
  

 

PERCEPCIÓ DE LA 

CIUTADANIA DE LA 

RESPONSABILITAT SOCIAL 

CORPORATIVA DE LES 

EMPRESES A CATALUNYA 

Col·lecció ESTUDIS  

 

Frederic Marimon 

María del Mar Alonso 

 

 
 



Ajut a la Recerca ACCID 
Convocatòria 2014-2015 

www.accid.org 

 

 

 

 

 

 

Percepció de la ciutadania de la 

responsabilitat social corporativa de 

les empreses a Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Frederic Marimon, UIC. 

Dra. María del Mar Alonso, UAM. 
 

 



Percepció de la ciutadania de la responsabilitat social corporativa de les empreses a Catalunya 

 

2 
 

 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................... 3 

2. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA ...................................................................................... 5 

2.1. Definició ................................................................................................................................... 5 

2.2. Estàndards de gestió per a l’aplicació de pràctiques de responsabilitat social corporativa .... 6 

Principis del Pacte mundial de les Nacions Unides ..................................................................... 8 

3. ANÀLISI DE LA PERCEPCIÓ CIUTADANA A CATALUNYA DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES 

EMPRESES .......................................................................................................................................... 10 

3.1. Característiques de les mostres ............................................................................................. 11 

3.2. Actors que influeixen en la política social de les empreses ................................................... 12 

3.3. Nivell d’informació que té la ciutadania sobre el que fan les empreses ............................... 14 

3.4. Nivell d’interès sobre el comportament social de les empreses ........................................... 15 

3.5. Grau d’influència que tenen les empreses sobre la societat ................................................. 15 

3.6. Evolució de l’esforç de les empreses respecte a qüestions de caire social ........................... 16 

3.7. Anàlisi sectorial dels esforços per aconseguir un bon comportament social ........................ 17 

3.8. Efectes positius de les empreses ............................................................................................ 20 

3.9. Efectes negatius de les empreses .......................................................................................... 22 

3.10. Opinió sobre l’esforç social de l’empresa on treballa l’enquestat ....................................... 23 

3.11. Opinió sobre el grau d’assoliment dels principis del Pacte mundial de les Nacions Unides 25 

3.12. Comportament dels consumidors catalans envers les empreses en funció del 

comportament social d’aquestes .................................................................................................. 26 

3.13. Anàlisi de la relació entre el comportament percebut i la fidelització ................................ 26 

4. CONCLUSIONS ............................................................................................................................... 28 

Referències ........................................................................................................................................ 31 

ANNEX. BASE DE DADES .................................................................................................................... 33 

 

 



Percepció de la ciutadania de la responsabilitat social corporativa de les empreses a Catalunya 

 

3 
 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Els estàndards de responsabilitat social corporativa (RSC) estan agafant cada vegada més 

força a tot el món, com una resposta a les demandes dels grups interessats (Fuentes-García 

et al., 2008). Aquestes normes han augmentat en nombre i popularitat en les últimes 

dècades (Ligteringen i Zadek, 2004) i fins i tot han estat considerades d’alguna manera 

estàndards ètics, ja que proporcionen un punt de vista moral des dels àmbits multicultural i 

global (Gilbert i Rasche, 2007). Són estàndards basats en un acord global o universal 

respecte a aspectes socials bàsics i rellevants.  

Així, tenim diferents estàndards per a la gestió de la RSC i la comunicació de les accions 

dutes a terme per les empreses respecte d’això, tal com el Global Compact, publicat per les 

Nacions Unides. Altres estàndards prou coneguts són el Global Reporting Initiative (GRI), 

el Social Accountability 8000 (SA8000) o bé l’estàndard ISO 26000. Aquestes normes 

fomenten la responsabilitat empresarial en matèria ambiental i social (Marimon et al., 2010; 

2011). No obstant això, tot i que altres normes de gestió, com les normes ambientals, s’han 

implementat àmpliament, les normes socials només s’han adoptat modestament (Marimon 

et al., 2012). 

En l’àmbit europeu, la Comissió Europea va voler saber quin grau d’interès en concret 

susciten entre els ciutadans dels estats membres els aspectes relacionats amb la 

responsabilitat social de les organitzacions. Així, a l’abril del 2013 va publicar els resultats 

d’una enquesta, publicada amb el títol Flash Eurobarometer 363: How Companies 

Influence Our Society: Citizens’ View (European Commission, 2013). 

Una de les conclusions de l’estudi és que els europeus estan dividits sobre si la influència 

global de les empreses és positiva o negativa —el 52 % pensa que és positiva, mentre que 

el 41 % pensa que és negativa. D’altra banda, els enquestats que viuen en països no 

europeus veuen més positiva la influència global de les empreses en la societat que no pas 

els ciutadans que viuen als estats de la UE. Així, per exemple, el 79 % dels enquestats 



Percepció de la ciutadania de la responsabilitat social corporativa de les empreses a Catalunya 

 

4 
 

brasilers pensa que les empreses tenen una influència positiva en la societat. Hi ha, però, 

una gran diversitat de punts de vista entre els països de la UE27, des del 85 % dels 

enquestats a Dinamarca, que pensa que la influència de les empreses en la societat és en 

general positiva, fins als casos d’Itàlia i Eslovènia, on el percentatge baixa fins al 36 %. 

Vist l’interès suscitat per l’estudi anterior en l’àmbit comunitari, ens sembla oportú indagar 

ara el nivell de sensibilitat pel que fa als ciutadans catalans i fer un estudi comparatiu 

respecte a la resta d’estats, i particularment respecte a l’Estat espanyol, prenent com a base 

de comparació o contrast l’estudi esmentat, el Flash Eurobarometer 363. 
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2. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
 

La responsabilitat social (RS) s’inicia amb la participació de grans organitzacions en països 

en desenvolupament, en els quals les condicions laborals en sentit ampli estaven en dubte. 

Cal pensar en aspectes com ara: ambient de treball insalubre, salaris reduïts, treballadors 

menors d’edat, absència d’organitzacions laborals i sindicats de treballadors, discriminació 

religiosa i/o de gènere, suport a règims dictatorials per mitjà d’activitats econòmiques o 

enormes danys al medi ambient. En tot cas, sembla que hi ha una sensibilització cada 

vegada més gran en els països desenvolupats per garantir que els aspectes socials quedin 

protegits. Al mateix temps, també hi ha cada vegada més una necessitat de conèixer el que 

estan fent les empreses en aquest sentit. És per això que han anat sorgint diferents 

estàndards de gestió d’activitats que garanteixen la RS i instruments que garanteixen la 

difusió de la informació sobre les activitats relacionades amb aspectes socials que les 

empreses duen a terme. 

Aquest apartat aporta el marc conceptual necessari per entendre la presentació de l’anàlisi 

empírica que es presenta en la tercera secció de l’estudi. 

 

2.1. Definició 
 

La RS no és un concepte amb una definició establerta i única (Wilenius, 2005; Dahlsrud, 

2008), tot i que cada vegada es fa servir de manera més generalitzada. No obstant això, 

també hi ha conceptes que s’intercepten i complementen, com ara el d’ètica empresarial o 

sostenibilitat (Carroll i Shabana, 2010). Així mateix, conceptes com desenvolupament 

sostenible i comportament social corporatiu (Corporate Social Performance) s’han 

convertit en termes que inclouen els aspectes descriptius i normatius de la matèria, i que 

posen l’accent en el que les organitzacions estan aconseguint en l’àmbit de les polítiques, 

les pràctiques i els resultats de la RS. 
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Dahlsrud (2008) analitza 37 definicions de RS segons la freqüència de citació i conclou que 

totes les definicions existents estan relacionades. Així mateix, l’autor detecta que aquestes 

definicions inclouen cinc dimensions: mediambiental, social, econòmica, grups interessats 

(stakeholders) i voluntariat. 

A continuació es mostren, tan sols a tall d’exemple, algunes propostes de definició de RS, 

sense valorar el nivell d’acceptació que tenen en el món acadèmic. 

McWilliams i Siegel (2001) argumenten que la RS és una manera d’operar que garanteix 

que l’organització compleix —i fins i tot supera— les expectatives ètiques, jurídiques, 

comercials i socials que tenen els grups interessats. L’aportació fa referència, per tant, a 

aquells aspectes objecte de la RS. Jamali i Mirshak (2006) aborden la RS des d’un punt de 

vista més global. Per a ells, la RS és el conjunt de pràctiques de gestió que assegura que 

l’organització maximitza els efectes positius de les seves operacions en la societat. Per la 

seva part, per a Crowther i Aras (2008), la RS ha d’analitzar la relació que tenen —o han de 

tenir— les organitzacions, els governs i els ciutadans. 

Finalment, més recentment, la ISO (2015) diu que una organització és responsable dels 

impactes de les seves decisions i activitats (productes, serveis i processos) en la societat i el 

medi ambient, per mitjà d’un comportament ètic i transparent. 

 

2.2. Estàndards de gestió per a l’aplicació de pràctiques de responsabilitat 

social corporativa 
 

A causa de la contínua demanda per part dels grups interessats perquè les organitzacions 

donin a conèixer el seu comportament i estratègia organitzacional (en especial en aspectes 

de caire social), aquestes han optat per implantar diferents iniciatives o estàndards per 

gestionar aquest comportament i difondre el que estan fent. A continuació comentarem 

quatre dels estàndards més coneguts. 
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ISO 26000  

Aquesta norma va ser publicada per l’Organització Internacional per a l’Estandardització 

(ISO) l’any 2010. En la seva web, la ISO declara que les empreses i organitzacions no 

operen en el buit. La seva relació amb la societat i l’entorn en què operen és un factor crític 

pel que fa a la capacitat que tenen per continuar funcionant amb eficàcia. La ISO 26000 

proporciona orientació sobre com les empreses i organitzacions poden operar d’una manera 

socialment responsable. Això significa actuar amb ètica i transparència, i contribuir així a la 

salut i el benestar de la societat. 

La ISO 26000:2010 proporciona orientació en lloc de requisits, de manera que no es pot 

certificar, a diferència d’altres normes ISO conegudes. L’estàndard ajuda a: (i) aclarir què 

és la RS, (ii) traduir principis en accions a les empreses i organitzacions i (iii) compartir les 

millors pràctiques relacionades amb la RS. 

Els set principis bàsics que analitza són: 1) rendició de comptes, 2) transparència, 3) 

comportament ètic, 4) respecte als interessos dels grups interessats, 5) respecte al principi 

de legalitat, 6) respecte a les normes internacionals de comportament i 7) respecte als drets 

humans. 

SA 8000 

El 1998 es va fundar als Estats Units la Social Accountability International (SAI) per dirigir 

la implantació de la norma SA 8000. Aquesta es va dissenyar per complementar les 

declaracions de l’Organització Mundial del Treball (OMT), així com els estàndards de 

gestió de qualitat, ISO 9001, i de gestió del medi ambient, ISO 14001. Mitjançant 

l’estàndard, els consumidors —principalment europeus i nord-americans— s’asseguren que 

un determinat producte estigui fabricat sota els estàndards de RS. L’estructura de 

l’estàndard analitza: 1) treball infantil, 2) treball forçat i obligatori, 3) salut i seguretat, 4) 

llibertat d’associació, 5) discriminació, 6) mesures disciplinàries, 7) jornada de treball, 8) 

remuneració i 9) sistema de gestió. 
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Global Reporting Initiative 

El Global Reporting Initiative (GRI) va néixer el 1997 com un projecte administrat per la 

Fundació CERES (Coalició d’Economies Ambientalment Responsables) per incrementar 

les pràctiques d’informes sostenibles, amb un nivell de rigor equivalent al que s’aplica en 

els informes financers. El GRI, que va esdevenir independent el 2002, és un centre oficial 

col·laborador del programa de les Nacions Unides pel medi ambient i treballa en 

col·laboració amb el Pacte de les Nacions Unides, del qual es parla en el paràgraf següent.  

El GRI identifica quatre categories d’indicadors de comportament social (Carroll i Shabana, 

2010): 1) pràctiques laborals, 2) drets humans, 3) responsabilitat social i 4) responsabilitat 

del producte. Hi ha una guia que facilita l’elaboració d’informes sostenibles ajustats als 

requeriments en els àmbits esmentats. 

 

Principis del Pacte mundial de les Nacions Unides 

 

El Pacte mundial de les Nacions Unides (PM o UNGC, per les sigles en anglès) és una 

plataforma de diàleg per a les organitzacions compromeses amb la sostenibilitat i les 

pràctiques empresarials responsables. La iniciativa pretén harmonitzar a tot el món les 

operacions i estratègies comercials, amb deu principis acceptats universalment: 

Drets humans 

 

1. Les empreses han de donar suport i respectar els drets humans proclamats 

en l’àmbit internacional. 

2. Les empreses s’han d’assegurar de no ser còmplices dels abusos dels drets 

humans. 

 

Normes laborals 

 

3. Les empreses han de respectar la llibertat d’associació i el reconeixement 

efectiu del dret a la negociació col·lectiva. 

4. Les empreses han d’eliminar totes les formes de treball forçós o 

obligatori. 

5. Les empreses han d’eliminar de manera efectiva el treball infantil. 
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6. Les empreses han d’eliminar la discriminació pel que fa a l’ocupació. 

 

Medi ambient 
 

7. Les empreses han de donar suport a mètodes preventius vers problemes 

ambientals. 

8. Les empreses han d’adoptar iniciatives per promoure més responsabilitat 

ambiental. 

9. Les empreses han d’encoratjar el desenvolupament i la difusió de 

tecnologies innòcues per al medi ambient. 

 

Lluita contra la corrupció 

 

10. Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves 

formes, incloses l’extorsió i el suborn. 

 

El Pacte mundial va impulsar un programa de diferenciació el 2011 per classificar les 

organitzacions participants en funció del grau d’assoliment dels deu principis esmentats. 
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3. ANÀLISI DE LA PERCEPCIÓ CIUTADANA A CATALUNYA DE LA 

RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES 
 

En aquest apartat s’analitzen diferents aspectes sobre l’opinió de la ciutadania catalana 

respecte a diferents àmbits, tots relacionats amb la responsabilitat social de les empreses i 

organitzacions que operen a Catalunya. 

Per conèixer l’opinió de la ciutadania catalana s’ha fet una enquesta a 200 ciutadans 

catalans durant el mes de novembre del 2015. Aquesta és la font principal de la nostra 

anàlisi. 

D’altra banda, també farem servir les dades posades a disposició per la Unió Europea en 

l’informe Flash Eurobarometer 363: How companies influence our society: citizens’ view 

(European Commission, 2013), publicat el 2013. Aquest enquesta, d’àmbit europeu, ens 

servirà per comparar els nivells amb els observats en l’enquesta realitzada a Catalunya i 

contrastar-los. 

De fet, l’enquesta d’aquest estudi s’ha dissenyat partint del qüestionari del Flash 

Eurobarometer 363, cosa que facilitarà l’anàlisi comparativa dels resultats obtinguts a 

Catalunya amb els que fa tres anys es van obtenir als països membre de la Unió Europea 

dels 27 (UE27) i, en particular, a l’Estat espanyol. 

En cada un d’aquests punts que s’analitzaran, primerament es farà una descripció dels 

resultats obtinguts en l’àmbit català (mitjançant l’enquesta pròpia) i, a continuació, es farà 

una comparació amb la percepció ciutadana als estats de la Unió Europea i, en particular, 

d’Espanya. 
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3.1. Característiques de les mostres 
 

La taula 1 mostra les característiques sociodemogràfiques de les tres mostres que s’han 

utilitzat: 

1. Mostra global dels 27 estats membres de la Unió Europea (UE27) del Flash 

Eurobarometer 363. 

2. Mostra de l’Estat espanyol (ES) del Flash Eurobarometer 363. 

3. Mostra de l’enquesta realitzada per aquest estudi a la ciutadania catalana (CAT). 

Per tant, cal tenir en compte que el treball de camp de les dues primeres mostres es va dur a 

terme durant els mesos d’octubre i novembre del 2012 i la mostra del nostre treball de camp 

es va fer el mes de novembre del 2015. S’ha de tenir en consideració, per tant, que tota 

l’anàlisi comparativa que es farà té aquesta limitació: el nostre treball de camp s’ha fet amb 

una diferència de tres anys respecte l’europeu i la percepció a Europa pot haver evolucionat 

des d’aquell moment. 

 Valors absoluts Percentatges 

 UE27 ES CAT UE27 ES CAT 

 

Sexe 

Home 12.361 488 100 48,35 48,80 50,00 

Dona 13.206 512 100 51,65 51,20 50,00 

Total 25.567 1.000 200 100 100 100,00 

 

Edat 

15-24 3.659 119 28 14,31 11,90 14,00 

25-39 6.280 279 75 24,56 27,90 37,50 

40-54 6.617 267 70 25,88 26,70 35,00 

55 o més 9.011 335 27 35,24 33,50 13,50 

Total 25.567 1.000 200 100,00 100,00 100,00 

 

Quina edat teníeu quan vau deixar d’estudiar? 

15 o menys 3.523 237 7 13,78 23,70 3,50 

Entre 16 i 19 9.769 288 37 38,21 28,80 18,50 

20 o més 9.600 373 115 37,55 37,30 57,50 

Encara estudio 2.277 75 38 8,91 7,50 19,00 

No tinc formació formal 143 16 2 0,56 1,60 1,00 

Prefereixo no respondre 255 11 1 1,00 1,10 0,50 

Total 25.567 1.000 200 100,00 100,00 100,00 

Taula 1. Característiques sociodemogràfiques de les mostres dels treballs de camp 
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Les columnes EU27 i ES mostren els resultats de l’estudi Flash Eurobarometer 363 

(European Commission, 2013) i la columna CAT mostra els resultats obtinguts pels autors 

per a aquest projecte. 

 

La grandària de la mostra és molt diferent. L’estudi Flash Eurobarometer 363 analitza una 

mostra de 25.567 enquestes d’àmbit global, de les quals 1.000 corresponen a ciutadans de 

l’Estat espanyol. La mostra analitzada a Catalunya, a través d’una enquesta pròpia, és de 

200 persones. Tot i això, no s’aprecien diferències significatives en la composició de la 

mostra pel que fa als tres criteris analitzats en les tres mostres. 

 

3.2. Actors que influeixen en la política social de les empreses 
 

La primera qüestió que s’analitza és: 

Q1. Hi ha molts actors que influeixen en el que fan les empreses. Quins haurien de 

tenir un paper destacat per influir en les accions de les empreses? (Seleccioneu un 

màxim de 3 respostes de les següents.) 

La taula 2 mostra les freqüències de les respostes. A l’hora d’interpretar la taula s’ha de 

tenir en compte que cada enquestat podia donar fins a tres respostes; per tant, el sumatori de 

freqüències de la taula és superior a la grandària de la mostra (200), però els percentatges 

s’han calculat respecte a 200. Aquests percentatges explicquen, per tant, la quantitat 

d’enquestats que consideren aquesta resposta concreta, per la qual cosa el sumatori de la 

columna de percentatges no ha de donar 100. La ciutadania catalana pensa que són els 

mateixos ciutadans els que han d’influir sobre les empreses, i això és pot fer mitjançant 

l’elecció del producte que es compra. D’altra banda, la ciutadania pensa que ni les ONG ni 

els inversors hi haurien d’influir. 
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 Freqüència Percentatge 

1. Les autoritats públiques (govern local, govern nacional, 

organitzacions internacionals i la Unió Europea), a través de la política 

i normatives 

100 50,00 

2. La mateixa ciutadania, a través de les decisions de compres que pren 147 73,50 

3. Els inversors, a través de les decisions adoptades sobre les empreses 

en què inverteixen 
45 22,50 

4. Les ONG, identificant els problemes i proposant solucions 39 19,50 

5. Els directius de les empreses, a través de les decisions que prenen 

sobre el que fan les empreses 
88 44,00 

6. Els sindicats, identificant els problemes i proposant solucions 70 35,00 

7. Altres 3 1,50 

Taula 2. Respostes a quins haurien de ser els actors que influeixen en les decisions de les empreses 
 

La diferència entre els ciutadans de Catalunya i els de la resta de l’Estat espanyol i els 

ciutadans dels estats membres de la UE27 és que els catalans pensen que són els mateixos 

compradors els que han de tenir el paper més important en el procés de presa de decisions 

de les empreses. També hi ha una diferència notable en l’opinió sobre el paper de les 

autoritats públiques: la ciutadania catalana pensa que tenen un paper prou important en les 

decisions que prenen les empreses (figura 1). 

 Figura 1. Anàlisi comparativa sobre el paper dels diferents actors que intervenen en el procés de 

decisió de les empreses 
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3.3. Nivell d’informació que té la ciutadania sobre el que fan les empreses 
 

La segona pregunta fa referència al nivell d’informació que es té sobre el comportament 

social de les empreses: 

Q2. Quin és el nivell d’informació que teniu sobre el que fan les empreses per tenir 

un bon comportament social? 

El nivell d’informació és mes aviat baix. Més de la meitat de la ciutadania catalana 

enquestada considera que té “una mica d’informació” o “gens d’informació”. La figura 3 

compara aquests resultats amb els obtinguts a Europa i no s’observen diferències 

significatives. En general, la ciutadania no està informada sobre l’actuació social de les 

empreses. 

 

Figura 2. Anàlisi comparativa del nivell d’informació ciutadana sobre el que fan les empreses 
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3.4. Nivell d’interès sobre el comportament social de les empreses 
 

La tercera pregunta indaga el nivell d’interès pel que fa al comportament social de les 

empreses. 

Q3. Quin nivell d’interès teniu pel que fa al comportament social de les empreses? 

Com s’observa, el nivell d’interès és més aviat alt, cosa que contrasta amb el poc grau de 

coneixement constatat en la pregunta anterior. Per tant, es pot concloure que la ciutadania 

necessita més informació sobre l’acció social de l’empresa. 

 

Figura 3. Freqüència de les respostes sobre el nivell d’interès pel que fa al comportament social de 

les empreses 

 

 

3.5. Grau d’influència que tenen les empreses sobre la societat 
 

A continuació es pregunta sobre el grau d’influència de les empreses: 

Q4. Quin és el grau d’influència que tenen les empreses sobre la societat? 

El patró de les tres mostres és bastant equivalent. En cap dels tres nivells hi ha una opinió 

majoritària en un o altre sentit: sembla que la influència de les empreses en la societat és 
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neutra, considerat globalment. De totes maneres, hi ha aspectes en què les empreses 

influeixen positivament i altres negativament, com es veurà en l’anàlisi de les preguntes 7 i 

8. 

 

Figura 4. Anàlisi comparativa sobre el nivell d’influència de les empreses sobre la societat 

 

3.6. Evolució de l’esforç de les empreses respecte a qüestions de caire 

social 
 

La pregunta següent és sobre l’evolució de la influència de les empreses envers els aspectes 

socials. 

Q5. En comparació amb la situació de fa deu anys, creieu que les empreses 

dediquen més o menys atenció a la influència que tenen sobre temes socials? 

A Catalunya es detecta de manera clara que darrerament està creixent l’atenció de les 

empreses pel que fa als aspectes socials. Els ciutadans catalans pensen que ara les empreses 

tenen molt més en compte la seva influència social que no pas fa deu anys. En canvi, els 

ciutadans europeus no opinen el mateix. De totes maneres, aquí s’ha de tenir en 

consideració el decalatge de tres anys en la recollida de dades a Catalunya i a Europa. 

Possiblement, avui en dia a Europa també es detecta la mateixa evolució que a Catalunya. 
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Figura 5. Anàlisi comparativa sobre l’evolució de l’atenció que dediquen les empreses a l’acció 

social 

 

3.7. Anàlisi sectorial dels esforços per aconseguir un bon comportament 

social 
 

La pregunta següent consulta la sensibilitat social dels diferents sectors productius. 

Q6. Respecte a cadascun dels tipus d’empreses següents, creieu que fan esforços 

per aconseguir un bon comportament social? 

La taula 3 mostra el nivell de percepció dels ciutadans catalans sobre l’esforç de les 

empreses per aconseguir un bon comportament social en una escala entre 1 i 4 (de poc a 

molt esforç). De manera global, la ciutadania creu que les empreses s’hi esforcen poc 

(2,32). El sector de la mineria, el petroli i les constructores són les que fan menys esforç, 

segons la percepció ciutadana. Els sectors financer i químic també estan per sota del valor 

mitjà de l’escala, que és 2,5. D’altra banda, les petites i mitjanes empreses, les 

agroalimentàries, el petit comerç i les TIC són les que es considera que fan més esforç. 
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Empreses de tecnologia, comunicació i informació (TIC) 2,76 

Empreses de roba i calçat 2,40 

Companyies financeres i bancs 2,03 

Empreses agroalimentàries 2,79 

Mineria i petroli 1,80 

Empreses constructores 1,82 

Empreses químiques  2,04 

Companyies farmacèutiques 2,13 

Comerç i supermercats 2,65 

Petites i mitjanes empreses 2,84 

Grans empreses 2,26 

  Totals 2,32 

 

Taula 3. Percepció del nivell d’esforç de comportament social per sectors d’activitat (expressat en 

una escala entre 1 i 4) 

 

Hi ha acord en les tres mostres que les petites i mitjanes empreses fan esforços per tenir un 

compostament social adequat. També que el sector agroalimentari i el del comerç i 

supermercats lideren el rànquing. A la part baixa del rànquing hi ha les empreses 

constructores, les de mineria i petroli i les empreses financeres i els bancs. És especialment 

significatiu la baixa valoració de les empreses financeres per part dels ciutadans de l’Estat 

espanyol. 
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Figura 6. Anàlisi comparativa dels tres nivells sobre els esforços de les empreses per tenir un bon 

comportament social segons el sector d’activitat 

 

3.8. Efectes positius de les empreses 
 

La pregunta següent indaga la contribució positiva de les empreses en la societat. 

Q7. De la llista següent, quins són els efectes positius principals de les empreses en 

la societat? 

Per als ciutadans catalans, el principal efecte positiu és la creació de llocs de treball. 

Lògicament, i com a conseqüència, en segon lloc hi ha la contribució al creixement 

econòmic. D’altra banda, no es considera que les empreses donin suport financer a la gent. 
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Els beneficis generats per als inversors no es consideren un efecte positiu ni tampoc la 

formació que reben els treballadors. 

Per interpretar correctament la taula següent cal tenir en compte que cada enquestat pot triar 

més d’una resposta. Els percentatges de la taula fan referència a la proporció d’enquestats 

que han triat cada una de les preguntes. 

 

 Freqüència Percentatge 

1. Pagament d’impostos 70 13,36 

2. Creació de llocs de treball 174 33,21 

3. Desenvolupament de productes innovadors i serveis 73 13,93 

4. Beneficis per als inversors 28 5,34 

5. Contribució al creixement econòmic 116 22,14 

6. Suport financer i material a la gent del territori 27 5,15 

7. Formació per als treballadors 36 6,87 

 

Taula 4. Efectes socials positius de les empreses 

 

Hi ha consens entre les tres mostres que l’efecte positiu principal és la creació de llocs de 

treball. També hi ha consens per la part baixa: els beneficis per als inversors. 

 

Figura 7. Anàlisi comparativa dels tres nivells sobre els efectes positius principals de les empreses 

en la societat 
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3.9. Efectes negatius de les empreses 
 

A continuació es pregunta sobre els efectes negatius de les empreses. 

Q8. De la llista següent, quins són els efectes negatius principals de les empreses en 

la societat? 

Per la ciutadania catalana, la contaminació és l’efecte negatiu principal de les empreses, 

seguit de les males condicions de treball. En tercer lloc, hi ha la corrupció. No es considera 

la qualitat dels productes o serveis prestats per les empreses com un efecte socialment 

negatiu. 

Per interpretar correctament la taula següent cal tenir en compte que cada enquestat pot triar 

més d’una resposta. Els percentatges de la taula fan referència a la proporció d’enquestats 

que han triat cada una de les preguntes. 

 Freqüència Percentatge 

1. Contaminació ambiental 118 59,00 

2. Corrupció 94 47,00 

3. Males condicions de treball 102 51,00 

4. Influència excessiva en les polítiques del govern 81 40,50 

5. Foment excessiu del consum  58 29,00 

6. Reducció del nombre d’empleats 74 37,00 

7. Baixa qualitat de productes i serveis 36 18,00 

Taula 5. Efectes socials negatius de les empreses 

 

En l’àmbit estatal, la primera preocupació és la corrupció i després les males condicions de 

treball i el nivell d’atur. La preocupació ambiental preocupa poc. 
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Figura 8. Anàlisi comparativa sobre els efectes negatius principals de les empreses en la societat 

 

3.10. Opinió sobre l’esforç social de l’empresa on treballa l’enquestat 
 

La pregunta següent és sobre l’atenció que dedica l’empresa on treballa l’enquestat a la 

societat. 

Q9. Si treballeu en una empresa, quina de les afirmacions següents encaixa millor 

en la vostra empresa? 

A Catalunya, majoritàriament els enquestats treballen en empreses que estan prenent 

mesures per tenir un bon comportament social. 

 

 

 

 



Percepció de la ciutadania de la responsabilitat social corporativa de les empreses a Catalunya 

 

24 
 

 Freqüència Percentatge 

1. La vostra empresa ha pres mesures per tenir un bon comportament 

vers la societat i creieu que són eficaces. 
55 27,50 

2. La vostra empresa ha pres mesures per tenir un bon comportament 

vers la societat i creieu que no són eficaces. 
13 6,50 

3. L’empresa encara no ha dut a terme cap acció per tenir un bon 

comportament vers la societat. 
29 14,50 

4. No sé què fa la meva empresa ni si planifica res per tenir un bon 

comportament vers la societat. 
30 15,00 

5. No treballo per a una empresa ni cap altre tipus d’organització. 73 36,50 

Taula 6. Comportament social de l’empresa on treballen els enquestats 

 

Aquesta qüestió no és senzilla d’analitzar a causa de l’alt grau d’enquestats que no treballa 

en una empresa. Feta aquesta consideració, les tres mostres indiquen que les empreses estan 

fent accions socials i que aquestes són eficaces, tot i que el nivell de les tres mostres és 

diferent. 

 

Figura 9. Anàlisi comparativa sobre les accions que han dut a terme les empreses on treballen els 

enquestats 
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3.11. Opinió sobre el grau d’assoliment dels principis del Pacte mundial 

de les Nacions Unides 
 

La pregunta següent indaga el nivell d’assoliment dels principis del Pacte mundial de les 

Nacions Unides. Aquesta pregunta s’ha inclòs en l’enquesta feta a Catalunya per aquest 

estudi, però no estava inclosa en el Flash Eurobarometer 363. Per tant, no es pot fer una 

anàlisi comparativa amb el comportament europeu. La pregunta és: 

Q10. Com valoreu les afirmacions següents? (1 és gens i 5 és molt.) 

Les persones enquestades creuen que a les empreses catalanes no hi ha treball infantil ni 

forçós. Així mateix, creuen que no es vulnera la llibertat d’associació i negociació 

col·lectiva. Són les puntuacions més baixes de la taula 7. 

 

1. Les empreses que operen a Catalunya donen suport i respecten els drets humans 

proclamats en l’àmbit internacional a tot arreu on tenen presència. 
2,94 

2. Les empreses que operen a Catalunya s’asseguren de no ser còmplices en els abusos dels 

drets humans a tot arreu on tenen presència. 
2,76 

3. Les empreses que operen a Catalunya respecten la llibertat d’associació i el 

reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva. 
2,99 

4. Les empreses que operen a Catalunya han eliminat totes les formes de treball forçós o 

obligatori en tots els seus llocs de treball. 
3,04 

5. Les empreses que operen a Catalunya han eliminat efectivament el treball infantil en tots 

els seus llocs de treball. 
3,96 

6. Les empreses que operen a Catalunya han eliminat la discriminació pel que fa a 

l’ocupació en tots els seus llocs de treball. 
2,91 

7. Les empreses que operen a Catalunya donen suport a mètodes preventius vers problemes 

ambientals en tots els seus llocs de treball. 
2,84 

8. Les empreses que operen a Catalunya adopten iniciatives per promoure més 

responsabilitat ambiental en tots els seus llocs de treball. 
2,77 

9. Les empreses que operen a Catalunya encoratgen el desenvolupament i la difusió de 

tecnologies innòcues per al medi ambient en tots els seus llocs de treball. 
2,8 

10. Les empreses que operen a Catalunya treballen contra la corrupció en totes les seves 

formes, incloses l’extorsió i el suborn, a tot arreu on operen. 
2,43 

Taula 7. Valoració del nivell d’assoliment dels principis del Pacte mundial de les Nacions Unides 

 



Percepció de la ciutadania de la responsabilitat social corporativa de les empreses a Catalunya 

 

26 
 

3.12. Comportament dels consumidors catalans envers les empreses en 

funció del comportament social d’aquestes 
 

Igual que la pregunta anterior, només s’ha fet a la ciutadania catalana. La pregunta indaga 

el grau de fidelització dels consumidors catalans vers les empreses que mostren un bon 

comportament social. Els nou ítems que es consideren s’han extret de la literatura (O. 

Falck, i S. Heblich, 2007; J. Galbreath, 2010; M. E: Porter i M. R. Kramer, 2006 i 2011). 

Q11. Valoreu les afirmacions següents sobre les empreses que actuen segons els 

principis de responsabilitat social corporativa. (1 és gens i 5 és molt.) 

Totes les preguntes obtenen una puntuació per sobre de tres, cosa que mostra una clara 

fidelització dels consumidors catalans vers les empreses que tenen un bon comportament 

social. 

 

1. Em sento més impulsat a comprar productes d’empreses socialment responsables.  3,56 

2. Em sento impulsat a tornar a comprar productes d’empreses socialment responsables 

abans que a comprar productes dels seus competidors. 
3,63 

3. Compraré productes d’empreses socialment responsables pel seu compromís social. 3,64 

4. Parlaré a altra gent d’aquesta empresa pel seu compromís de responsabilitat social. 3,57 

5. Animaré altres persones a comprar productes d’aquesta empresa pel seu compromís de 

responsabilitat social. 
3,66 

6. Parlaré positivament sobre aquesta empresa pel seu compromís amb la responsabilitat 

social. 
3,86 

7. Estic satisfet amb el compromís de responsabilitat social d’aquesta empresa. 3,71 

8. Em sento identificat amb aquesta empresa per la seva responsabilitat social. 3,49 

9. Aquesta empresa representa els meus valors. 3,40 

Taula 8. Fidelització dels consumidors catalans vers les empreses que tenen un bon comportament 

social 

 

3.13. Anàlisi de la relació entre el comportament percebut i la fidelització 
 

Finalment, s’analitza l’impacte del bon comportament social sobre la fidelització dels 

consumidors catalans. Amb aquest objectiu, mitjançant l’anàlisi factorial exploratòria 
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(mètode de components principals) es va extreure un únic factor dels deu components del 

Pacte mundial de les Nacions Unides per valorar el comportament social de les empreses. 

Anàlogament, es va extreure també un factor dels nou ítems que mesuren la fidelització. 

L’índex de Kaiser-Meyer-Olkin per a la primera anàlisi (dels nou ítems corresponents a la 

fidelització dels compradors) va ser de 0,913, i el 
2
 corresponent a l’índex d’esfericitat de 

Barlett d’1,731 pel que fa a la significació de 0,000 (36 graus de llibertat), cosa que fa 

pensar en l’adequació de l’anàlisi posterior. Efectivament, l’anàlisi va suggerir un únic 

factor que acumula el 72,2 % de la variància. Totes les càrregues factorials estan per sobre 

del 0,8, de manera que queda garantida la fiabilitat interna del constructe (fiabilitat 

composta —Composite Reliability— CR = 0,96 i variància extreta –Average Variance 

Extraced— AVE = 0,74). 

D’altra banda, l’índex de Kaiser-Meyer-Olkin dels deu ítems que mesuren el grau d’acord 

amb els deu principis del Pacte mundial de les Nacions Unides va ser de 0,899, i el 
2
 

corresponent a l’índex d’esfericitat de Barlett d’1,1132 pel que fa a la significació de 0,000 

(45 graus de llibertat). Per tant, també és adequat dur a terme l’anàlisi factorial, que va 

extreure també un únic factor. La consistència interna dels ítems queda garantida per les 

càrregues factorials (entre 0,506 i 0,850). Finalment, la fiabilitat del constructe també és 

sòlida (CR = 0,93 i AVE = 0,56). 

Seguidament, es va fer una regressió lineal per explicar el nivell de fidelització en funció 

del nivell de comportament social de les empreses. El valor F de Snedecor de l’ANOVA és 

de 17,808 pel que fa a la significació de 0,000. El coeficient estandarditzat és de 0,287, amb 

un t-valor associat de 4,220. Per tant, es conclou que els consumidors catalans sí que tenen 

en compte el comportament social de les empreses que fabriquen els serveis que compren.
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4. CONCLUSIONS 
 

En primer lloc, es fa palès que la ciutadania catalana pensa que els actors que han de marcar 

les polítiques de les empreses pel que fa al seu comportament social són els mateixos 

compradors, a través de l’elecció de les empreses on compren (73,5 % de les persones 

enquestades). Però al mateix temps, també es percep com a molt important el rol de les 

autoritats públiques a l’hora d’influir en el comportament de les empreses (50 % de les 

persones enquestades), a través de normatives i directives que fomentin el bon 

comportament social de les empreses. 

D’altra banda, la ciutadania de Catalunya afirma que li falta informació sobre el 

comportament de les empreses (77,5 % de les persones enquestades respon o bé que estan 

“una mica informades” o bé “gens informades”). Per tant, aquí sorgeix la necessitat 

d’informar els compradors perquè realment puguin triar les empreses on compren en funció 

del seu comportament. 

Aquesta necessitat queda reforçada per la resposta a la tercera pregunta: la ciutadania 

mostra que està bastant o molt interessada a conèixer el comportament de les empreses 

(61 % de les persones enquestades). 

També les mateixes empreses tenen cada vegada més interès a tenir un comportament 

social. Almenys és el que perceben el consumidors de Catalunya: el 51,1 % de les persones 

enquestades respon que les empreses tenen més interès ara que no pas fa deu anys en la 

responsabilitat social; en sentit contrari, el 24,5 % de les persones enquestades afirma que 

les empreses ara hi tenen menys interès que no pas fa deu anys. 

A l’hora de fer l’anàlisi per sectors d’activitat s’aprecia clarament que les empreses de 

mineria, les petrolieres i les constructores són molt mal valorades. Les empreses més ben 

valorades són les agropecuàries i les de roba i calçat. D’altra banda, les empreses petites i 

mitjanes són molt més valorades que no pas les grans. 
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Pel que fa als efectes percebuts com a positius només destaca la creació de llocs de treball 

(òbviament, aquest efecte no és pas conseqüència de les polítiques socials desenvolupades). 

Per contra, sí que es detecten efectes negatius: contaminació ambiental, males condicions 

de treball i corrupció. 

Per tant, tenint en compte tots aquests punts es proposa a les empreses que operen a 

Catalunya que facin un esforç més gran per millorar el comportament social i al mateix 

temps publicar i fer transparent el que realment estan fent en aquest sentit. Els compradors 

volen disposar d’aquesta informació i ara mateix no la tenen. 

Respecte al bloc de preguntes sobre el nivell de compliment dels principis del Pacte 

mundial de les Nacions Unides, hi ha molt bona percepció, amb una puntuació mitjana de 

2,94 en una escala entre 1 i 5. També el grau de fidelització dels consumidors de les 

empreses amb bon comportament social és elevat (3,61). Addicionalment, s’ha trobat que 

també hi ha una relació positiva entre l’opinió sobre el comportament social i la fidelització 

vers les empreses amb bones pràctiques socials. D’aquí la necessitat de les empreses que 

tenen un bon comportament de fer-ho públic. 

El debat que sorgeix ara és com les empreses poden manifestar el que estan fent en aquest 

àmbit. Tota comunicació suposa un cost, i fer arribar al mercat el missatge que l’empresa és 

socialment responsable també, però probablement aquest cost serà rendible. Per una part, el 

mercat vol aquesta informació i a més a més hi és sensible, en el sentit que el consumidor 

es mostra predisposat a comprar a les empreses més responsables. 

Hi ha un altre missatge cap a les autoritats públiques, ja que la ciutadania pensa que han de 

tenir un paper important a l’hora d’influir en les polítiques socials de les empreses. Una 

possible manera de fer-ho seria a través de mesures de tipus fiscal per a les empreses amb 

un cert nivell de responsabilitat social: reduint els impostos o bé finançant les bones 

pràctiques. 

Només a tall d’exemple, l’Administració podria fomentar la difusió del comportament 

social de les empreses a través de normatives com la ISO 26000, o bé amb la promoció de 

l’estàndard GRI perquè les organitzacions puguin mostrar el seu grau de responsabilitat 



Percepció de la ciutadania de la responsabilitat social corporativa de les empreses a Catalunya 

 

30 
 

social. Potser es podrien revisar les actuacions que es van dur a terme durant l’última 

dècada del segle passat per fomentar el moviment de qualitat en les empreses i adaptar-les 

al fenomen que estudiem en aquest document. 
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ANNEX. BASE DE DADES 
 

Les dades globals que es presenten dels 27 estats membres de la Unió Europea i les dades 

de l’Estat espanyol en particular s’extreuen de l’estudi Flash Eurobarometer 363, publicat 

per la Comissió Europea l’any 2013 però elaborat amb les dades extretes d’un treball de 

camp dut a terme el novembre del 2012. Les dades que es presenten sobre l’opinió de la 

ciutadania de Catalunya es van recollir en un treball de camp fet el mes de novembre del 

2015. 

Aquí conservem el text de les preguntes i respostes en anglès, tot i que l’enquesta a 

Catalunya es va fer en català o castellà, segons la preferència de l’enquestat. 

Q1 Many actors influence what companies do. Who do you think should take the leading role in 
influencing companies’ actions in (OUR COUNTRY)? 

 UE27 ES CAT 

TOTAL 25.567 1.000 200 

Public authorities (incl. national and local governments and 
international organizations such as the European Union), through 
policies and regulations 

9.190 
321 100 

Citizens themselves, through the purchasing decisions they make 12.653 469 147 

Investors through the decisions they make about which companies 
to invest in 

5.615 
217 45 

NGOs or charities, by identifying problems and proposing solutions  3.007 93 39 

Management of companies, through the decisions they make 
about what the company does 

10.344 
421 88 

Trade unions, by identifying problems and proposing solutions  7.264 250 70 

Other (DO NOT READ OUT) 460 52 3 

DK/NA 1.238 54  

 

Q2 Do you feel very well informed, fairly well informed, not very well informed or not at all 
informed about what companies do to behave responsibly towards society in (OUR COUNTRY)?  

 UE27 ES CAT 

TOTAL 25.567 1.000 200 

Very well informed 1.403 66 2 

Fairly well informed 7.828 159 43 
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Not very well informed 11.792 474 103 

Not well informed at all 4.012 277 52 

DK/NA 532 24  

 

Q3 Are you very interested, fairly interested, not very interested or not interested at all in what 
companies do to behave responsibly towards society in (OUR COUNTRY)?  

 UE27 ES CAT 

TOTAL 25.567 1.000 200 

Very interested 7.843 369 20 

Fairly interested 12.357 380 102 

Not very interested 3.531 129 66 

Not interested at all 1.488 87 12 

DK/NA 348 35  

 

Q4 Do you think that the overall influence of companies on society in (OUR COUNTRY) is very 
positive, somewhat positive, somewhat negative or very negative?  

 UE27 ES CAT 

TOTAL 25.567 1.000 200 

Very positive 1.600 152 11 

Somewhat positive 11.706 350 104 

Somewhat negative 8.356 297 79 

Very negative 2.037 133 6 

DK/NA 1.869 68  

Total ‘Positive’ 13.306 502 115 

Total ‘Negative’ 1.0393 430 85 

 

Q5 Compared with 10 years ago, do you think that companies in general pay much more, slightly 
more, the same, slightly less or much less attention to their influence on society in (OUR 
COUNTRY)?  

 UE27 ES CAT 

TOTAL 25.567 1.000 200 

Much more 3.766 123 13 

Slightly more 6.349 211 90 

The same 3.100 140 48 

Slightly less  5.528 232 30 

Much less 4.453 233 19 

Companies don’t pay attention to the society (DO NOT READ OUT) 378 12  

DK/NA 1.994 49  

Total ‘More’ 1.0114 334 103 

Total ‘Less’ 9.982 465 49 
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Q6.1 For each of the following types of companies, do you think that they make efforts to behave 
responsibly towards society in (OUR COUNTRY)?  

Information, communication and technology (ICT) companies 

 UE27 ES CAT 

TOTAL 23.391 937 200 

Yes, a lot 4.986 203 38 

Yes, somewhat 10.765 419 84 

No, not really 5.496 177 70 

No not at all 2.144 138 8 

Not applicable (DO NOT READ OUT) 132 6  

 

Q6.2 For each of the following types of companies, do you think that they make efforts to behave 
responsibly towards society in (OUR COUNTRY)?  

Clothes and shoe manufacturing companies 

 UE27 ES CAT 

TOTAL 23.458 916 200 

Yes, a lot 3.433 146 17 

Yes, somewhat 9.798 448 75 

No, not really 7.286 173 80 

No not at all 2.941 149 28 

 

Q6.3 For each of the following types of companies, do you think that they make efforts to behave 
responsibly towards society in (OUR COUNTRY)?  

Financial and banking companies  

 UE27 ES CAT 

TOTAL 24.433 968 200 

Yes, a lot 2.702 47 15 

Yes, somewhat 5.891 114 48 

No, not really 7.539 243 66 

No not at all 8.301 564 71 

 

Q6.4 For each of the following types of companies, do you think that they make efforts to behave 
responsibly towards society in (OUR COUNTRY)?  

Food production and agriculture companies 

 UE27 ES CAT 

TOTAL 24.408 957 200 

Yes, a lot 4.819 262 32 

Yes, somewhat 12.888 495 103 

No, not really 4.939 119 56 

No not at all 1.762 81 9 
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Q6.5 For each of the following types of companies, do you think that they make efforts to behave 
responsibly towards society in (OUR COUNTRY)?  

Mining and oil & gas industry companies 

 UE27 ES CAT 

TOTAL 22.751 892 200 

Yes, a lot 1.910 73 5 

Yes, somewhat 6.810 302 32 

No, not really 7.984 248 82 

No not at all 6.047 269 81 

 

Q6.6 For each of the following types of companies, do you think that they make efforts to behave 
responsibly towards society in (OUR COUNTRY)?  

Construction companies    

 UE27 ES CAT 

TOTAL 23.594 954 200 

Yes, a lot 2.358 48 5 

Yes, somewhat 10.260 250 30 

No, not really 7.493 283 90 

No not at all 3.483 373 75 

 

Q6.7 For each of the following types of companies, do you think that they make efforts to behave 
responsibly towards society in (OUR COUNTRY)?  

SPLIT A: Chemical companies  

 UE27 ES CAT 

TOTAL 10.840 433 200 

Yes, a lot 1.002 47 10 

Yes, somewhat 4.183 165 44 

No, not really 3.731 117 91 

No not at all 1.924 104 55 

 

Q6.8 For each of the following types of companies, do you think that they make efforts to behave 
responsibly towards society in (OUR COUNTRY)?  

SPLIT B: Pharmaceutical companies  

 UE27 ES CAT 

TOTAL 11.874 453 200 

Yes, a lot 1.723 73 14 

Yes, somewhat 4.519 193 58 

No, not really 3.440 90 68 

No not at all 2.192 97 60 
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Q6.9 For each of the following types of companies, do you think that they make efforts to behave 
responsibly towards society in (OUR COUNTRY)?  

Retail and supermarkets    

 UE27 ES CAT 

TOTAL 24.654 964 200 

Yes, a lot 4.849 167 19 

Yes, somewhat 12.156 485 102 

No, not really 5.587 196 69 

No not at all 2.062 116 10 

 

Q6.10 For each of the following types of companies, do you think that they make efforts to behave 
responsibly towards society in (OUR COUNTRY)?  

Small and medium-sized companies  

 UE27 ES CAT 

TOTAL 24.188 966 200 

Yes, a lot 5.621 348 34 

Yes, somewhat 12.502 445 111 

No, not really 4.826 116 45 

No not at all 1.239 57 10 

 

Q6.11 For each of the following types of companies, do you think that they make efforts to behave 
responsibly towards society in (OUR COUNTRY)?  

Large companies   

 UE27 ES CAT 

TOTAL 24.282 960 200 

Yes, a lot 2.962 72 18 

Yes, somewhat 9.362 359 57 

No, not really 8.160 281 85 

No not at all 3.798 248 40 

 

Q7 From the following list, which is/are in your opinion the main positive effect(s) of companies 
on society in (OUR COUNTRY)? (MAX 3 ANSWERS) 

 UE27 ES CAT 

TOTAL 25.567 1.000 200 

Paying taxes 6.389 212 70 

Creating jobs 14.540 546 174 

Developing innovative products and services  6.800 200 73 

Providing return to investors  3.802 134 28 

Contributing to economic growth 8.218 273 116 



Percepció de la ciutadania de la responsabilitat social corporativa de les empreses a Catalunya 

 

38 
 

Providing financial or material support to local people 4.091 93 27 

Providing training to their employees 7.828 238 36 

Other (DO NOT READ OUT) 191 37  

None (DO NOT READ OUT) 763 41  

DK/NA 1.137 64  

 

Q8 From the following list, which is/are in your opinion the main negative effect(s) of companies 
on society in (OUR COUNTRY)? (MAX 3 ANSWERS) 

 UE27 ES CAT 

TOTAL 25.567 1.000 200 

Environmental pollution 9.866 267 118 

Corruption 10.445 491 94 

Poor working conditions/failure to respect labour standards 8.950 418 102 

Excessive influence on government policy 7.164 280 81 

Encouraging over consumption 6.359 163 58 

Reducing the number of their employees 9.914 407 74 

Poor quality products or services 4.817 120 36 

Other (DO NOT READ OUT) 205 13  

None (DO NOT READ OUT) 165 4  

DK/NA 765 21  

 

Q9 If you work for a company, which of the following statements best apply to the company you 
are working for?  

 UE27 ES CAT 

TOTAL 25.567 1.000 200 

Your company has taken measures to behave responsibly towards 
society and you think they are effective 

4.958 146 55 

Your company has taken measures to behave responsibly towards 
society but you do not think they are effective 

1.720 77 13 

Your company has not yet taken measures to behave responsibly 
towards society  

939 51 29 

You do not know what your company is doing or planning to do to 
behave responsibly towards society  

1.804 100 30 

You do not work for a company 3.318 62 73 

DK/NA 473 15  
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D1.1 How old are you? (WRITE DOWN - IF "REFUSAL" CODE ‘99’) 

 UE27 ES CAT 

TOTAL 25.567 1.000 200 

15-24 3.659 119 28 

25-39 6.280 279 75 

40-54 6.617 267 70 

55+ 9.011 335 27 

Refusal 0 0  

 

D2 Gender.  

 UE27 ES CAT 

TOTAL 25.567 1.000 200 

Male 12.361 488 100 

Female 1.3206 512 100 

 

D4 How old were you when you stopped full-time education?  

 UE27 ES CAT 

TOTAL 25.567 1.000 200 

 15- 3.523 237 7 

 16-19 9.769 288 37 

 20+ 9.600 373 115 

Still Studying 2.277 75 38 

No full-time education 143 16 2 

Refusal 18 3 1 

DK 237 8  

 

D5 - As far as your current occupation is concerned, would you say you are self-employed, an 
employee, a manual worker or would you say that you are without a professional activity? Does it 
mean that you are a… 

 UE27 ES CAT 

TOTAL 25.567 1.000 200 

Farmer, forester, fisherman 232 4  

Owner of shop, craftsman 599 17  

Professional (lawyer, medical practitioner, accountant, architect, 
...) 

869 21  

Manager of a company 525 10  

Other (Self-employed) 277 15  

Professional (employed doctor, lawyer, accountant, architect, ...) 1.255 41  

General management, director or top management 306 7  

Middle management 1.085 44  
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Civil servant 1.687 59  

Office clerk 1.476 45  

Other employee (salesman, nurse, ...) 2.811 94  

Other (Employee) 134 9  

Supervisor\ foreman (team manager, ...) 219 4  

Manual worker 1.378 54  

Unskilled manual worker 332 25  

Other (Manual worker) 26 0  

Looking after the home 1.582 97  

Student (full time) 2.245 82  

Retired 6.347 210  

Seeking a job 1.803 161  

Other (Without a professional activity) 329 0  

Refusal 49 0  

    

Tinc el meu propi negoci   11 

Treballador autònom   98 

Persona a l’atur   24 

Jubilat/pensionista   18 

Estudiant (dedicat exclusivament a l’estudi)   16 

Estudio i treballo   25 

Tasques de la llar   8 

 

Aquesta última pregunta no té les mateixes categories en els dos treballs de camp. A partir 

d’aquí s’afegeixen dos blocs de peguntes que només s’han fet a la ciutadania catalana. El 

primer bloc fa referència al nivell de compliment dels principis del Pacte mundial de les 

Nacions Unides pel que fa a les empreses que operen a Catalunya. El segon bloc fa 

referència a ítems que mesuren el grau de fidelització dels compradors vers les empreses 

que mostren un bon comportament social. 
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Q10. Com valoreu les afirmacions següents? (1 és gens i 5 és molt) 

 Gens 
d’acord 

 Totalment 
d’acord 

 1 2 3 4 5 

1. Les empreses que operen a Catalunya donen suport i respecten 
els drets humans proclamats en l’àmbit internacional a tot arreu 
on tenen presència. 

21 38 81 52 8 

2. Les empreses que operen a Catalunya s’asseguren de no ser 
còmplices en els abusos dels drets humans a tot arreu on tenen 
presència. 

25 52 79 35 9 

3. Les empreses que operen a Catalunya respecten la llibertat 
d’associació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació 
col·lectiva. 

20 40 76 51 13 

4. Les empreses que operen a Catalunya han eliminat totes les 
formes de treball forçós o obligatori en tots els seus llocs de 
treball. 

24 42 59 53 22 

5. Les empreses que operen a Catalunya han eliminat 
efectivament el treball infantil en tots els seus llocs de treball. 

8 19 35 49 89 

6. Les empreses que operen a Catalunya han eliminat la 
discriminació pel que fa a l’ocupació en tots els seus llocs de 
treball. 

22 47 73 44 14 

7. Les empreses que operen a Catalunya donen suport a mètodes 
preventius vers problemes ambientals en tots els seus llocs de 
treball. 

16 54 83 41 6 

8. Les empreses que operen a Catalunya adopten iniciatives per 
promoure més responsabilitat ambiental en tots els seus llocs de 
treball. 

15 64 78 38 5 

9. Les empreses que operen a Catalunya encoratgen el 
desenvolupament i la difusió de tecnologies innòcues per al medi 
ambient en tots els seus llocs de treball. 

19 53 83 39 6 

10. Les empreses que operen a Catalunya treballen contra la 
corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn a 
tot arreu on operen. 

41 67 61 27 4 
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Q11. Valoreu les afirmacions següents sobre les empreses que actuen segons els principis de 

responsabilitat social corporativa. (1 és gens i 5 molt) 

 Gens 

d’acord 

 Totalment 

d’acord 

 1 2 3 4 5 

1. Em sento més impulsat a comprar productes d’empreses 

socialment responsables.  
12 14 65 69 40 

2. Em sento impulsat a tornar a comprar productes d’empreses 

socialment responsables abans que a comprar productes dels seus 

competidors. 

11 18 52 73 46 

3. Compraré productes d’empreses socialment responsables pel seu 

compromís social. 
7 17 62 70 44 

4. Parlaré a altra gent d’aquesta empresa pel seu compromís de 

responsabilitat social. 
8 26 63 51 52 

5. Animaré altres persones a comprar productes d’aquesta empresa 

pel seu compromís de responsabilitat social. 
10 17 55 67 51 

6. Parlaré positivament sobre aquesta empresa pel seu compromís 

amb la responsabilitat social. 
8 10 50 66 66 

7. Estic satisfet amb el compromís de responsabilitat social 

d’aquesta empresa. 
5 13 64 71 47 

8. Em sento identificat amb aquesta empresa per la seva 

responsabilitat social. 
7 28 62 66 37 

9. Aquesta empresa representa els meus valors. 15 18 77 53 37 

 



  

Els estàndards de responsabilitat social corporativa (RSC) estan agafant cada vegada 
més força a tot el món, com una resposta a les demandes dels grups interessats 
(Fuentes-García et al., 2008). Aquestes normes han augmentat en nombre i popularitat 
en les últimes dècades (Ligteringen i Zadek, 2004) i fins i tot han estat considerades 
d’alguna manera estàndards ètics, ja que proporcionen un punt de vista moral des dels 
àmbits multicultural i global (Gilbert i Rasche, 2007). Són estàndards basats en un acord 
global o universal respecte a aspectes socials bàsics i rellevants. Així, tenim diferents 
estàndards per a la gestió de la RSC i la comunicació de les accions dutes a terme per les 
empreses respecte d’això, tal com el Global Compact, publicat per les Nacions Unides. 
Altres estàndards prou coneguts són el Global Reporting Initiative (GRI), el Social 
Accountability 8000 (SA8000) o bé l’estàndard ISO 26000. Aquestes normes fomenten la 
responsabilitat empresarial en matèria ambiental i social (Marimon et al., 2010; 2011). 
No obstant això, tot i que altres normes de gestió, com les normes ambientals, s’han 
implementat àmpliament, les normes socials només s’han adoptat modestament 
(Marimon et al., 2012). 

En l’àmbit europeu, la Comissió Europea va voler saber quin grau d’interès en concret 
susciten entre els ciutadans dels estats membres els aspectes relacionats amb la 
responsabilitat social de les organitzacions. Així, a l’abril del 2013 va publicar els 
resultats d’una enquesta, publicada amb el títol Flash Eurobarometer 363: How 
Companies Influence Our Society: Citizens’ View (European Commission, 2013). 

Una de les conclusions de l’estudi és que els europeus estan dividits sobre si la 
influència global de les empreses és positiva o negativa —el 52 % pensa que és positiva, 
mentre que el 41 % pensa que és negativa. D’altra banda, els enquestats que viuen en 
països no europeus veuen més positiva la influència global de les empreses en la 
societat que no pas els ciutadans que viuen als estats de la UE. Així, per exemple, el 
79 % dels enquestats brasilers pensa que les empreses tenen una influència positiva en 
la societat. Hi ha, però, una gran diversitat de punts de vista entre els països de la UE27, 
des del 85 % dels enquestats a Dinamarca, que pensa que la influència de les empreses 
en la societat és en general positiva, fins als casos d’Itàlia i Eslovènia, on el percentatge 
baixa fins al 36 %. 
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