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Què tractaré en aquest treball?

➢ Objectius i hipòtesi
➢ Metodologia
➢ El concepte de Responsabilitat Social Corporativa.
➢ Resultats
➢ Conclusions



Quina ha estat la meva motivació?



OBJECTIUS

➔ Conèixer el concepte estudiat de Responsabilitat Social Corporativa.

➔ Investigar els seus inicis.

➔ Adquirir un millor coneixement sobre la RSC.

➔ Conèixer la manera d'identificar si una empresa és responsable socialment o

no.

➔ Conèixer l’aplicació real de la RSC en unes empreses concretes.



HIPÒTESI

És possible la pràctica completa en una empresa de la Responsabilitat Social 
Corporativa?



METODOLOGIA



PART TEÒRICA



Què és la Responsabilitat Social Corporativa?

“Quan parlem de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ens referim a aquell compromís voluntari que 
tenen les organitzacions a l’hora de contribuir ambiciosament en la millora de la societat i en les esperances 

per un medi ambient net.”

● Bon govern

● Àmbit laboral

● Medi ambient

● Mercat



Quins en són els beneficis?

❏ Reputació corporativa
❏ Exposició mediàtica
❏ Satisfacció laboral

❏ Ambient laboral positiu
❏ Increment de la creativitat



PART PRÀCTICA



ÈTICA EMPRESARIAL

Es tracta de la filosofia i la política de l’empresa, la qual ha de quedar reflectida.
● Intolerància a la discriminació per raça, sexe, religió, edat o impediment físic.
● Respectar les necessitats i drets dels treballadors.
● Contribuir en l’evolució de la societat pel què fa a la figura de la dona.

QUALITAT DE VIDA LABORAL

Es tracta de la satisfacció i el benestar que experimenten les persones en els seus llocs de treball.
● Un bon clima laboral dins l’empresa.
● Valoració de l’opinió de tots els treballadors, tenir en compte als treballadors.
● Garantir seguretat als treballadors en el treball.
● Garantir higiene als treballadors en el treball.
● Ocupabilitat.
● Participació dels treballadors en l’empresa.

TRANSPARÈNCIA

Es tracta de la transparència que mostra l’empresa envers els seus treballadors i l’accessibilitat a 
la informació de la companyia, ja tant sigui cap als treballadors com al públic.

● Comunicació interna: informar de successos importants, tant èxits com derrotes.
● Comunicació externa, com podria ser tota la informació a la web principal.

MEDI AMBIENT

Es tracta de tot aquell seguit d’accions que du a terme l’empresa que estan relacionades amb la 
cura i la preservació del medi ambient. Altrament, l’efecte que tenen es seves accions i que, d’una 
manera o altra, intervenen en el medi ambient.

● Pràctiques de sostenibilitat per part de l’empresa: 
- Millora de la gestió dels materials i els residus perillosos.
- La pràctica d’una economia circular.

● Bon maneig dels recursos.
● Conservació del medi ambient.
● Comunica i dona informació ambiental als treballadors.



RESULTATS AIGUA DE VILADRAU



RESULTATS FONT VELLA



RESULTATS FONT D’OR



CONCLUSIONS



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!


