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1 Consultar en l’annex de participants en el jornada

https://www.cadir.es/
https://participacio.gva.es/es/
https://www.soandex.com/
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RESUM

Aquest quadern de treball recull de manera concisa l’objectiu plan-
tejat en la jornada del 27 de setembre de 2022 en la seu de Cadir 
a València. Es tracta d’una breu formació sobre els conceptes fona-
mentals de la Responsabilitat Social amb referències als seus ante-
cedents històrics, i una síntesi del significat dels impactes socials, 
mediambientals i de govern corporatiu.

 En segon lloc, una exposició més detallada de la guia internacional 
de Responsabilitat Social ISO 26000:2021 com a referent d’ampli es-
pectre per a la implementació en tota mena d’organitzacions públi-
ques i privades. Es detallen les matèries fonamentals i els assumptes 
relacionats amb cadascuna d’elles. Es descriu el procés d’implemen-
tació de manera progressiva i amb l’objectiu que es puga auditar per 
tercera part.

 I, en tercer lloc, es mostren els resultats de la pràctica realitzada amb 
els grups d’interés el dia de la jornada. Es detalla la matriu d’assump-
tes en funció de la rellevància que han aconseguit i el nivell de con-
sens. Amb aquesta base, Cadir disposa d’informació d’alt valor per a 
incorporar a les seues decisions estratègiques, i pretén servir d’exem-
ple per a altres empreses i entitats de la Comunitat Valenciana.
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PRESENTACIÓ

L’Associació Cadir Capacitats diferents i responsables va nàixer a la fi 
de 2020, amb l’objectiu de contribuir en la inclusió real de les persones 
en risc d’exclusió social. En particular, d’aquelles que amb diversitat fun-
cional necessiten recursos i suports per a la seua integració sociolabo-
ral. En aquests dos anys, difícils de gestionar a nivell global, hem anat 
creixent i oferint serveis segons les circumstàncies ho han anat perme-
tent. Fruit d’aquest esforç, altres organitzacions i administracions públi-
ques confien en Cadir i en el treball que realitzem. 
 Un exemple d’aquestes col·laboracions és el projecte finançat 
per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 
Democràtica de la Generalitat Valenciana. L’objectiu principal del qual 
és la formació i divulgació de la Responsabilitat Social de les empreses i 
organitzacions valencianes. 
 Per a això, hem comptat amb un equip de treball multidiscipli-
nari; des de l’òptica acadèmica i universitària, el comité d’entitats repre-
sentants de persones amb discapacitat de la nostra comunitat autòno-
ma (CERMI), representants polítics i assessors especialitzats. A més d’un 
jove equip d’homes i dones que s’han anat incorporant laboralment a 
Cadir.
 La jornada presencial del 27 de setembre de 2022 va ser el punt 
d’inflexió del projecte. I fruit del contacte amb nombroses empreses i or-
ganitzacions i de la seua generosa participació, publiquem aquest qua-
dern resum que pretén ser una guia pràctica per a impulsar la imple-
mentació de la Responsabilitat Social. Des d’aquestes línies vull agrair a 
tots els participants i col·laboradors en el projecte per les seues aporta-
cions.  

Carlos Alonso Ferrer
President de Cadir
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INTRODUCCIÓ

Des que en 1953 es va publicar l’obra 
Social Responsabilities of the Business-
man1 de l’economista nort-americà H.R. 
Bowen, molt s’ha parlat i escrit sobre la 
responsabilitat social. En aquells dies, 
era la primera vegada que es propo-
sava l’idea que les empreses, volun-
tàriament, feren alguna cosa en bene-
fici de la societat més enllà de les seues 
obligacions legals. Una idea, sens dub-
te controvertida, que va tindre els seus 
defensors i als qui, com el premi Nobel 
d’economia Milton Friedman, es van 
posicionar en el costat oposat. Les pri-
meres teories sobre la Responsabilitat 
Social cal llegir-les en el context en el 
qual es van desenvolupar. Un capitalis-
me en expansió a Europa en una etapa 
de reconstrucció social després de la 
Segona Guerra Mundial.
Per la mateixa època, la preocupació 
pels factors ambientals va desembo-
car en les teories del calfament global 
en els anys setanta del segle XX. Des de 
llavors, les evidències mostren que el 
planeta es troba immers en un cicle de 
canvi climàtic. Una situació deguda, en 
part, a l’increment de la població i les 
seues necessitats de recursos, la globa-

lització i l’industrialització a gran escala 
de països amb grans necessitats d’ener-
gia (accions antròpiques).
Són moltes les iniciatives que en aquest 
segle XXI es venen desenvolupant des 
d’organismes internacionals per a in-
vestigar, divulgar i conscienciar a la po-
blació sobre aquesta nova deriva social 
i mediambiental. Nacions Unides va 
fundar en 1988 el Grup Intergoverna-
mental d’Experts sobre Canvi Climàtic, 
conegut com a IPCC per les seues sigles 
en anglés2 i la seu central del qual es 
troba a Suïssa. Poc després, l’any 2000 
es va llançar l’iniciativa Pacte Mundial, 
inaugurant el segle i el mil·lenni amb 
deu principis fonamentals sobre els 
Drets Humans a nivell global3. Més de 
mil entitats formen part d’aquesta ini-
ciativa a tot el món a data de hui. En 
la majoria dels països hi ha projectes 
nacionals en la línia de gestionar els 
impactes socials i mediambientals, de-
pendents d’organismes internacionals 
com a Nacions Unides o promogudes 
directament pels governs nacionals i 
autonòmics.
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La resposta del sector privat i empre-
sarial ha anat en augment, juntament 
amb la creació d’associacions i funda-
cions relacionades. Hui són un gran 
nombre d’empreses i organitzacions, 
de totes les grandàries i sectors, les que 
estan no sols compromeses amb un mi-
llor acompliment social, mediambiental 
i de govern corporatiu, sinó que alhora 
fan d’ambaixadores d’aquestes políti-
ques en desplegar-les en les seues ca-
denes de subministraments i de valor. 
La competitivitat està cada vegada més 
relacionada amb aquestes demandes 
que la societat ja entén com una neces-
sitat: ser socialment responsables des 
de tots els àmbits de l’activitat. 
Conscients d’aquesta demanda social, 
la regulació legal a nivell internacional 
(àmbit europeu), i nacional en la majo-
ria dels països, ha suposat un notable 
impuls al desenvolupament de lleis i 
normatives que conformen una base 
sòlida d’actuacions. Un punt d’inflexió 
el va marcar sens dubte la Directiva Eu-
ropea 2014/95/UE del Parlament Euro-
peu i del Consell, relativa als informes 
no financers de les empreses4. Per la 
qual s’instava els països membres a 

transposar i desenvolupar les lleis na-
cionals necessàries per a portar-la a 
efecte. Va ser un pas determinant per-
què  les empreses inclogueren, de ma-
nera progressiva, indicadors socials i 
mediambientals en els seus sistemes 
de gestió de l’activitat. En 2018 va en-
trar en vigor a Espanya la Llei 11/2018 
d’Informació no financera i Diversitat, 
coneguda com a llei LINF, que donava 
compliment a la directiva de l’any 2014.
La Responsabilitat Social de les empre-
ses i organitzacions ha anat, de la mà 
d’aquestes i moltes altres iniciatives i 
regulacions, passant a formar part de la 
gestió de l’activitat. És imprescindible 
per a una bona implementació de les 
accions socials i mediambientals que 
els màxims òrgans de direcció es com-
prometen. Només des d’una perspecti-
va estratègica, conscients de què no es 
tracta d’un “buenismo” mal entés sinó 
d’un requeriment dels grups d’interés, 
s’entendran millor els beneficis, el re-
torn, la disminució de riscos com el de 
reputació i l’increment de la competiti-
vitat en els mercats.  
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AGENDA 2030

El 25 de setembre de l’any 2015 els 
líders mundials obtingueren un acord 
sobre quins havien de ser els objectius 
globals dels següents 15 anys. Naixia 
així la coneguda com a Agenda 2030, 
vinculada al Desenvolupament Soste-
nible. Es tracta d’un full de ruta inte-
grador per a tots els sectors públics i 

privats a nivell mundial. Amb objectius 
ambiciosos, però que donen resposta a 
reptes no menys importants. Hui dia, 7 
anys després, són moltes corporacions 
internacionals i institucions públiques, 
les que han integrat els ODS i els seus 
indicadors de seguiment en les seues 
estratègies al màxim nivell. 
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Un sistema de gestió de la Respon-
sabilitat Social hauria de considerar i 
integrar els ODS de l’Agenda 2030. Pa-
rell això, des de Cadir hem pres com a 
referència per a aquest treball, i per a 
la nostra pròpia implementació una de 
les guies internacionals de major pres-
tigi com és ISO 26000:2021⁵. Un camí 
que, de la mà dels ODS, porta a tot tipus 
d’empreses i organitzacions, de qual-
sevol grandària i sector, a obtindre un 
reconeixement auditat per tercera part. 
ISO 26000:2021 i els ODS⁶ són una eina 
essencial en la relació amb els grups 
d’interés: fundacions, entitats del tercer 
sector, Administracions públiques i em-
preses. 

En el sector de la inclusió laboral de 
persones amb discapacitat els ODS 
com el número 8 cita literalment:

8.5  D’ací a 2030, aconseguir l’ocupació 
plena i productiva i el treball decent per 
a totes les dones i els homes, inclosos els 
joves i les persones amb discapacitat, així 
com la igualtat de remuneració per tre-
ball d’igual valor.

És només un exemple de la rellevància 
de vincular les accions i plans amb ob-
jectius definits per organitzacions com 
a Nacions Unides, i sistemes de norma-
lització internacional com a ISO. 
En aquest document mostrarem el con-
tingut de la guia a grans trets, en rela-
ció amb les matèries i assumptes que 
aborda, la forma correcta d’implemen-
tar-la i associar-la als ODS i, finalment, 
la possibilitat d’auditar per tercera part 
com a garantia de solvència davant els 
grups d’interés. El sector o la grandària 
de l’empresa o l’organització no són, de 
cap manera, una barrera que impedisca 
iniciar un camí de millora de la compe-
titivitat i la reputació.
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ISO 26000:2021 DE RESPONSABILITAT SOCIAL

ISO 26000 es va publicar per prime-
ra vegada en 2010 després d’un llarg 
procés d’elaboració en el qual van par-
ticipar 450 experts de tot el món. Pos-
teriorment, es van realitzar dues revi-
sions: una l’any 2012 i, l’actual, que en 
essència no ha patit grans variacions 
en 2021. Es tracta d’una guia que conté 

set matèries fonamentals de Responsa-
bilitat Social que, al seu torn, engloben 
trenta-sis possibles assumptes que se-
ran d’interés per a cada entitat segons 
la seua activitat i capacitat per a imple-
mentar plans d’acció i transformació.  

Esquema general de la guia ISO 26000:2021

Link Font

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es
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Matèries i assumptes en ISO 26000:2021

La Governança de l’organització és la 
primera matèria que trobem en la guia, 
i fa referència als processos i estructu-
res en la presa de decisions. La Gover-
nança ha de basar-se en el lideratge de 
l’organització al més alt nivell, i consi-
derar els principis que es defineixen 
en la guia: rendició de comptes, trans-
parència, comportament ètic, respecte 
als interessos de les parts interessades, 
respecte al principi de legalitat, a la nor-

ma internacional de comportament i 
als drets humans. Per tant, es requereix 
d’un compromís estratègic capaç de 
projectar l’acció cap als objectius que 
s’establisquen en cada cas. Aquest pri-
mer pas, reflexiu i de presa de conscièn-
cia, és imprescindible abans d’abordar 
la pertinència i prioritat de les matèries 
i assumptes en cadascuna d’elles, que 
es presenten a continuació:

És necessari que l’entitat analitze i seleccione, almenys, un dels assumptes de cadas-
cuna de les matèries.
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No hi ha preferències específiques, 
ni l’ordre en el qual s’indiquen els as-
sumptes obliga a començar pel primer 
de la llista –en el cas de Drets Humans 
és deguda diligència–, sinó que serà 
l’equip encarregat de la implementació 

qui decidisca el més apropiat, o quants 
d’ells ho són per a començar. Per a ca-
dascun dels assumptes, la guia ofereix 
aclariments i suggeriments sobre el seu 
contingut i pertinència.  

En el sector de la inclusió laboral de les 
persones amb discapacitat, la matèria 
fonamental Pràctiques Laborals, ofereix 
cinc assumptes relacionats amb l’activi-

tat de les empreses i associacions par-
ticipants en la jornada organitzada per 
Cadir.
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L’ús de material reciclat o el mesurament de CO₂ per a prendre accions de compen-
sació són les accions més habituals en medi ambient. 

La responsabilitat social hauria de ser extensiva a tota la cadena de valor de l’acti-
vitat de les empreses.
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Són fonamentals el respecte pels drets dels usuaris o clients, la transparència en la 
comunicació i el diàleg amb tots els grups d’interés.  

I, finalment, convertir la responsabilitat social i els seus resultats en una oportunitat 
de relació amb la comunitat. Els resultats i impactes positius i negatius han de ser 
comunicats, perquè  amb el suport de totes les parts interessades es vagen com-
plint les metes establides. 

En aquest punt hem fet els primers passos en la implementació del nostre sistema 
de Responsabilitat Social basat en ISO 26000:2021:

• Compromís estratègic i reconeixement dels màxims responsables de l’em-
presa o organització.

• Visió àmplia del contingut de la guia.
• Assimilar el concepte de cadascuna de les set matèries.
• Reflexionar sobre quin o quins dels assumptes s’adapten millor a cada cas 

particular (almenys, un assumpte de cadascuna de les matèries).
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PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ D’ISO 26000:2021 

La implementació de la guia de Responsabilitat Social es resumeix en cinc senzills 
passos. I una acció fonamental: el diàleg amb els grups d’interés.

Una vegada s’ha pres la decisió al més 
alt nivell, com s’ha dit anteriorment, i es 
compta per tant amb el compromís i el 
suport de la direcció, arriba el moment 
de l’Autoevaluació. 
Es tracta d’una fase d’anàlisi interna en 
el qual l’organització, a través de l’equip 

d’implementació, duu a terme un estudi 
de tots els departaments per a eviden-
ciar aquelles accions, plans i estratègies 
que estan relacionades amb aspectes 
de Responsabilitat Social.  
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És freqüent que les organitzacions rea-
litzen accions com a reducció de despe-
sa energètica, reciclatge de materials, 
accions socials en la comunitat, forma-
ció i suport a grups vulnerables, plans 
d’igualtat i un llarg etcètera. Totes elles, 
amb un encaix adequat en diferents 
matèries i assumptes de Responsabili-

tat Social que s’han anat implementant 
al marge d’una estructura concreta o 
sistema de gestió i que, en molts ca-
sos manquen d’objectius i indicadors. 
Aquesta avaluació de base servirà a 
l’entitat per a conéixer d’on part i per a 
fixar les metes al llarg del temps.

La Selecció d’assumptes, metes i indicadors

Una de les consideracions més impor-
tants que ha de tindre una organització 
responsable és el diàleg amb els seus 
grups d’interés. De les decisions o plans 
estratègics disponibles i d’aqueix con-
trast amb les parts interessades és d’on 
cal esperar una vertadera Responsabi-
litat Social. En els instruments de co-
municació; ja siguen memòries anuals 
o informes de sostenibilitat, es fa cada 
vegada més necessari un apartat sobre 
aquesta mena de diàleg. Una eina que 
dota de credibilitat i transparència el 
que l’organització comunica a la socie-
tat en la qual exerceix la seua activitat.
Sobretot, es fa necessària aquesta inte-
racció perquè l’anàlisi sobre el rellevant 
no siga només una decisió interna, sinó 
fruit del consens entre les parts inte-

ressades i les prioritats estratègiques 
de l’organització. El mètode més eficaç, 
des del nostre punt de vista, per a dur 
a terme aquest diàleg és el procés de 
construcció d’una matriu de rellevàn-
cia i consens.⁷,⁸ El que permet contras-
tar amb els grups d’interés la impor-
tància que li donen als assumptes que 
proposem prioritzar, i el nivell d’acord 
que existeix entre ells. És de vital im-
portància que la metodologia utilitzada 
siga solvent des d’un punt de vista tèc-
nic i acadèmic i que compte amb expe-
riència pràctica. Un dels mètodes més 
habituals és la realització d’entrevistes, 
enquestes i grups de discussió o focus 
group.
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Pas 1.- La preparació, el compromís i el 
lideratge al més alt nivell de l’organitza-
ció com es recull en el document d’ac-
te declaració responsable que es farà 
públic juntament amb l’acreditació de 
l’auditoria de tercera part.

L’exercici pràctic de Cadir en el seu procés d’implementació

Paso 2.- L’autoavaluació del pla estra-
tègic bianual i la seua comparació amb 
els trenta-sis assumptes que contenen 
les set matèries d’ISO 26000:2021. L’ob-
jectiu d’aquesta fase va ser la selecció 
d’una sèrie d’assumptes relacionats 
amb l’activitat de Cadir, i sotmetre’ls a la 
consideració dels participants en la jor-
nada. Per a això es va realitzar una en-
questa mitjançant escala Likert de cinc 
punts, en la qual els enquestats van va-
lorar entre 1 i 5 de menor a major nivell 
d’importància atribuïda a cadascuna de 
les qüestions plantejades. 

*Taula de 12 assumptes seleccionats per Cadir d’entre els 36 disponibles en ISO 26000:2021
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Resultats de l’enquesta: matriu de rellevància i consens
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Resultats de l’enquesta: valoració sobre l’eficàcia 



20

La matriu de rellevància i consens 
mostra els resultats en els següents 
termes:

Rellevància:  segons la posició de la 
puntuació mitjana de cada assumpte. 
A major puntuació en l’eix de les orde-
nades (escala dinàmica), major relle-
vància concedida.

Consens: segons la desviació de cada 
assumpte sobre la mitjana. A major 
desviació menor consens entre els en-
questats.

Valoració sobre l’eficàcia  seguint el 
model economètric MODE⁹, l’organit-
zació pot determinar el percentatge 
d’eficàcia que tindran les seues accions 
en cada assumpte, des de la perspec-
tiva de valor atribuït pels grups d’inte-
rés consultats.  

Interpretació de la gràfica i la 
valoració sobre l’eficàcia

Obtinguts els resultats, l’organitza-
ció té els elements necessaris per als 
seus processos de decisió: priorització, 
elaboració de plans d’acció i de conti-
nuïtat, fixar els indicadors (per exem-
ple, amb base en els ODS de l’Agenda 
2030), els sistemes de revisió i les audi-
tories de seguiment.

 La autodeclaració signada pel màxim 
responsable de l’organització és el 
document de compromís públic, que 
ha de ser comunicat internament i 
exposat i accessible als grups d’inte-
rés. Amb aquesta anàlisi l’informe de 
Responsabilitat Social o Sostenibilitat 
anual es veurà reforçat per la robuste-
sa tècnica del model. 

El procés finalitza amb l’auditoria de 
tercera part. ISO 26000:2021 imple-
mentada.

La presa de decisions i 
l’autodeclaració
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PARTICIPANTS

https://anetocee.com/
https://www.aptcc.es/
https://asiem.org/#
https://www.facebook.com/aspaymcv/
https://www.dinsvalencia.com/
http://fisabio.san.gva.es/fisabio
https://gescanet.es/web/
https://www.fundacionmariaauxiliadora.org/
http://www.mpdl.org/
https://www.randstad.es/
https://www.ymca.es/
https://www.facebook.com/cermi.comunidadvalenciana/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071314595582
https://xarxacuide.com/es_es/
https://fundacionadecco.org/
https://andanasolutions.com/
https://www.aspergervalencia.org/
https://www.eurofirms.com/es/es/
https://www.moute.es/
https://mundo21.org/
https://centroocupacionalcove.org/
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PARTICIPANTS

https://asociacionadibi.org/
https://www.ashecova.org/
https://www.aldeasinfantiles.es/socio/aldeas?gclid=CjwKCAjwwL6aBhBlEiwADycBIINVkuwRf6uDLm_mJPUv7hQST2GGHMKIgsYF84NUPr-tKwWSJ4MpehoC4I0QAvD_BwE
https://novafeina.org/
https://www.integracee.es/
https://auxiliavalencia.es/
https://aspasvalencia.com/
https://centroocupacionalcove.org/
https://www.novaterra.org.es/
http://www.fevafa.org/
https://www.upsolidaris.org/
https://www.grupostudio.es/
https://iniciativessolidaries.com/
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