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Visions de la RSC

Potencialitats de la RSC

 Posar l’enfocament en la presa de decisions de les 
organitzacions partint de variables no monetàries és clau 
des d’un punt de vista de cultura de gestió empresarial.

 Interpel·la a un univers molt ampli d’organitzacions, i posa 
especial èmfasi en el món empresarial com a element de 
canvi. 

 Les perspectives que pot incorporar una part de la RSC 
quant a la construcció d’una comptabilitat agregada de 
variables socioambientals és interessant.



Visions de la RSC

Debilitats o reptes de la RSC

 El desenvolupament recent de la RSC li ha restat credibilitat, 
sobretot per la instrumentalització que s’ha fet (i es fa) de 
les eines i procediments de RSC per millorar la seva imatge 
pública.

 El fet que la majoria dels estàndards i certificacions siguin 
d’aplicació voluntària ha incrementat aquesta falta de 
credibilitat. 

 Hi ha hagut una proliferació excessiva d’eines i 
procediments de RSC, amb la conseqüent atomització i 
confusió de la opinió pública. Existeix una certa percepció 
que la consultoria i certificació en RSC s’ha convertit en un 
nou negoci en si mateix. 



La mirada de l’ESS

Un procés de transició cap a 
una economia:

- Que posa les persones i les 
seves necessitats al centre (no el 
lucre).

- Que vetlla per tenir un impacte 
social i ambiental positiu, amb 
arrelament territorial.

- Que es un factor de 
democratització de la societat, 
i es basa en la cooperació en  
comptes de la competència

Paradigma 

econòmic 

emergent

Moviment de 

transformació 

social

Pràctiques 

socioeconòmi

ques



La Xarxa d’Economia Solidària

La XES és una associació de tercer grau que compta amb més de 
260 organitzacions associades i unes 110 persones 
individuals. 

Totes juntes, aquestes organitzacions generen 220 milions d’euros 
d’ingressos; ocupen 6.300 persones treballadores i tenen una 
base social total d’uns 186.000 individus. 

14 Comissions de treball temàtiques o sectorials i 18 xarxes locals 
arreu del territori.



Mercat Social: el concepte
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Els ODS com a nou marc

En aquest article es relaciona el Balanç Social amb els ODS: 

https://knowledgehub.unsse.org/knowledge-hub/el-balance-social-

de-la-xes-10-anos-midiendo-el-impacto-de-la-ess-en-cataluna/

https://knowledgehub.unsse.org/knowledge-hub/el-balance-social-de-la-xes-10-anos-midiendo-el-impacto-de-la-ess-en-cataluna/


El Balanç Social és una eina que es troba a la cruïlla entre els 

diferents marcs presentats: és una eina d’RSC 
desenvolupada des de l’àmbit de l’ESS que dóna 
resposta als ODS

El Balanç Social de la XES



Procediment:

Reporting intern
+

Recollida avaluacions 
externes

+
Revisió tècnica

+
Avaluació de resultats

Un qüestionari en línia amb preguntes que composen 
indicadors en informe final generat 

automàticament

DESCRIU I MESURA...

- Acompliment econòmic i política 
de lucre

- Democràcia a l’organització

- Perspectiva de gènere

- Equitat

- Qualitat laboral

- Compromís social

- Compromís ambiental

Com funciona?



Balanç social bàsic: 
23 preguntes
54 indicadors

Balanç social complet:
91 preguntes
101 indicadors

Com funciona?

Productes obtinguts:

• Infografia de resultats (pdf)

• Informe de resultats en (pdf)

• Resultats editables en format de full de càlcul

• Aparició al catàleg del Mercat Social Català

• Informe de recomanacions de millora– Optatiu amb 
petit cost

FER EL BALANÇ SOCIAL NO TÉ CAP COST



https://mercatsocial.xes.cat/ca/documentacio/

Com funciona?

https://mercatsocial.xes.cat/ca/documentacio/


www.ensenyaelcor.org

Com funciona?



www.ensenyaelcor.org

Com funciona?



www.ensenyaelcor.org

Com funciona?



Validació tècnica de dades:

Validació automàtica de l’eina + comprovació manual de coherència 

de valors

Com funciona?



Sistema d’avaluació:

- Puntuació d’indicadors en relació a llindars mínims i màxims i 

distribució dels valors intermitjos

- Llindars definits per grups de tipologies d’entitats

- Ponderació de 38 indicadors en funció del pes dels 6 blocs 

avaluats:

Com funciona?



Obtenció de matriu d’avaluació

Com funciona?



Sistema d’auditoria:

- S’auditen de manera obligada el 10% de les organitzacions 

que han fet Balanç Social

- Criteris de selecció:

- Detecció d’incoherències en les seves dades, ja siguin 

tècniques o de variació de les dades d’un any a un altre.

- Avaluació positiva però amb una puntuació entre el 4 i el 5.

- Diferències molt grans entre blocs.

- Diversitat de formes jurídiques i tipologies d’organitzacions; 

major incidència sobre mitjanes i grans abans que les micro-

empreses (menys de 5 persones treballadores).

Com funciona?
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nre. d'organitzacions 17 46 50 38 43 62 70 72 105 150 188 226 199

Nombre d'organitzacions que han fet el balanç social 2008 - 2020
495 a tot 
l’Estat

Qui el fa?
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Què aporta?



https://mercatsocial.xes.cat/ca/reconeixement-com-a-part-de-less/

Què aporta?

https://mercatsocial.xes.cat/ca/reconeixement-com-a-part-de-less/


https://mercatsocial.xes.cat/ca/formar-part-del-mercat-social/

Què aporta?

https://mercatsocial.xes.cat/ca/formar-part-del-mercat-social/


http://mercatsocial.xes.cat/ca/cataleg-dorganitzacions/

Què aporta?

http://mercatsocial.xes.cat/ca/cataleg-dorganitzacions/


http://mercatsocial.xes.cat/ca/pdf-estat-mercat/

Què aporta?

http://mercatsocial.xes.cat/ca/pdf-estat-mercat/


https://mercatsocial.xes.cat/ca/autoavaluacio-i-millora-continua/

Què aporta?

https://mercatsocial.xes.cat/ca/autoavaluacio-i-millora-continua/


Què aporta?
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Què aporta?



https://aalba.cat/ca/c/balanc-social-161

Associació Alba

Què aporta?

https://aalba.cat/ca/c/balanc-social-161


ACTUA SCCL

https://actua.coop/presentem-la-memoria-

de-sostenibilitat-2018/

Què aporta?

https://actua.coop/presentem-la-memoria-de-sostenibilitat-2018/


Arç Cooperativa

https://arc.coop/ca/responsabilitat-social/

Què aporta?

https://arc.coop/ca/responsabilitat-social/


Ecos Grup Cooperatiu

http://grupecos.coop/noticies/tornem-a-ensenyar-el-cor/

Què aporta?

http://grupecos.coop/noticies/tornem-a-ensenyar-el-cor/
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