



   

Aquestes són les preguntes que composen la part quantitativa: 

Codi Anunciat de la 
pregunta 

Explicació sobre la informació a reportar 

q6201 

Teniu implantat un 
sistema de 
Prevenció de 
Riscos Laborals? 
 

Indicar sí o no en funció de si l'organització disposa 
d'un sistema de Prevenció de Riscos Laborals d'acord 
amb la legislació vigent en matèria de seguretat 
laboral. La seguretat laboral és auditada per llei per 
organitzacions autoritzades per a tal fi, de manera 
que la documentació de referència per a respondre a 
aquesta pregunta és l'informe pla fet per part de 
l'empresa especialista en seguretat laboral. Aquest 
informe contempla avaluacions de riscos, plans 
d'emergència, plans de prevenció, formació en riscos 
específics, etc.  
 

q6202 

Preneu mesures 
actives preventives 
i/o per la promoció 
de la salut en el 
vostre centre de 
treball?  

Indicar sí o no en funció de si l'organització porta a 
terme pràctiques per la promoció de la salut als 
centres de treball. Les mesures poden ser de dos 
tipus: 1. Preventives, capacitant a les persones per 
evitar els problemes de salut mitjançant el mateix 
control de les situacions de risc laboral, o bé, evitant 
les possibles conseqüències, mitjançant la informació 
i la formació sobre els riscos al lloc de treball. 2. De 
promoció de la salut pròpiament, capacitant als i les 
treballadores perquè puguin adoptar estils de vida 
més saludables, mitjançant la difusió d'hàbits de vida 
saludables en relació a la dieta i a l'activitat física o el 
consum de tabac, alcohol i altres drogues.. 

q6301 
 

Nombre d'hores 
anuals de baixa 
 

Indicar, en nombres sencers, el nombre d'hores de 
baixa comptabilitzades al llarg del darrer exercici. Les 
baixes laborals es produeixen com a conseqüència 
de les malalties professionals que s’especifiquen en 
un quadre oficial, i a diferència dels accidents laborals 
es caracteritzen per ser d’evolució lenta. La 
documentació de referència hauria de ser o bé el 
registre de baixes laborals de l’organització o o bé els 
documents justificatius de l’Organisme de la 
Seguretat Social. Aquesta documentació es pot 
sol·licitar a través de la gestoria que elabora els 
contractes i gestions laborals de l'organització 

q6401 
 

Nombre 
d'acomiadaments, 
baixes voluntàries i 
jubilacions 
 

Indicar, en nombres sencers, el nombre 
d'acomiadaments, baixes voluntàries i jubilacions 
comptabilitzades al llarg del darrer exercici. La 
documentació de referència hauria de ser els 
informes emesos per part de l’Organisme de la 
Seguretat Social en relació a altes i baixes laborals, 
així com també el recull de nòmines i informació 
laboral que es pugui extreure directament de la 
comptabilitat. La documentació relativa a 
contractacions i gestions laborals es pot sol·licitar a 
través de la gestoria que elabora els contractes i 
gestions laborals de l'organització. Comptablement 
aquests moviments es registren al compte 64 del del 
Pla General Comptable.   



   

 
q6402 
 

Nombre de 
contractes 
indefinits 

Indicar, en nombres sencers, el nombre de contractes 
indefinit vigents a l'organització al llarg del darrer 
exercici. La manera més fàcil de trobar aquesta dada 
és identificar quines de les persones que surten al 
TC2 (relació nominal de persones treballadores) de 
cada mes tenen un contracte indefinit. Si no es té 
aquesta documentació en el moment de fer el Balanç 
Social es pot sol·licitar a través de la gestoria que 
elabora els contractes i gestions laborals de 
l'organització.  

q6403 
 

Nombre de 
contractes 
temporals 

Indicar, en nombres sencers, el nombre de contractes 
temporals vigents a l'organització al llarg del darrer 
exercici. La manera més fàcil de trobar aquesta dada 
és identificar quines de les persones que surten al 
TC2 (relació nominal de persones treballadores) de 
cada mes tenen un contracte temporal. Si no es té 
aquesta documentació en el moment de fer el Balanç 
Social es pot sol·licitar a través de la gestoria que 
elabora els contractes i gestions laborals de 
l'organització.  

q6404 
 

Nombre de 
contractes en 
pràctiques 
(becaris, 
pràctiques, 
persones en 
inserció...) 

Indicar, en nombres sencers, el nombre de contractes 
en pràctiques vigents a l'organització al llarg del 
darrer exercici. La manera més fàcil de trobar aquesta 
dada és identificar quines de les persones que surten 
al TC2 (relació nominal de persones treballadores) de 
cada mes tenen un contracte temporal. Si no es té 
aquesta documentació en el moment de fer el Balanç 
Social es pot sol·licitar a través de la gestoria que 
elabora els contractes i gestions laborals de 
l'organització.  

q6501 

Nombre total de 
persones  en 
plantilla (amb 
contracte) durant 
l'exercici anterior 

Indicar, en nombres sencers, el nombre total de 
persones que conformaven la plantilla de  
l'organització al llarg de l'exercici anterior al període 
d'aquest Balanç Social (contractes laborals vigents). 
Aquesta dada juntament amb la de la següent 
pregunta, serveix per calcular l’increment de llocs de 
treball que ha experimentat l’organització. La manera 
més fàcil de trobar aquesta dada és comptar el 
nombre de persones que surten al TC2 (relació 
nominal de persones treballadores) de cada mes de 
l’exercici anterior i sumar el total de persones amb 
contracte vigent. 

q6502 

Nombre total de 
persones en 
plantilla (amb 
contracte) durant el 
present exercici  

Indicar, en nombres sencers, el nombre total de 
persones contractades a l'organització al llarg de 
l'exercici corresponent a aquest Balanç Social. 
Aquesta dada juntament amb la de la pregunta 
anterior, serveix per calcular l’increment de llocs de 
treball que ha experimentat l’organització. La manera 
més fàcil de trobar aquesta dada és comptar el 
nombre de persones que surten al TC2 (relació 
nominal de persones treballadores) de cada mes de 
l’exercici anterior i sumar el total de persones amb 
contracte vigent. 

q6601 L'organització Indicar sí o no en funció de si l'organització té un 



   

disposa d'un 
reglament o 
protocol intern que 
contempli mesures 
de millora de les 
condicions 
laborals 
establertes en el 
conveni 
d'aplicació? 

reglament de règim intern a on consten per escrit els 
procediments i protocols a seguir pel que fa a 
relacions laborals de l'organització. Aquestes 
relacions poden estar regulades per conveni o ser 
específiques de l'organització, però per contestar 
afirmativament ha d'haver-hi millores respecte al 
conveni de referència en algun dels drets regulats 
(baixes laborals, permisos, excedències, vacances, 
hores extres, etc..) 

q6701 

Quina d'aquestes 
mesures s'apliquen 
per fomentar la 
formació de les 
persones 
treballadores:  
 

Fa referencia a les polítiques especifiques que té 
l'empresa per millorar la capacitat professional de les 
persones treballadores en àrees i/o competències 
pròpies de l'entitat. És a dir, queden excloses 
formacions que pertanyen a àmbits personals de les 
persones treballadores. 
 
Les opcions de resposta són:  

• S'inclouen hores de formació a l'horari laboral i 
s'ajuda a cobrir el cost de la formació 

• S'inclouen hores de formació a l'horari laboral 
o s'ajuda a cobrir el cost de la formació  

• S'adapten els horaris per facilitar la formació  
• No es contempla la formació de les persones 

treballadores 
q6801 
 

Contempleu 
mesures que 
millorin els 
permisos 
establerts per la llei 
en temes de 
conciliació de la 
vida familiar i 
laboral? 

La llei per la conciliació de la vida familiar i laboral són 
els drets que tenen les persones treballadores per 
conciliar vida laboral i familiar. Les normatives que 
recullen tals drets són la llei 39/1999 del 5 de 
novembre (BOE nº 266 del 6 de novembre de 1999), 
la reforma laboral aprovada pel Reial Decret-Llei 
3/2012 del 10 de febrer que suposa canvis en 
l'Estatut dels Treballadors, així com també la Llei 
3/2007 del 22 de març per la igualtat entre homes i 
dones. 
 
 

Q6802 Genereu espais 
d’atenció 
emocional i cura a 
les persones 
treballadores en 
relació a la seva 
situació a l’entorn 
laboral? 

Indicar sí o no en funció de si les persones 
treballadores de l'organització disposen d'un espai 
formal i regular per compartir la seva vivència i 
situació personal en l'entorn de treball. Aquests 
espais poden tenir diferents formes: rondes 
d'expressió emocional a l'inici o final de les reunions, 
una comissió o persones a càrrec de l'atenció a la 
cura emocional de l'organització, etc. L'existència 
d'aquests mecanismes de cura i expressió emocional 
ha de reflectir-se a les actes de reunions, 
organigrama o reglament intern en funció de la forma 
que prengui. 

 

 



   

QÜESTIONARIS A RESPONDRE PER GRUPS 
D’INTERÈS 

Com comentàvem a l’inici d’aquest punt, hi ha tres tipus de qüestionaris que s’envien 
de manera automàtica a diferents grups de interès per a què facin una avaluació 
externa de l’empresa o entitat. Les respostes de les diferents persones o 
organitzacions són recollides de manera anònima per part de l’aplicació informàtica, i 
es mostren els resultats mitjans agregats a l’informe final de Balanç Social obtingut per 
l’empresa o entitat. A les següents pàgines es mostren les preguntes dels tres 
qüestionaris d’avaluació externa.  

QÜESTIONARI PER A LES PERSONES TREBALLADORES 

Aquest qüestionari s'envia als treballadors i les treballadores per tal de recollir la seva 
opinió sobre el grau de benestar i qualitat laboral percebuts en el seus llocs de treball. 
Per tal de poder tancar l'informe de Balanç Social és necessari que respongui una 
quantitat mínima de persones treballadores de l’organització, en concret: 

• Si l'organització té 10 o més treballadors/es, han de contestar el 25%. 
• Si l'organització té menys de 10 treballdors/es, han de contestar el 50%. 

 
Al qüestionari es demana una valoració de 0 a 10, on 0 és la pitjor puntuació i 10 és la 
millor. Aquestes són les preguntes: 
 
Bloc temàtic Anunciat de la pregunta 

Condicions de 
l'entorn 

Condicions físiques del teu entorn laboral (temperatura, 
llum, soroll, etc.) 
Qualitat i disponibilitat dels equips i eines per a l´execució 
de la teva feina 
Seguretat del teu entorn de treball respecte situacions de 
risc no controlades 

Exigències 
psicològiques 

Grau d'adequació del volum de feina a la jornada laboral 
Grau d'adequació de la feina que fas en relació als teus 
coneixements base 
Possibilitat de concentració que et permet el teu entorn 
directe 

Treball actiu i 
possibilitats de 

desenvolupament 

Grau d´autonomia que tens per organitzar-te la feina 
Oportunitats de formació i de creixement professional que 
t´ofereix l´organització 
Possibilitats que tens de participar en la marxa general de 
l´organització 

Relacions socials i 
lideratge 

Clima laboral (ambient general, relació amb companys/es, 
etc.) 
Formes de resolució de conflictes a l´organització i qualitat 
de lideratge 
Grau de suport que reps dels teus companys i companyes 
de feina 

Compensacions 

Valora el sou 
Grau de compliment de l´organització respecte el pagament 
de les nòmines 
Grau d´estabilitat que et dóna el teu lloc de feina 

Conciliació vida Si necessites canviar d'horari o treballar al teu domicili, en 



   

laboral i familiar quin grau l´organització ho permet 
Nivell de conciliació entre la vida laboral i personal que la 
teva feina et permet 

Grau de coherència 
de l'organització amb 

els principis 

De democràcia interna 
D´igualtat 
De respecte pel medi ambient 

Satisfacció global 
Grau de satisfacció que et dóna la feina que fas 
Valora finalment, el teu grau de satisfacció global per ser 
membre de l´organització 

 
 

QÜESTIONARI PER A CLIENTS/ES I USUARIS/ES 

Aquest qüestionari s'envia a les persones i entitats clientes de l'organització per tal de 
recollir la seva opinió sobre el grau de satisfacció percebuts a partir del tracte amb 
l'organització. Per tal de poder obtenir el segell de Balanç Social és necessari que 
respongui una quantitat mínima d'entitats o persones clientes, en concret: 

• Si l'organització té 50 o menys clients, han de contestar almenys 5 clients. 
• Si l'organització té més de 50 clients, l'han de contestar almenys 10 clients. 

 
Al qüestionari es demana una valoració de 0 a 10, on 0 és la pitjor puntuació i 10 és la 
millor. Aquestes són les preguntes: 
 
Bloc temàtic Anunciat de la pregunta 

Indicadors de qualitat 
de béns i serveis 

Terminis de lliurament (compliment de terminis, condicions 
de l'entrega, etc.) 
Relació qualitat preu 
Atenció rebuda 
Capacitat de resposta davant d'urgències 
Grau de claredat i transparència ofert per l’organització en la 
relació comercial  
En cas de reclamacions, valora la teva satisfacció respecte 
a com s'han atès 
Qualitat del bé o servei ofert 

Informació i 
participació a 
l'organització 

L'organització de qui ets clienta, usuària o beneficiària, 
ofereix la informació sobre ella mateixa 
L'organització de qui ets clienta, usuària o beneficiària, 
ofereix canals de participació 

 
 

QÜESTIONARI PER A LES PERSONES VOLUNTÀRIES 

Aquest qüestionari s'envia a les persones voluntàries per tal de recollir la seva opinió 
sobre la qualitat de la participació i possibilitats de desenvolupament personal que 
ofereix l'organització a les persones voluntàries. Enviar aquest qüestionari al 
voluntariat és totalment optatiu, per tant, no cal completar-lo per a acabar el Balanç 
Social ni pe obtenir el segell.  

Al qüestionari es demana una valoració de 0 a 10, on 0 és la pitjor puntuació i 10 és la 
millor. Aquestes són les preguntes: 



   

Bloc temàtic Anunciat de la pregunta 

Acollida i 
empoderament 

personal 

Qualitat dels protocols d'acollida i acompanyament al 
voluntariat de l’organització 
Grau d'aprenentatge i creixement personal que obtens 
treballant voluntàriament a l’organització 
Grau d'adequació dels programes i eines de suport oferts 
per l'organització (formació, recursos) 

Incidència i 
adequació de la feina 

Possibilitats que tens de participar en la marxa general de 
l’organització  
Grau d'incidència que té la teva opinió en les decisions que 
s'acaben prenent 
Grau d'adequació de la feina que fas respecte a les teves 
possibilitats d'aportar 

Relacions socials i de 
lideratge 

Clima relacional (ambient general, relació amb 
companys/es, etc.)  
Formes de resolució de conflictes a l´organització i qualitat 
de lideratge  
Grau de suport que reps dels teus companys i companyes 
de feina  

Grau de coherència 
de l'organització amb 

els principi 

De democràcia interna  
D´igualtat  
De respecte pel medi ambient  

Satisfacció global 
Grau de satisfacció que et dóna la feina que fas  
Valora finalment, el teu grau de satisfacció global per ser 
membre de l´organització  

 

 

 



QÜESTIONARI DE

COMPLIMENT 
DE CRITERIS 
D’ESS

El teu mapa de l’economia solidària

Nom

Persona de contacte Xarxes Socials

Adreça

Correu electrònic

Telèfon

Horari

Lloc Web

NIF

Petita descripció (és l’explicació que tothom veurà al web: curta i concisa, que la gent sàpiga què hi podrà trobar)

Facebook

Twitter

G+

Instagram

Pinterest

Quitter

DADES BASIQUES

www.pamapam.org  |  hola@pamapam.org

Annex 9



Habitatge i gestió de l’entorn

Arquitectura i urbanisme
Construcció i rehabilitació
Instal·lacions i reparacions
Accés i gestió de l’habitatge (administra-
ció de finques, sindicats de llogaters....) 
Projectes de convivència
(cooperatives d’habitatge en 
cessió d’ús, masoveria urbana...)
Neteja
Jardineria
Gestió de l’espai natural

Subministraments

Producció d’energia
Comercialització d’energia
Gestió de l’aigua
Telecomunicacions (telefonia i internet)

Salut i cures

Acompanyament en la sexualitat 
i la reproducció 
Criança
Salut
Atenció a gent gran i/o persones dependents
Atenció a col·lectius vulnerabilitzats 
(diversitat funcional, risc d’exclusió social...)
Acompanyament a la mort
Psicologia i atenció a la salut mental
Cosmètica i higiene

Farmàcies i herbolaris
Cures a animals (veterinaris, 
protectores d’animals…)

Tèxtil

Producció tèxtil
Disseny i confecció
Comercialització de roba
Comercialització de calçat
Comercialització de tèxtil de la llar

Alimentació

Planter i llavors
Agricultura
Ramaderia i pesca
Processament d’aliments 
(melmelada, pastissos, embotits...)
Verduleries
Fleques
Carnisseries i peixateries
Venda de producte no fresc/elaborat
Cellers i venda de begudes
Grups de consum agroecològics

Restauració i hostaleria

Bars
Restaurants
Serveis d’àpats (‘caterings’)
Allotjament

Sectors i subsectors als quals pertany 

DADES MERCAT SOCIAL



Farmàcies i herbolaris
Cures a animals (veterinaris, 
protectores d’animals…)

Tèxtil

Producció tèxtil
Disseny i confecció
Comercialització de roba
Comercialització de calçat
Comercialització de tèxtil de la llar

Alimentació

Planter i llavors
Agricultura
Ramaderia i pesca
Processament d’aliments 
(melmelada, pastissos, embotits...)
Verduleries
Fleques
Carnisseries i peixateries
Venda de producte no fresc/elaborat
Cellers i venda de begudes
Grups de consum agroecològics

Restauració i hostaleria

Bars
Restaurants
Serveis d’àpats (‘caterings’)
Allotjament

Cultura i oci

Producció cultural  
Gestió cultural
Espectacles (concerts, obres de teatre...)
Exposicions
Edició (editorials, impremtes, 
edició d’audiovisuals…)
Llibreries
Biblioteques i centres de documentació
Turisme
Lleure
Esport
Jocs i entreteniment
Organització d’esdeveniments

Educació i Recerca

Formació reglada
Formació ocupacional
Formació no reglada
Formació crítica
Suport escolar
Projectes educatius (educació social, 
en el lleure, en valors…)
Difusió i sensibilització (xerrades, tallers…)
Recerca i estudis

Comunicació

Mitjans de comunicació
Disseny i arts gràfiques
Comunicació audiovisual
Serveis de comunicació 
(gestió de xarxes socials, gestió 
de premsa, plans de comunicació...)

Tecnologia i electrònica

Plataformes digitals
Serveis d’internet (allotjament, dominis, 
gestió de correus electrònics...)
Desenvolupament de web i programari
Producció i reparació 
de material tecnològic
Comercialització de material 
tecnològic i electrònic

Assessorament

Consultories
Serveis jurídics
Gestories
Facilitació de grups o desenvolu-
pament organitzacional

Logística

Missatgeria
Transports
Bancs de recursos comunitaris
Emmagatzematge
Gestió de residus (reciclatge)
Centrals de compra

Finançament i moneda social

Entitats de finances ètiques
Assegurances ètiques
Comunitats d’autofinançament
Micromecenatge
Moneda Social



Cooperativa
       Cooperativa de treball associat
       Cooperativa de consumidors i usuaris
       Cooperativa de serveis
       Cooperativa de segon grau
       Cooperativa mixta
Associació
Associació de segon grau
Fundació
Federació
Societat limitada laboral
Societat anònima laboral

Mutualitat
Treball autònom
Sense forma jurídica
Mercantil
       Societat de responsabilitat limitada
       Societat Anònima
       Societat Civil Particular
Altres (Requadre per posar la forma jurídica)

Producció i/o venda d’altres 
productes manufacturats

Extracció i processament 
de matèries primeres
Producció industrial
Venda al detall (mobiliari, complements 
i artesania, material d’oficina, floristeria...)
Venda al major
 

Espais i xarxes

Xarxes locals d’economia solidària
Xarxes d’intercooperació 
(cooperatives de segon grau, 
xarxes de productores...)
Espais i recursos de gestió 
comunitària (ateneus, centres 
socials, equipaments comunitaris, 
solars autogestionats, horts urbans, 
béns comuns naturals...)
Fires i mercats
Bancs del temps i xarxes d’intercanvi

Codi CCAE (autocompletable amb els 94 codis CCAE)

Què hi pots trobar? (etiquetes, que es posaran les iniciatives per al cercador)

Forma jurídica 



ASESCAT (Associació de Societats 
Laborals i Economia Social de Catalunya) 
Coop57
DINCAT (Federació d’Entitats 
de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya)
ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social)
Fecetc (Federació de Centres 
Especials de Treball de Catalunya)
FEICAT (Federació d’Empreses 
d’Inserció de Catalunya)
Federació de Cooperatives de Treball (FCTC)
Federació de Cooperatives 
de Consumidors i Usuaris (FCCUC)
Federació de Cooperatives d’Ensenyament

Federació de Cooperatives d’Habitatge
Federació de Cooperatives Agràries
Federació de Mutualitats de Catalunya
Finançament Ètic i Solidari (Fets)
Fiare
Gremis (Mercantils)
Eixos comercials (Mercantils)
La Confederació (organització 
empresarial d’entitats no lucratives
d’atenció a les persones)
Taula Tercer Sector Social
Xarxa d’Espais Comunitaris
Xarxa Economia Solidària (XES) 

Amb qui estàs enxarxat?  

Iniciatives amb les quals col·laboren en el territori (text lliure, per a fer sociogrames relacionals)

Quantes persones estan implicades en aquesta iniciativa? Desagregar per gènere

HOMES DONES ALTRES

Nombre de persones remunerades: 

Òrgans de govern (consell rector, junta o patronat):

Persones no remunerades: 

De les persones remunerades, 
qui ocupa càrrecs directius o de coordinació: 

Altres (Text lliure)



ALGUNES CONSIDERACIONS GENERALS A TENIR 
EN COMPTE A L’HORA DE FER L’ENTREVISTA:

• L’entrevista és una conversa, no un examen. L’objectiu és conèixer la iniciativa i per a 
això l’hem de deixar parlar. Només cal fer la pregunta, i de la resposta que ens donin, 
nosaltres interpretem la gradació. Veureu que si els deixem xerrar, ens contestaran 
algunes preguntes abans que les fem ;)

• Les preguntes són molt àmplies per cobrir tota la realitat de l’economia solidària. 
En gris, sota cada pregunta, trobareu orientacions sobre el sentit general del criteri. 
Hi ha alguns conceptes que estan en subratllats a la gradació; la seva definició està  
en l’explicació del criteri.

• La gradació és orientativa. No s’ha de llegir a l’entrevista, ni seguir al peu de la lletra. 
No és acumulatiu. Si es compleix l’1, el 3 i el 4, tindrà un 3. Podeu valorar qüestions que 
no s’hagin inclòs a la gradació, el qüestionari no és perfecte; podeu afegir-les a l’explica-
ció de la valoració del criteri per a que n’aprenguem tota la comunitat.

• Recordeu que no és el mateix 0 estrelles que “no aplica”. Cal intentar en la mesura del 
possible evitar els “no aplica” i mirar com es pot incorporar a la iniciativa cadascuna de 
les perspectives que comporta cada criteri. No passa res si NO es compleix un criteri! 

• Penseu que un 5 és l’excel·lència, un “ja no et cal millorar”, i això és molt difícil!

• Anoteu sempre l’explicació de com heu valorat cada criteri, és indispensable 
per a que es pugui fer una revisió.

Dit això, aplicar l’empatia i a conèixer iniciatives interessants i transformadores!

COMENCEM!



1. [Democràcia interna] En la presa de decisions, teniu mecanismes per garantir l’aprofun-
diment democràtic i la participació de totes les persones que formen part de la iniciativa?
Valorem que les iniciatives d’ESS prenguin mesures per promoure una participació activa i igualitària de totes les persones mem-
bres de la iniciativa a la presa de decisions d’aquesta. Més enllà que hi hagi espais de reunió o assemblea, valorem que treballin 
aspectes com les diferències de rang i de privilegi que hi ha entre nosaltres i de quina manera això impacta en la desigual partici-
pació que hi pugui haver en la presa de decisions.

1. Vetllen perquè hi hagi una participació activa i existeixen mecanismes d’incorporació de qualsevol membre de la iniciativa 
als espais/òrgans de govern, incloent-hi espais d’estratègia del projecte.

2. Utilitzen metodologies de dinamització i facilitació de les reunions i espais de treball conjunt.

3. Totes les persones de la iniciativa tenen espais periòdics de participació on es prenen decisions i se’ls ofereix informació 
suficient per a garantir la qualitat i la igualtat en la presa de decisions i l’avaluació de la feina feta.

4. Existeixen protocols clars i coneguts per totes les persones que formen part de la iniciativa sobre els processos de presa 
de decisions i s’han diferenciat quines són consultives i quines són vinculants.

5. Han fet un treball intern de reflexió sobre els lideratges i rols de poder que es donen entre les persones de la iniciativa 
 per garantir que la presa de decisions és horitzontal i tothom hi participa de forma igualitària.

2. [Desenvolupament personal] Teniu en compte el desenvolupament 
personal i professional de les persones que integren la iniciativa?
Valorem que l’ESS contempli les necessitats generals de les persones que en formen part i intenti donar una resposta des de l’àm-
bit laboral, de participació i de les cures. Valorem les cures cap a les persones que treballen o participen a la iniciativa, així com els 
mecanismes que permeten conciliar la vida personal amb la feina o de quina manera es tracten les emocions. Considerem trans-
formadora la corresponsabilitat: la capacitat, empatia i voluntat d’assumir col·lectivament, amb el conseqüent impacte econòmic 
per a la iniciativa, les necessitats individuals. Per exemple: serveis de cangur, redistribució de tasques, revisió d’horaris…

1. Contemplen i satisfan les necessitats de formació de les persones que integren la iniciativa més enllà del que estableix 
la llei.

2. Existeixen mecanismes interns, a banda dels que estableix la llei, per facilitar la conciliació personal i familiar (ampliació 
permisos maternitat/paternitat, flexibilitat horària i de teletreball).

3. Existeixen i s’apliquen mecanismes de prevenció i resolució de conflictes.

4. Existeixen mecanismes de gestió emocional de l’equip (assemblees emocionals, espais de valoració del funcionament 
 de l’equip on totes les persones integrants se sentin segures i confiades per expressar-se).

5. Com a iniciativa, existeixen dinàmiques de corresponsabilitat sobre tots els treballs (productiu, reproductiu i comunitari) 
entre les persones que en formen part.

Comentaris

No aplica

No aplica
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ORGANITZACIO INTERNA



3. [Perspectiva feminista] Incorporeu la perspectiva 
feminista en les actuacions de la vostra iniciativa?
Entenem el gènere com la construcció social de rols i comportaments. Tenint en compte que vivim en una societat patriarcal, si no 
incorporem una mirada feminista reproduirem els rols de gènere que generen asimetries entre homes i dones. Per això, valorem si 
les entitats tenen en compte aquestes desigualtats, si hi han reflexionat i si prenen mesures per fer-hi front promovent la partici-
pació, l’apoderament i el protagonisme de les dones.

1. Promouen la generació de continguts específics de gènere (pla d’igualtat, protocols d’agressions, comunicació no sexista...). 

2. Existeix una comissió de gènere que garanteix el compliment de mesures amb perspectiva de gènere.

3. Donen una revalorització de les tasques de cures de la iniciativa i aquestes estan repartides equitativament 
 (cura de l’espai, cura de les persones, prendre actes…).

4. Han realitzat una anàlisi de les dinàmiques de gènere i poder i existeix un repartiment equitatiu de les tasques 
 de representació (visibilitat pública dels i de les membres, portaveus, conferències...) i de decisió (lideratges 
 col·lectius, distribució del poder, presència paritària als òrgans de govern/ direcció).

5. La mirada feminista atravessa totes les esferes de la iniciativa i és l’objectiu de l’activitat econòmica 
 (decisió, organització, formes de treball, relacions, necessitats de l’equip, gestió dels temps, producte final…).

               

4. [Condicions laborals] Vetlleu per unes condicions 
laborals dignes i de redistribució de les rendes?
Considerem condicions laborals dignes aquells contractes que són estables, amb jornades laborals coherents amb el volum 
de tasques i que ofereixen un salari superior al recollit al conveni de referència. En el cas de les cooperatives de treball, a més, 
considerem estable ser soci/a de la cooperativa o establir un temps per entrar a formar part de la cooperativa... No tenim 
en compte persones voluntàries o persones en pràctiques.

1. La ràtio salarial és menor de 5.

2. La ràtio salarial és menor de 2.

3. Obren espais periòdics de discussió i revisió de les condicions laborals.

4. Més de tres quartes parts de les les persones contractades gaudeixen de condicions laborals dignes.

5. Existeixen millores socials proactives més enllà de la llei per garantir unes millors condicions laborals a les persones 
treballadores (caixes de resistència, mutualitat interna, ponderació de salaris d’acord amb les necessitats personals, 
ampliació de permisos, estudis o excedències…).

Comentaris

Comentaris

No aplica

No aplica



5. [Proveïdors] En el conjunt de la vostra activitat econòmica, teniu en compte la procedència 
i les condicions de producció dels béns i serveis que distribuïu i/o consumiu?
Valorem la proximitat, el respecte als drets laborals i la no presència d’intermediaris en els proveïdors tant d’allò que comercialitza 
la iniciativa, com de tots aquells béns o serveis que necessita comprar o contractar per al seu funcionament.

1. Prioritzen el consum i/o distribució de béns i serveis locals.

2. Prioritzen que la cadena de producció darrere dels productes que s’adquireixen tingui treball digne.

3. L’oferta de béns i serveis de proximitat i/o de comercialització justa és l’objectiu principal de la iniciativa.

4. Existeix un compromís de corresponsabilitat amb els proveïdors i es promouen canals de diàleg a l’hora d’establir
 les condicions d’intercanvi de béns i serveis (preus, terminis…).

5. Ofereixen materials de sensibilització i participen en incidència política per enfortir les economies locals 
 i/o promoure el comerç just.

6. [Intercooperació] Intenteu que els vostres proveïdors/es i clients/es 
siguin preferentment de l’economia social i solidària?
Valorem que es prioritzi treballar amb altres iniciatives d’economia solidària, potenciant la construcció de mercat 
social: circuit econòmic i de satisfacció de necessitats on tots els àmbits -producció, distribució, consum, 
finançament- actuen sota principis de l’ESS.

1. És política interna de la iniciativa prioritzar proveïdors de l’ESS quan es necessita un producte o servei.

2. Existeix una política de preus específica (preu social, intercanvi...) per als clients/es de l’ESS. 

3. Desenvolupen una activitat econòmica o línia de treball conjuntament amb altres organtizacions que operen 
 en sectors diferents i complementaris al seu.

4. Participen en algun procés d’articulació i treball conjunt amb organitzacions del seu mateix sector
 (que ofereixin mateixos productes i serveis) per tal de complementar les seves activitats i no competir.

5. Compleixen els anteriors criteris i, a més a més, contribueixen estratègicament a la creació de mercat social.

Comentaris

Comentaris

No aplica

No aplica

IMPACTE SOCIAL



7. [Llicències lliures] Quan utilitzeu o genereu continguts, aquests tenen llicències lliures?
Entenem com a continguts: programari (programes informàtics, aplicacions, sistemes operatius...) o béns culturals (material 
gràfic, música, audiovisuals,...) . Les llicències lliures poden ser GNU-GPL (per programari) o Creative Commons (béns culturals). 
Alguns exemples de programari lliure són: LibreOffice o Linux.

1. Utilitzen continguts amb llicències lliures.

2. És política interna de la iniciativa prioritzar l’ús de continguts amb llicències lliures en el desenvolupament de l’activitat.

3. Publiquen algun contingut sota llicència lliure.

4. És política interna de la iniciativa publicar la major part del contingut que es produeix sota llicències lliures 
 i compartir-ho amb la comunitat.

5. Fan tasques de sensibilització i difusió sobre l’ús i creació de continguts sota llicències lliures.

  

8. [Transparència] Informeu de forma transparent sobre la procedència 
i/o el mètode de producció dels vostres productes i/o serveis? 
Valorem que l’ESS trenqui amb l’opacitat del sistema capitalista, en el qual s’oculta informació sobre la procedència i procés 
de producció dels productes i/o serveis que s’ofereixen, així com dels comptes i del funcionament de la iniciativa. La transparència 
és un mecanisme que construeix confiança alhora que visibilitza bones pràctiques i ofereix informació que facilita el consum crític.

1. [Transparència externa] Mostren proactivament l’organigrama de les persones que conformen la iniciativa 
 i els estatuts/reglaments interns.

2. [Transparència externa] Mostren proactivament el mètode de producció o la cadena de valor del producte o serveis.

3. [Transparència interna] La informació econòmica de l’organització és accessible i comprensible per a tots i totes 
 les treballadores, inclosos els salaris i remuneracions.

4. [Transparència interna] Les actes dels òrgans societaris (consell rector, junta, consell administració, patronat) 
 i totes les decisions preses són accessibles i comprensibles per a totes les persones que formen part de la iniciativa 
 i/o la base social. 

5. [Transparència externa] Fan ús d’una eina de rendició de comptes socials, ambientals i de bon govern 
 (com el Balanç Social de la XES) i amb els resultats públics i accessibles a tothom.

Heu fet el Balanç Social de la XES? LINK 
El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern.

Comentaris

Comentaris

No aplica

No aplica



9. [Gestió financera] Feu ús de sistemes de finances ètics i/o transformadors?
Quan parlem de finances, ens referim a l’estalvi, al préstec i a l’operativa de la iniciativa. Les principals iniciatives de les finances 
ètiques de Catalunya són: Coop57, Oikocrèdit, Fiare Banca Ètica i Triodos Bank. Pel que fa a les assegurances ètiques tenim 
Arç cooperativa. Les principals caixes cooperatives (tot i que no són ètiques) de Catalunya són: Caixa d’Enginyers, Antierra 
(Caixa d’Advocats) i Caixa d’Arquitectes. Incloem com a Finances Ètiques i Alternatives: intercanvi, grups d’autofinançament, 
micromecenatge, moneda social, entitats de finances ètiques o assegurances ètiques. 

1. Més de la meitat dels seus recursos i transaccions econòmiques són gestionats amb  banques cooperatives de crèdit.

2. Una part dels seus recursos i transaccions econòmiques es gestionen dins de les Finances Ètiques i Alternatives.

3. Més de la meitat dels seus recursos i transaccions econòmiques són gestionats dins de les Finances Ètiques i Alternatives.

4. La totalitat dels crèdits que són demanats (si se’n demanen) es gestionen dins de les Finances Ètiques i Alternatives 
 o participen activament a la base social d’una entitat de Finances Ètiques i Alternatives.

5. L’objectiu principal de la iniciativa és la construcció de sistemes de finances ètiques o desenvolupament de monedes socials.

10. [Cohesió social] Com vetlleu per a que la vostra iniciativa sigui inclusiva?
Considerem que l’ESS ha de ser un espai inclusiu, que superi les exclusions i discriminacions que es donen en el sistema capitalista 
per motius de raça, d’ètnia, de cultura, d’orientació afectivo-sexual, diversitat funcional, de gènere, etc. I que, per tant, ha de vetllar 
per fer visibles les dinàmiques que exclouen de l’esfera pública i del mercat de treball a determinades persones i treballar per 
revertir-les.

1. Vetllen perquè la participació a les activitats que s’organitzin sigui inclusiva (treballen sempre en espais amb accessibi-
litat per mobilitat reduïda, duen a terme comunicacions en diversos idiomes per facilitar l’accés de persones migrades, 
faciliten intèrprets de llengua de signes…).

2. Treballen amb col·lectius que estan organitzats per la defensa dels seus drets, fomentant la visibilització de la seva 
 situació i procurant donar resposta a les seves necessitats. 

3. Tenen estratègies per fomentar que qualsevol persona participi activament en la iniciativa com a voluntària o en plantilla 
(per exemple, formacions orientades a prevenir pràctiques excloents, coordinació amb agents socials, plans ocupacionals...).

4. La integració sociolaboral és el centre i la prioritat de l’activitat.

5. La iniciativa aposta per normalitzar l’accés al treball a persones en risc d’exclusió sociolaboral establint-hi una relació 
d’igual a igual (hi ha un sistema de quotes més enllà del que obliga la llei vigent per incloure a persones en plantilla, 

 es treballa per regularitzar la situació de persones en risc, ...).

Comentaris

Comentaris
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No aplica



11. [Transformació social] En el conjunt de la vostra activitat, contribuïu a la transformació 
social mitjançant estratègies anticapitalistes i/o postcapitalistes?
Considerem que l’ESS ha de mantenir una mirada anticapitalista, tenint en compte i contribuint a erradicar les injustícies inherents 
al sistema capitalista, a la vegada que treballa per la construcció d’alternatives postcapitalistes. Sabem la capacitat del sistema 
capitalista per cooptar i apropiar-se dels discursos contrahegemònics i adaptar-los als seus interessos, per això creiem que només 
la consciència anticapitalista farà que l’ESS no sigui absorbida pel sistema socioeconòmic dominant.

1. La voluntat de la iniciativa és promoure la transformació social i ho expliciten a través dels seus estatuts, manifestos 
 o documents interns i/o públics.

2. Es col·labora regularment amb diferents moviments per la transformació social.

3. S’actua proactivament per donar resposta a necessitats socials (preus socials, menjadors socials, punt/activitats 
 de recollida de recursos, solidaritat econòmica amb diferents causes...).

4. Participen en xarxes i articulacions polítiques per a la transformació social fent incidència política.

5. Treballen proposant un model socioeconòmic per superar el model capitalista.

12. [Arrelament territorial] Quin és el grau d’arrelament territorial de la iniciativa?
Entenem l’arrelament territorial l’adequació de les iniciatives a les realitats dels territoris i a la contribució que aquestes fan al seu 
entorn més proper. A cada iniciativa el concepte territori pot variar depenent de l’escala a la que dona serveis. En general, però, 
a ciutats grans serien els barris, en altres municipis el poble o ciutat i a territoris amb poca densitat de població podria ser tota 
la comarca.

1. Utilitzen el català tant a nivell intern com en els materials públics.

2. Es coneix el territori d’on es forma part: se sap quins en són els seus agents principals i quines necessitats, 
 problemàtiques o reptes té la comunitat.

3. Es participa d’espais i/o xarxes comunitàries per contribuir al teixit associatiu (participació d’articulacions 
 veïnals/comercials, col·laboració en l’organització d’esdeveniments en clau local…).

4. La iniciativa desenvolupa una activitat econòmica o comunitària vinculada a una necessitat local o la recuperació 
 del patrimoni natural, cultural, històric...

5. La iniciativa s’articula i reflexiona amb el territori l’estratègia de desenvolupament local (creació de llocs 
 de feina de proximitat, la satisfacció de necessitats socials no cobertes, etc.).

Comentaris

Comentaris
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No aplica



13. [Sostenibilitat ambiental] Incorporeu criteris ecològics 
o de sostenibilitat en la vostra iniciativa?
Valorem la consciència i aposta per l’ecologia de la iniciativa pel que fa a la producció, comercialització i mobilitat. Vivim en un 
sistema capitalista que aposta pel creixement il·limitat a costa de la destrucció del territori i el medi ambient, per això considerem 
que l’ESS ha d’incorporar la preocupació per minimitzar l’impacte ecològic que genera la seva activitat econòmica. S’ha incorporat 
la reducció del consum de productes càrnics per la seva petjada ecològica, hídrica i contribució al canvi climàtic.

1. És política interna de la iniciativa prioritzar productes ecològics i serveis amb minimització d’impacte ambiental.

2. Aposten pel consum de productes provinents de l’agroecologia i/o per la reducció del consum de productes càrnics. 

3. Prenen mesures per reduir la petjada ecològica en l’activitat econòmica i faciliten eines internes de sensibilització 
 ambiental (en la producció, en el nombre i el tipus de desplaçaments, escollir proveïdors de km0...).

4. Treballen fent incidència política i/o fent divulgació sobre la reducció de l’impacte ambiental.

5. L’objectiu de la iniciativa és fer producció agroecològica o la pròpia iniciativa econòmica es basa en la reducció d’impacte 
ambiental.

 

14. [Gestió de residus] Teniu algun sistema de gestió dels residus? 
Practiqueu la reducció, la reutilització i el reciclatge?
Valorem que les iniciatives d’ESS han de tenir en compte la capacitat dels ecosistemes de regenerar i absorbir els recursos 
i residus que generen. Si no, estem contribuint a generar desequilibris greus als ecosistemes i, per tant, a la nostra capacitat 
present i futura de satisfer necessitats.

1. Es prioritza l’ús de materials i embolcalls de baix impacte (vidre o paper en comptes de plàstic, materials reciclats...) 
 i s’evita generar residus innecessaris (comprar a granel, evitar productes monodosi i materials d’un sòl ús, minimitzar 
 el malbaratament alimentari...). 

2. És una aposta interna de la iniciativa la reutilització i/o reparació d’aparells i equipaments (es compren de segona mà, 
 es fa ús d’establiments reparadors,...). 

3. És política interna de l’entitat revisar les diferents accions del projecte per evitar el consum innecessari i s’han establert 
mesures concretes al respecte.

4. Es col·labora amb entitats que treballen per l’economia circular per tal de reaprofitar material o productes dels que ja no es fa ús.

5. La gestió de residus per a la seva minimització és el centre de l’activitat, ja sigui mitjançant la reutilització, la reparació, 
 el reaprofitament, el reciclatge, l’assessorament en la reducció i foment de l’economia circular...

Comentaris
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15. [Consum energètic] Teniu en compte la procedència, 
l’estalvi i l’eficiència en el vostre consum energètic?
El creixement capitalista se sosté, principalment, en l’extracció i combustió de recursos fòssils (petroli, gas, urani i carbó), que 
permeten l’obtenció del que fins fa poc era energia barata i abundant. Aquest mètode de producció s’ha demostrat insostenible 
i generador de forts impactes, tant al medi com a les persones. L’ESS ha de superar aquest model energètic i apostar per 
la reducció del consum energètic en la seva activitat, l’ús d’energies renovables i caminar cap a una sobirania energètica.

1. Existeix una política interna a la iniciativa per reduir l’ús energètic i fer-ne partícips els i les membres.

2. La iniciativa utilitza electricitat d’origen renovable.

3. La iniciativa és sòcia i/o té la llum contractada en cooperatives d’energia verda (com Som Energia).

4. S’ha realitzat alguna inversió important per a optimitzar i reduir les necessitats energètiques 
 (il·luminació, refrigeració, calefacció, tancaments,…).

5. La iniciativa produeix, inverteix i/o es basa en l’impuls de l’energia renovable o l’eficiència energètica.

GRACIES
PER LA VOSTRA

PARTICIPACIO

Amb la col·laboració de:

Comentaris

No aplica



COM MILLORAR EL COMPLIMENT 
DELS CRITERIS DE PAM A PAM

Pam a Pam és el mapa col·laboratiu de l’Economia Social i Solidària (ESS) a Catalunya: 
apropa les iniciatives a la ciutadania i facilita l’enxarxament amb una metodologia participativa. 
En aquest document trobaràs algunes idees i recursos que ens poden ajudar a millorar 
el compliment dels 15 criteris amb els que delimitem l’ESS.

 Organitzacio interna

1. Democràcia interna
Promoure espais de participació oberts a totes les persones que formen part de la iniciativa, 
facilitant la informació necessària per a garantir la qualitat i igualtat en la presa de decisions. 
Reflexionar sobre els privilegis i les relacions de poder que es generen en la gestió  col·lectiva.

2. Desenvolupament personal
Contemplar les necessitats diverses de les persones que formen part de la iniciativa, i donar 
una resposta des de l’àmbit laboral, de participació i de la cura (oferint formació, espais de gestió 
emocional i ressolució de conflictes). Apostar, a més, per la corresponsabilitat: assumir 
col·lectivament les necessitats individuals (ampliació de permisos, redistribució de tasques...). 
* Iniciatives que ofereixen formació: Aurea 7, Barabara Educació
* Facilitació en ressolució de conflictes i gestió emocional: Filalagulla, Matriu, Cúrcuma

3. Perspectiva feminista
Fer la distribució de tasques tant productives com reproductives sobre la base d’una reflexió de 
gènere, trencant els mecanismes d’assignació de rols i tasques en funció del sexe de cada persona. 
Tenir present també l’ ús de llenguatge no sexista, el repartiment de funcions de representació, etc.

4. Condicions laborals
Reduir les diferències de sou entre les persones remunerades de l’entitat i plantejar jornades 
laborals coherents amb el volum de tasques, fomentant la creació de llocs de feina estables.
* Assessorament: Col·lectiu Ronda, Iacta.

 Impacte social

5. Proveïdors
Apostar per proveïdors de proximitat i que respectin els drets laborals, tot evitant la presència 
d’intermediaris (tant d’allò que es comercialitza, com d’allò que es consumeix). 
* Distribuïdores: Quèviure, Altermercat, Alternativa3, Món Verd, IDEAS.

6. Intercooperació
Prioritzar que tant clients com proveïdors siguin iniciatives de l’ESS contribuïnt així a la construcció 
del mercat social. 
* Mercat Social de la XES

7. Llicències lliures
Prioritzar l’ús de continguts amb llicències lliures tant per programari (GNU-GPL) com per a béns cultu-
rals (Creative Commons). En el cas de produïr continguts, compartir-lo sota el mateix tipus de llicència.
* Programari: Linux – Ubuntu, Debian
* Edició d’imatges: Gimp
* Bases de música CC: Jamendo



8. Transparència
Informar sobre la procedència i procés de producció dels productes i/o serveis que s’ofereixen. 
Posar a disposició de tots els membres de la iniciativa aquella informació que sigui important 
per a la presa de decisions (estat dels comptes, actes... ). 
* Transparència externa: Blanç Social de la XES

9. Gestió financera
Promoure i fer ús de les finances ètiques, l’intercanvi, les monedes socials, el micromecenatge, 
els grups d’autofinançament i les assegurances ètiques . 
* Entitas de finances ètiques: Fiare Banca Ètica, Triodos Bank, Coop57, Oikocredit
* Assegurances ètiques: Arç Cooperativa
* Plataformes de micromecenatge: Goteo, Verkami

10. Cohesió social
Vetllar per visibilitzar i revertir les dinàmiques que exclouen de l’esfera pública i del mercat 
de treball determinades persones per raó de raça, ètnia, cultura, orientació afectivo-sexual, etc. 
Facilitar la seva participació com a ausuàries, clientes, treballadores, etc.

11. Transformació social
Col·laborar amb moviments que confronten la lògica capitalista, donar resposta a necessitats 
socials, participar en xarxes d’incidència política. 

12. Arrelament territorial
Adequar l’activitat de la iniciativa  a la realitat del territori i contribuir a la resolució de necessitats 
locals, mitjançant la participació en xarxes comunitàries, la recuperació de patrimoni natural, 
cultural o històric, o la reflexió i execució col·lectiva d’estratègies per al desenvolupament local.

 Impacte ambiental

13. Sostenibilitat ambiental
Apostar per l’ecologia pel que fa a la producció, comercialització i mobilitat. 
* Proveïdores de productes ecològics: Eco-reciclat, Món Verd, Quèviures, Font de Vida

14. Gestió de residus
Minimitzar els residus que es generen mitjançant l’ús d’embolcalls de baix impacte, 
la reutilització i reparació, la reducció del consum i fomentant el reaprofitament.
* Establiment de reciclatge, reparació i reaprofitament: Millor Que Nou, Alencop, 
   Trinijove, Blues Terabyte, Espigoladors

15. Consum energètic
Reduir el consum energètic a la nostra activitat i promoure que l’energia que consumim 
sigui cooperativa i de fonts renovables. 
* Distribuïdora, productora i comercialitzadora d’energia renovable: Som Energia
* Contractar l’energia a través d’empreses locals que siguin 
   productores i comercialitzadores d’energia renovable.
* Entitats que ofereixen instal·lacions i assessorament: Azimut 360, Suno, Grup Cooperatiu Uni.co

www.pamapam.org  |  hola@pamapam.org
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“Associació o cooperativa?” En algun moment, ja sigui en la constitució o durant la vida de 
l’organització, ens hem qüestionat quina fórmula jurídica és més escaient per l’activitat que 
duu a terme la nostra organització.

Aquesta guia pretén aportar algunes reflexions sobre la idoneïtat de la cooperativa per dur a 
terme una activitat socioeconòmica a partir de considerar diversos aspectes societaris, de 
l’activitat, organitzatius i legals. Així mateix, la guia apunta les diferents maneres de mudar la 
gestió d’activitats que realitzen associacions a models cooperatius.

Recomanem complementar la informació d’aquesta guia amb el manual I si fem una coope-
rativa? Manual de conversió de l’activitat econòmica en cooperativa, doncs hi trobarem 
informació més detallada sobre les característiques del model cooperatiu i del procés de 
conversió d’una organització a cooperativa.

Introducció

1

http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/ManualConversio.pdf
http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/ManualConversio.pdf
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L’associació com a fórmula jurídica pot donar cobertura a denominacions diverses a banda 
de la pròpia d’associació, com ara: plataforma, agrupació, unió, club, coordinadora, ONG; o 
fins i tot, tant concretes com grup de consum, ateneu, AMPA, sindicat, colla, esbart, coral, 
agrupament o esplai, entre altres. En qualsevol dels casos, la raó principal per plantejar-se la 
conversió a cooperativa és l’existència d’una activitat socioeconòmica que ha pres força 
en el sí d’aquestes entitats i esdevé en tota regla una línia de negoci, malgrat pugui mantenir 
les finalitats no lucratives.

  No està renyit tenir finalitats no lucratives i desenvolupar una activitat econòmica o 
negoci, ans al contrari, totes les cooperatives d’iniciativa social que gestionen 
serveis en un marc ampli d’acció social són sense ànim de lucre. Com també ho són 
algunes cooperatives de consumidors i usuaris, sobretot les cooperatives de consum 
ecològic que han sorgit en els darrers 10 o 15 anys i que la seva raó principal de ser 
és una activitat econòmica (compra conjunta).

La casuística del món associatiu, com el cooperatiu, és àmplia i diversa. Les associacions 
poden haver donat resposta a necessitats diverses del col·lectiu que les ha promogut, des de 
ser fórmules jurídiques que ens permeten perseguir finalitats socials des d’una lògica d’au-
tocupació, a l’expressió d’amplis i diversos col·lectius amb causes i finalitats socials transfor-
madores.

En qualsevol cas, la Llei entén que les associacions:

  Són organitzacions sense ànim de lucre que posen recursos propis per satisfer fina-
litats d’interès general o bé particular, mitjançant activitats d’acció social, assis-
tència, inclusió social, esportives, culturals, formatives i divulgatives, etc., i que són 
dutes a terme majoritàriament de forma voluntària per les pròpies persones sòcies. 

L’activitat socioeconòmica  
com a motivació principal 

per impulsar la cooperativa

2
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  Funcionen democràticament, és a dir, les persones sòcies participen activament de 
la presa de decisions en el marc dels òrgans de govern competents. 

  Es caracteritzen per gaudir d’una base social àmplia que procuren ampliar i tenen 
cura del relleu per tal de garantir a llarg termini la continuïtat en el compliment de la 
missió i finalitats socials no lucratives.

  En el cas que les associacions desenvolupin una activitat econòmica, aquesta ha 
de ser accessòria o subordinada a les finalitats socials, i si n’obtenen beneficis, es 
destinen als fins de l’associació. 

La finalitat principal de l’associació, doncs, no és dur a terme exclusivament una activitat 
econòmica.

Així, segueix sent l’associació la millor fórmula per gestionar 
l’activitat socioeconòmica que estem duent a terme?

La cooperativa esdevé la fórmula natural que han adoptat molts projectes associatius 
que han desenvolupat una línia de negoci o que el projecte associatiu s’ha convertit en una 
oportunitat d’autocupació pel grup promotor, mantenint en la majoria de casos la caracterís-
tica d’entitat sense ànim de lucre. A més, la cooperativa permet continuar el funcionament 
democràtic i potenciar la participació activa de les persones sòcies.

A diferència de l’associació, l’objectiu principal de la cooperativa és cobrir necessitats i in-
teressos socioeconòmics de les persones sòcies tot fent una activitat empresarial de base 
col·lectiva, per tant, el factor fonamental de les cooperatives és l’activitat que cooperativitzen, 
en el cas de les cooperatives de treball associat aquest servei mutu és el treball remunerat.

El factor fonamental de:

   les associacions són les seves finalitats no lucratives, dutes a terme principalment de 
forma voluntària per la seva base social 

   les cooperatives és l’activitat que cooperativitzen les persones sòcies per satisfer llurs 
necessitats comunes (consum, treball, aportació de producte, mutualització d’un 
servei, ús d’habitatge...)
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ASSOCIACIONS QUE ESDEVENEN  
INICIATIVES D’AUTOCUPACIÓ

Ens podem trobar en casos on és possible que en l’origen del projecte associatiu no es tin-
gués la percepció que acabaria evolucionant cap a una oportunitat per tal que les persones 
promotores es poguessin guanyar la vida professionalment prestant serveis d’interès general. 

En d’altres casos, les persones promotores trien l’associació per dur a terme una activitat 
econòmica incipient pel fet que té menys costos de constitució i no requereix d’un capital 
inicial obligatori, i alhora proporciona un CIF per començar a testar les activitats.

En qualsevol d’aquests casos, tot i conservar les finalitats no lucratives i els interessos socials 
fundacionals – comunitaris, culturals o d’altra naturalesa –, l’associació ha esdevingut un 
modus vivendi per llurs socis/es. Es possible que, a més, la base social es redueixi a les per-
sones que hi treballen, potser algunes més, però el que podríem anomenar el “nucli dur” té una 
vinculació laboral. D’una banda, això dificulta el govern de la societat, doncs es córrer el risc de 
superar el número permès de persones amb relació contractual (civil o laboral) amb l’associació 
que a la vegada formin part de la Junta directiva o òrgan de govern (màxim el 50% de mem-
bres1); i de l’altra, l’interès general de l’associació es pot veure afectat per l’interès particular que 
puguin tenir les persones que hi treballen i a la qual pertanyen com a associades.

  L’associació es mou en el pla de les finalitats no lucratives (socials, culturals...) on pren 
força el voluntariat; mentre que la cooperativa es mou en el pla operatiu i estratègic per dur a 
terme una activitat econòmica, sense perdre la vocació social.
 

1 – Article 322-16 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques

Algunes casuístiques 
d’associacions que es poden 

plantejar una conversió de les 
seves activitats a cooperativa

3
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ASSOCIACIONS QUE IMPULSEN  
UN NOU SERVEI O NEGOCI

Ens podem trobar, per exemple, associacions amb una àmplia massa social i que donen 
compliments a les seves finalitats fundacionals, però que alhora han promogut la realització 
de determinades línies d’activitat o serveis que, amb el temps, han vist incrementada la seva 
importància i pes econòmic i, a més, han permès la generació i manteniment de llocs de tre-
ball vinculats a aquests serveis. 

En aquest context, l’entitat mare pot optar per externalitzar la realització de l’esmenta-
da línia d’activitat econòmica a una cooperativa, com una manera de professionalitzar 
aquests serveis, i a la vegada continuar mantenint la personalitat jurídica d’associació. 
Això permet deslliurar els òrgans de govern associatius del pes de la gestió i responsabilitats 
sobre les decisions empresarials i traslladar-la a les persones sòcies treballadores de la nova 
cooperativa, així com també deslliurar a la massa social de possibles situacions d’incompati-
bilitat o conflicte d’interessos.

A la vegada, l’evolució de les activitats econòmiques cap a cooperativa permet incorporar una 
millora en la participació i motivació de les persones protagonistes d’aquests serveis.

   És a dir, en aquesta casuística, l’associació no perd el sentit d’existir, ans al contrari, 
la seva missió i finalitats socials segueixen ben vigents, àdhuc compartides amb la nova co-
operativa, de la qual l’entitat mare en pot esdevenir sòcia col·laboradora, col·laborant al seu 
impuls i també beneficiant-se dels seus serveis.
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ASSOCIACIONS DE CONSUM QUE VOLEN 
ADEQUAR LA FÓRMULA JURÍDICA

En el cas de les associacions de consumidors/es o usuaris/es que s’han agrupat per pro-
veir-se i/o produir béns de consum o serveis, les activitats principals estan destinades a co-
brir exclusivament les necessitats de les persones associades i llurs famílies, de manera que 
predomina l’interès particular davant de l’interès general o l’interès comú en benefici social.

Aquestes entitats s’emmarcarien en el que s’anomena associacions d’interès particular, les 
quals, per exemple, no podrien obtenir mai un reconeixement com a associació declara-
da d’Utilitat pública, ni acollir-se al beneficis fiscals que se’n deriven.

Els ingressos principals d’aquestes associacions provenen de les quotes i dels imports que 
aporten les persones associades i que tenen un component de contraprestació d’un servei, 
normalment per cobrir les comandes de productes o les prestacions de serveis (qualsevol 
lliurament de productes o serveis ha d’estar subjecte a retenció de l’IVA2). A més, aquests 
ingressos provinents del lliurament de béns o serveis, també esdevenen rendes no exemp-
tes a efectes de l’Impost sobre societats (IS). L’associació té l’obligació de fer la declara-
ció d’aquest impost si els ingressos per aquestes rendes no exemptes sotmeses a retenció 
superen els 2.000€ anuals, entre altres requisits3.

  Una associació, en qualsevol cas, haurà de complir les obligacions fiscals que es deri-
vin de l’activitat econòmica que desenvolupa. Davant l’obligació vers els requeriments fiscals 
esmentats anteriorment, la cooperativa parteix amb avantatge per la major protecció que 
li ofereix el règim fiscal propi de les cooperatives.

Sovint, en aquesta casuística també trobem associacions de consum que per constituir-se 
han valorat la tria d’una fórmula jurídica amb tràmits més senzills i amb cost reduït, així com 
sense obligació de capital inicial. Especialment en el cas de les cooperatives, el capital so-
cial contribueix a enfortir el projecte socioeconòmic i a formalitzar el compromís de les 
persones sòcies amb l’activitat de l’entitat. A més, aquest capital pot ser retornable al soci/a 
quan es doni de baixa amb les actualitzacions que li siguin pertinents.

2 – Article 20.3 de la Llei 37/1992, de28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit 

3 – Article 136.3 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Impost sobre societats
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El grup promotor té un paper important per determinar la classe de cooperativa amb la qual 
es convertirà l’activitat econòmica de l’associació. Entenem com a grup promotor aquelles 
persones que són les protagonistes principals de la nova aventura cooperativa, és a dir, les 
persones sòcies que a través d’aquesta empresa col·lectiva resolen els seus interessos i ne-
cessitats comunes.

 

GrUp  
promotor

Necessitat  
a cobrir

classe de 
cooperativa

Futures persones  
treballadores

El treball remunerat i  
el desenvolupament profes-
sional

Cooperativa  
de treball associat

Futures persones  
consumidores/usuàries

L’ús, la compra o  
l’aprovisionament de béns o 
serveis de forma col·lectiva

Cooperativa  
de consumidors i  
usuaris

Ambdós col·lectius  
anteriors

El treball remunerat  
per una banda, però també 
el consum o l’ús de serveis

Cooperativa mixta  
(de treball associat i de 
consumidors i usuaris)

Les classes més corrents de cooperatives que s’adopten provenint d’una associació són les 
cooperatives de treball associat, les de consumidors i usuaris, i les mixtes. 

El projecte cooperatiu pot evolucionar d’una classe a una altra per les circumstàncies que 
siguin, només caldrà complir els requisits legals per adquirir una altra classe cooperativa i re-
gular-ho en estatuts, aprovats prèviament en assemblea. Per exemple, es podria donar el cas 
d’una cooperativa de treball que incorporés la clientela com a socis/es usuaris/es, adquirint el 
corpus d’una cooperativa mixta de treball associat i de consumidors i usuaris.

Enfocament des del grup promotor:  
Classes i tipus de cooperativa 
més freqüents provinents de 

l’àmbit associatiu

4
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a

a

COOPERATIVA  
SENSE ÀNIM DE LUCRE

Per contractar amb les administracions públiques, obtenir beneficis fiscals, subvencions 
i altres mesures de foment, una cooperativa pot dotar-se de la consideració de no tenir 
ànim de lucre. Això significa que els beneficis que es generen, després de pagar sous i 
les altres despeses, es destinen a la pròpia empresa, entre altres requisits.

COOPERATIVA  
D’INICIATIVA SOCIAL

Poden ser reconegudes com a cooperatives d’iniciativa social les que presten serveis 
assistencials i /o inserció social plena, atenen col·lectius amb risc d’exclusió o necessi-
tats no cobertes. Les cooperatives d’iniciativa social són sempre sense ànim de lucre. 

volUNtariat

Les cooperatives d’iniciativa social poden establir la participació de voluntariat en la rea-
lització de les activitats que conformen l’objecte social. Les persones voluntàries poden 
participar en els òrgans socials, amb veu però sense vot.

  Pel que fa a l’accés a subvencions i concursos, les cooperatives d’iniciativa social i/o 
sense afany de lucre s’equiparen a tots els efectes a la resta d’entitats no lucratives.

Un dels sectors proclius en la creació i conversió en cooperativa és el dels serveis a les per-
sones i relacionats amb la millora de la qualitat de vida d’aquestes, on la cooperativa pren 
múltiples formes segons l’origen del projecte: cooperativa de treball, de consum o mixta. La 
cooperativa permet dur una activitat de prestació de serveis mantenint alhora vinculades les 
associacions que l’han promogut, si és el cas, mitjançant la figura del soci/a col·laborador/a. 

  En general, la cooperativa és una fórmula molt adequada per a les associacions que 
necessiten adaptar la totalitat o una part de la seva activitat a una estructura més 
empresarial però que permet mantenir els principis, valors i objectius fundacionals. 

A més, totes aquestes classes, poden tenir la condició de sense ànim de lucre i ser també 
d’iniciativa social. 
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Les associacions poden convertir alguna part o la totalitat de les seves activitats a la fórmula 
jurídica cooperativa, donant lloc a dos modalitats principals de procés de conversió:

a.
Si només converteixen part de l’activitat, tindrem una convivència de societats, amb la 
creació de la cooperativa en paral·lel a l’existència de l’associació. (vegeu PROCÉS DE CON-
VERSIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA EN COOPERATIVA del manual “I si fem una coope-
rativa? Manual de conversió de l’activitat econòmica en cooperativa”

- La convivència serà duradora si l’associació té raó de seguir existint, conserva la 
massa de socis/es, les finalitats i activitats socials.

- La convivència serà temporal si la voluntat de l’associació és convertir tota l’ac-
tivitat econòmica, però l’entitat està subjecte a obligacions en quant a la prestació 
de serveis o altres responsabilitats que impedeixen fer la transformació immediata. 
En un temps, l’associació es dissoldrà i l’activitat restant acabarà de passar a la 
nova cooperativa.

Procés de conversió  
d’una associació 

a cooperativa

5

http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/ManualConversio.pdf
http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/ManualConversio.pdf
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a
Els tràmits principals per a fer efectiva la transformació de l’associació en cooperativa es 
troben detallats en el  manual “I si fem una cooperativa? Manual de conversió de l’activitat 
econòmica en cooperativa”

Les associacions es poden transformar només en una altra persona jurídica no lucrativa i això 
implica que una associació sense ànim de lucre només es podrà transformar en una 
cooperativa sense ànim de lucre, que podrà ser d’iniciativa social. 

b.
Si es converteixen en la seva totalitat, tindrà lloc una transformació jurídica estrictus sensu, 
que implica la transformació jurídica del negoci, sense que en cap moment es doni la convi-
vència entre dos formes jurídiques. 

http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/ManualConversio.pdf
http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/ManualConversio.pdf


Quadre de beneficis fiscals segons el grau de protecció

IMPOST COOPERATIVA

COOPERATIVES ASSOCIACIÓ

Especialment 
protegides

Protegides
Reconegudes UP o 
ONGD

No reconegudes

Impost sobre 
societats (IS)

Obligatorietat Sí Sí, règim especial

No, sempre compleixin tots els 
següents requisits:

a) Els ingressos totals no superin
els 100.000€ anuals

b) Els ingressos de rendes no
exemptes sotmeses a retenció
no superin els 2.000€ anuals

c) Que totes les rendes no
exemptes estiguin sotmeses a
retenció

La resta, règim ordinari

Procediment particular 
per determinar la base 
imposable

Deducció del 50% destinat al FRO. Deduïble el 100% del 
destinat al FEPC (Exemple: enlloc de calcular sobre un bene-
fici de 100€, seria sobre 75€)

Rendes exemptes vinculades a l’objecte social: subvencions, donaci-
ons, quotes (sense contraprestació de serveis), rendes patrimonials, 
activitats econòmiques d’acció, assistència i inclusió socials d’interès 
general

Tipus de gravamen

Resultats cooperatius: 20% 
Resultats extracooperatius: 
règim general. 50% bonifica-
ció de la quota íntegra (és a 
dir, si només hi ha resultats 
cooperatius, es tributa al 
10% en total)

Resultats cooperatius: 
20% Resultats extracoo-
peratius: règim general.

Rendes exemptes: 0%

Rendes no exemptes: 10%

Rendes exemptes: 0%

Rendes no exemptes:  
règim general (25% a 35%)

ITP i AJD

Constitució, ampliació de 
capital, fusió, escissió, 
préstecs

Exempció

Exempció No hi ha exempció

Adquisició de béns i 
drets

Exempció per a fins socials i 
el destinat al FEPC

Exempció pel destinat al 
FEPC

IAE Bonificació del 95%
Exempció per a les activitats 
exemptes

No hi ha exempció

IBI Bonificació del 95% per cooperatives agràries i d’explotació 
comunitària de la terra

Exempció per als immobles 
vinculats a rendes exemptes 
en l’IS

No hi ha exempció

IIVTNU No hi ha exempció Exempció No hi ha exempció

IVA

Exempció automàtica sempre que: sigui un entitat sense afany de lucre (en el cas de les cooperatives: que indiquin en els seus estatuts 
que són d’iniciativa social i sense ànim de lucre), que els càrrecs dels òrgans de govern siguin gratuïts, que les persones sòcies no siguin 
les principals beneficiàries de les activitats, i que duguin a terme alguna de les activitats relacionades a l’Art. 20.3 de la Llei 37/1992 de 
l’IVA. A efectes d’aquesta exempció, s’esdevé consumidor final d’IVA.

La resta, haurà de gestionar l’IVA periòdicament, repercutir-lo o demanar-ne l’exempció segons les activitats.

Incentius fiscals 
al mecenatge

Donatius i donacions

Quotes de pertinença

Dret d’ús sobre béns, 
drets o valors sense con-
traprestaci

No s’hi poden acollir

Desgravació de la col·labo-
ració:

Persona física 25%

Persona jurídica 35%

No s’hi poden acollir

Obligacions 
comptables

Comptabilitat

Comptabilitat ordenada i adequada a l’activitat i subjecta al 
codi de comerç i normativa comptable (PGC de cooperatives)

Almenys han de portar un llibre diari, un llibre d’inventaris i els 
balanços.

Tenen l’obligació de portar una comptabilitat ordenada, diligent, que 
s’adeqüi a llur activitat, que la reflecteixi fidelment i que els permeti fer 
el seguiment cronològic de les operacions i elaborar els comptes anu-
als, així com portar un llibre diari, un llibre d’inventaris i els comptes 
anuals, les següents associacions:

1- Declarades d’Utilitat pública

2- Que rebin subvencions de l’administració i les que recorren a la 
captació pública de fons per finançar-se

3- Que estan obligades a presentar la declaració de l’IS

En els supòsits 1 i 2 han de fer accessibles els comptes al públic

Per la resta, només hi ha obligació de portar un llibre de caixa, on es 
detallin ingressos i despeses

Dipòsit de comptes
Sí, al Registre de cooperatives, dins dels 2 mesos següents 
a la data en què hagin estat aprovats per l’assemblea els 
comptes anuals

Altres llibres obligatoris

Llibre de registre de persones sòcies i de llurs aportacions al 
capital social

Llibre d’actes de l’Assemblea general i del Consell rector

Llibre de registre de persones sòcies i de voluntariat, si escau

Llibre d’actes de l’Assemblea general i de la Junta directiva

Normativa 
reguladora 
específica

Normativa

COOPERATIVA ASSOCIACIÓ

Especialment protegides Protegides Reconegudes UP o ONGD No reconegudes

Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre el règim fiscal 
de les cooperatives

Llei 49/2002, de 23 de desem-
bre, de règim fiscal de les entitats 
sense finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge

Sense normativa pròpia. Règim 
general o ordinari

Característiques 
de les entitats

A efectes de l’aplicació d’aquesta normativa les cooperatives 
poden ser:

- protegides

- especialment protegides (aquestes darreres ho poden ser 
les de treball associat, agràries, consumidors i usuaris).

Les cooperatives poden perdre la protecció fiscal si incorren alguna o 
vàries de les 16 causes previstes en l’article 13 de la Llei, fet que les 
assimilaria a una PIME a efectes fiscals

Poden acollir-se a aquesta Llei 
les associacions que tenen reco-
neguda oficialment la Declaració 
d’utilitat pública o el reconeixe-
ment d’ONGD de cooperació 
internacional per al desenvolu-
pament. És el mateix règim fiscal 
que regula les fundacions

Les associacions que no gau-
deixen dels reconeixements es-
mentats, ja sigui perquè tenen un 
interès particular o perquè mal-
grat tenir un interès general en les 
seves finalitats no han aconseguit 
el reconeixement oficial. Aquestes 
no disposen d’un règim propi, 
i en general, s’assimilen a una 
PIME a efectes fiscals

Quadre de beneficis fiscals segons el grau de protecció

caracterÍstiQues coMparades de les cooperatiVes i les associacions

COOPERATIVA ASSOCIACIÓ

Normativa reguladora Llei 18/2002, de 5 de juliol, 
de cooperatives

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya 
referent a persones jurídiques, especialment al títol II

Factor fonamental
L’activitat cooperativitzada, el servei mutu (segons la classe coope-
rativa: el treball, el consum, la mutualització de serveis, l’aportació de 
producte, l’ús d’habitatge...)

Les finalitats no lucratives i la seva consecució a través de persones 
voluntàries (no obstant, la llei no impedeix que es puguin contractar 
serveis o personal per ajudar a dur a terme aquestes finalitats)

Objectius 
de l’activitat 
econòmica

Cobrir necessitats i interessos socioeconòmics de les persones sò-
cies tot fent una activitat empresarial de base col·lectiva

Permet l’activitat econòmica, però sempre com a accessòria o subor-
dinada al compliment de les finalitats sense ànim de lucre

Mínim de  
persones sòcies

3 persones sòcies com a norma general. Cooperatives de consum 
(segons població on desenvolupen l’activitat); cooperatives de 2n 
grau, mínim 2 persones jurídiques

3 persones sòcies

Obligació de  
cotització a la SS de les persones sòcies

CTA*: alta necessària de 3 persones sòcies cotitzant a la SS al ma-
teix règim, podent escollir entre el General o el d’Autònoms. Pot ser 
a temps parcial

No, només per al personal assalariat, si n’hi ha

Capitalització 
de l’atur

Possibilitat de capitalització de l’atur  
(si en tenen el dret) per a les persones que creïn una cooperativa 
nova o s’incorporin en una d’existent

No hi ha possibilitat de beneficiar-se de la capitalització de l’atur

Capital social mínim Mínim 3.000€, el 100% desemborsat en el moment de la constitució No és obligatori

Aportacions al capital Les que estableixin els estatuts com a mínimes per tenir la condició 
de soci/a

No són obligatòries, però se’n poden contemplar als estatuts

Responsabilitat

Limitada a les aportacions subscrites de les persones sòcies, sem-
pre i quant no hi hagi negligència en les funcions encomanades. 
Cal indicar-ho degudament als estatuts. La responsabilitat pot tenir 
el caràcter de simple (cadascú respon per les seves aportacions) o 
solidària (els creditors poder reclamar a qualsevol soci/a)

Els membres de l’òrgan de govern responen dels danys que causin 
a l’associació per incompliment de la Llei o dels estatuts i per negli-
gència en llurs funcions. Si la responsabilitat no es pot imputar a una 
o més persones, responen tots els membres de l’òrgan de govern,
excepte els que s’han oposat a l’acord (o no han intervingut en la vo-
tació) i no han intervingut en la seva execució, i han fet tot el possible 
per evitar el dany o s’hi han oposat formalment en saber-ho

Òrgans de Govern

Assemblea general: màxim òrgan d’expressió de la voluntat social

Consell rector: òrgan de govern

Intervenció de comptes: òrgan de control dels comptes (només per 
a cooperatives de més de 3 socis/es)

Assemblea general: màxim òrgan d’expressió de la voluntat social

Junta directiva: òrgan de govern

Adopció d’acords Majories de persones sòcies, mai en funció del capital aportat
Majories de persones sòcies, mai en funció del capital aportat, si n’hi 
ha

Remuneració dels òrgans de govern

Opcional que es puguin percebre remuneracions per activitats deri-
vades de l’exercici d’un càrrec. No ho poden fer les cooperatives 
sense ànim de lucre i les d’iniciativa social

CTA*: els membres que ostenten els òrgans de govern són persones 
amb relació laboral amb la cooperativa, per tant, reben remuneraci-
ons pel seu treball en relació a l’activitat econòmica de la cooperati-
va

La llei estableix com a norma general que els membres de la Junta di-
rectiva no reben remuneracions. No obstant, es permet que membres 
de l’òrgan de govern duguin a terme una activitat retribuïda mentre el 
seu nombre no representi més del 50% dels membres de l’òrgan de 
govern, i amb les següents condicions:

- que estigui previst en els estatuts

- que s’estableixi una relació contractual “civil o laboral”

- mai en relació a les activitats pròpies del càrrec

Conflicte d’interessos

Si la cooperativa contrau obligacions amb membres del Consell 
rector o de la direcció, o amb parents d’aquests fins a 4t grau de 
consanguinitat o el 2n d’afinitat, cal autorització de l’assemblea ge-
neral. Sense autorització el contracte seria anul·lable. L’autorització 
no és necessària si es tracta de les relacions pròpies de la condició 
de soci/a. Els membres de la cooperativa en els quals concorre la 
situació de conflicte d’interessos no poden prendre part en la vota-
ció dels assumptes que els afecten

Obligació d’abstenció i d’informació prèvia a l’òrgan que ha de pren-
dre una decisió o adoptar un acord, si algun dels seus membres es 
troba en un conflicte d’interessos (quan l’associació hagi de contraure 
una obligació amb llurs parents o afins)

Resultats econòmics i reserves legals

Si el resultat de l’exercici és positiu, han de reservar, almenys, el 
30% al Fons de reserva obligatori i el 10% al Fons d’educació i pro-
moció cooperatives. Les cooperatives sense ànim de lucre i d’inicia-
tiva social han de reservar la resta dels resultats en una altra reserva 
especial. Tots aquests fons són irrepartibles

Els resultats positius són irrepartibles i s’han de reinvertir en les finali-
tats socials.

No hi ha exigència de reserves

Retribució d’interessos

Els estatus socials han d’establir si les aportacions al capital social 
generen interessos, i en el seu cas, els criteris de determinació del 
tipus. Aquest no pot excedir de 6 punts el tipus d’interès legal del 
diner

En les cooperatives sense ànim de lucre i d’iniciativa social, les 
aportacions al capital no poden meritat un interès superior a l’interès 
legal del diner

Les aportacions restituïbles, tant si es fan amb caràcter voluntari com 
en compliment d’un deure estatutari, poden meritar interessos que no 
superin l’interès legal del diner, si així es pacta expressament

També es poden establir clàusules d’estabilització del valor del diner

En cas de dissolució

Dret de les persones sòcies a percebre el reemborsament de llur 
aportació de capital, actualitzada en cas de liquidació de la coope-
rativa, sens perjudici de mantenir la integritat i el destí dels fons de 
reserva obligatoris.

El patrimoni de les associacions no es pot repartir entre els associats 
ni es pot cedir gratuïtament a persones físiques o a entitats amb ànim 
de lucre.

Només són recuperables les aportacions que hagin estat qualificades 
prèviament com a restituïbles i quan no comporti que l’associació resti 
en una situació de patrimoni net negatiu.
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