


Una	  oportunitat	  per	  a	  les	  pimes	  

•  RSE.Pime	  és	  un	  programa	  d’implantació	  de	  
la	  Responsabilitat	  Social	  a	  les	  PIMES	  
catalanes.	  	  

•  Està	  des;nat	  a	  facilitar	  eines	  i	  
procediments	  de	  millora	  en	  la	  ges;ó	  
econòmica,	  social	  i	  ambiental	  	  a	  par;r	  	  de	  	  
la	  	  implantació	  dels	  valors	  d’RSE	  a	  la	  cultura	  
empresarial	  de	  les	  organitzacions.	  

•  El	  programa	  és	  gratuït	  per	  als	  par;cipants.	  
Està	  finançat	  pel	  Departament	  d’Empresa	  i	  
Ocupació	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya	  
amb	  la	  voluntat	  de	  facilitar	  eines	  per	  a	  les	  
pimes.	  

Objec:us	  
•  Augmentar	  el	  nombre	  
d’empreses	  compromeses	  i	  
alineades	  amb	  els	  reptes	  de	  la	  
societat,	  facilitant	  que	  moltes	  
més	  pimes	  incorporin	  la	  ges;ó	  
de	  l’RSE	  (+quan;tat,	  +qualitat).	  

•  Es	  pretén	  que	  les	  empreses	  
par;cipants	  acabin	  disposant	  
d'un	  Pla	  d'acció	  d'RSE	  elaborat	  
per	  elles	  mateixes,	  seguint	  la	  
metodologia	  proposada	  i	  
gaudint	  de	  l'acompanyament	  
expert	  i	  espais	  de	  trobada	  amb	  
les	  altres	  empreses	  
par;cipants.	  



•  Les	  empreses	  que	  s’hi	  poden	  presentar	  són	  
les	  pimes	  (màx:	  250	  treb.)	  i	  s’escolliran	  15	  
empreses	  par;cipants.	  

•  Empreses	  amb	  sensibilitat	  en	  temes	  
ambientals,	  socials,	  laborals,	  bon	  govern...	  
que	  no	  han	  fet	  el	  pas	  a	  estructurar	  la	  ges;ó	  
de	  la	  Responsabilitat	  Social	  i	  que	  es;guin	  
interessades	  a	  iniciar	  un	  procés	  en	  aquest	  
sen;t.	  

•  Per	  cada	  empresa	  hi	  par;ciparà	  una	  persona,	  
sempre	  de	  nivell	  direc:u,	  especialment	  el	  
màxim	  direc;u.	  Altres	  persones	  de	  l’empresa	  
podran	  par;cipar	  en	  les	  accions	  
complementàries.	  	  

•  Se	  n'espera	  un	  alt	  nivell	  de	  compromís	  per	  a	  
seguir	  el	  programa	  i	  finalitzar-‐lo	  amb	  èxit.	  

Criteris	  de	  selecció	  
•  Organitzacions	  amb	  les	  
següents	  condicions:	  
–  Pimes	  amb	  la	  seu	  social	  a	  Catalunya	  
–  Amb	  compromís	  de	  par;cipació	  

aprovat	  per	  la	  direcció	  
–  Amb	  garan;es	  d’interlocució	  amb	  la	  

direcció	  de	  l’empresa	  

•  Criteris	  de	  priorització:	  
–  Pimes	  pe;tes	  (10	  a	  49	  treballadors)	  
–  Sensibilitat	  i	  compromís	  
–  Existència	  de	  bones	  pràc;ques	  prèvies	  
–  Cultura	  organitza;va	  i	  de	  ges;ó	  

desenvolupades	  
–  Es	  valorarà	  la	  diversitat	  sectorial	  i	  

territorial,	  i	  de	  dimensió	  

Podeu	  ser	  una	  de	  les	  par;cipants	  



Materials	  
El	  programa	  disposarà	  d’una	  metodologia	  específica,	  que	  inclou	  uns	  materials	  
pautats	  per	  a	  facilitar	  que	  les	  empreses	  ;nguin	  la	  capacitat	  de	  poder	  
progressar	  amb	  un	  suport	  limitat.	  	  

Seguiment	  
La	  metodologia	  inclou	  un	  seguiment	  dels	  par;cipants,	  amb	  contacte	  
setmanal	  per	  a	  assegurar	  el	  progrés,	  si	  bé	  la	  càrrega	  de	  feina	  correspon	  a	  
cada	  empresa	  par;cipant.	  Aquest	  seguiment	  implica	  llançar	  els	  avisos	  
d'agenda,	  anar	  aportant	  materials,	  possibilitat	  de	  contacte	  telefònic	  o	  
telemà;c	  per	  a	  solucionar	  temes	  puntuals...	  	  

Experts	  sessions	  
Les	  sessions	  seran	  conduïdes	  per	  experts.	  	  
Coordinador:	  Josep	  Maria	  Canyelles	  
Formador:	  José	  Antonio	  Lavado	  
Consultors:	  Diversos.	  Cada	  empresa	  podrà	  triar	  consultor.	  Totes	  les	  persones	  
que	  siguin	  consultors	  d'aquest	  programa	  hauran	  de	  passar	  per	  una	  sessió	  
conjunta	  sobre	  metodologia	  del	  programa.	  	  

Caracterís:ques	  
•  Impacte	  alt	  
–  Orientat	  a	  l'acció,	  dinàmiques	  

pràc;ques	  
–  Implicació	  direc;va	  
–  Elements	  de	  con;nuïtat	  	  

•  Factors	  d'èxit	  
–  Orientat	  a	  la	  realitat	  de	  les	  

empreses	  par;cipant	  
–  Focus	  cap	  a	  un	  model	  de	  

negoci	  sostenible	  
–  Acompanyament	  expert	  
–  Experiència	  en	  programes	  

similars	  per	  part	  del	  Consell	  
de	  Cambres	  i	  la	  Generalitat	  de	  
Catalunya	  

Metodologia	  



•  Fer	  un	  Pla	  d’acció	  en	  sols	  5	  sessions	  
•  Sessions	  ma;nals	  a	  ritme	  mensual	  
•  Una	  sessió	  de	  consultoria	  a	  l’empresa	  

Comprendre	  
el	  sen:t	  
empresarial	  
de	  l'RSE.	  	  

• Per	  què	  
hauria	  de	  
fer	  RSE	  la	  
meva	  
empresa?	  

Analitzar	  la	  
sostenibilita
t	  en	  els	  cinc	  
vectors.	  	  

• En	  què	  
consisteix	  
l'RSE	  de	  la	  
meva	  
empresa?	  

Autoavaluar
-‐se	  i	  marcar	  
objec:us	  	  

• En	  què	  i	  
com	  he	  de	  
progressar
?	  

Contrastar	  
resultats	  
amb	  grups	  
interès.	  	  

• Com	  em	  
valoren	  els	  
altres?	  	  

Desenvolup
ar	  un	  pla	  
d'acció	  
d'RSE.	  	  

• Què	  hauria	  
de	  fer?	  

½	  dia	  
consultoria	  
individual	  a	  
cada	  
empresa	  
par:cipant.	  	  

• Som-‐hi!	  
Com	  
començo?	  
Sessió	  in	  
company	  

9	  de	  juny	   7	  de	  juliol	   29	  de	  setembre	   20	  d’octubre	   17	  de	  novembre	   desembre	  

Un	  Pla	  d’acció	  d’RSE	  a	  mida	  en	  5	  sessions	  

...	  i	  una	  consultoria	  individual	  



•  Disposar	  d’un	  Pla	  d’acció	  elaborat	  per	  la	  pròpia	  
empresa	  per	  mitjà	  d’un	  procés	  àgil	  i	  pràc;c.	  

•  Començar	  immediatament	  a	  ges;onar	  la	  pròpia	  
RSE	  mitjançant	  un	  programa	  adaptat	  a	  les	  
caracterís;ques	  de	  les	  pimes.	  

•  Disposar	  d’un	  acompanyament	  expert	  i	  la	  
possibilitat	  de	  compar;r	  els	  progressos	  amb	  
altres	  direc;us	  de	  pimes,	  creant	  sinergies.	  

•  Par;cipar	  d’una	  xarxa	  de	  coneixement	  més	  
enllà	  del	  període	  inicial.	  

•  Gaudir	  de	  visibilitat	  del	  compromís	  i	  del	  
reconeixement	  d’haver	  par;cipat	  en	  el	  
programa	  (logo	  acredita;u)	  

Beneficis	  de	  l’RSE	  
•  Compe;;vitat	  empresarial	  

•  Ges;ó	  ac;us	  intangibles	  

•  Posicionament	  i	  diferenciació	  de	  marca	  

•  Millora	  del	  clima	  laboral	  i	  la	  produc;vitat	  

•  Desenvolupament	  professional	  i	  personal	  

•  Garan;r	   la	   igualtat	   d’oportunitats	   dins	  
l’organització	  

•  Conciliació	  de	  vida	  personal	  i	  laboral	  

•  Fidelització	   i	   mo;vació	   de	   les	   persones	  
treballadores	  

•  Atreure	  i	  retenir	  talent	  

•  Millora	  de	  la	  comunicació	  interna	  

•  Fidelització	  de	  la	  clientela	  

•  Millora	  de	  la	  relació	  amb	  l’entorn	  

•  Contribuir	  al	  desenvolupament	  sostenible	  

Per	  què	  par;cipar	  a	  RSE.PIME	  



Sol·∙licitud	  de	  par:cipació	  a	  RSE.PIME	  	  

Sol·∙licitud	  d’informació	  

www.respon.cat	  


