
DESCRIPCIÓ I TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA

Presentació

A Unilever treballen perquè la sostenibilitat formi part del dia a dia de les perso-
nes i per generar un futur millor. Volen que l’empresa creixi però no a qualsevol 
preu: el Pla Unilever per a una Vida Sostenible defineix l’estratègia de totes les 
seves marques oferint productes innovadors amb propòsit social i ambiental, millo-
rant la salut, la qualitat de vida i el benestar dels seus consumidors arreu del món.

Consideren que les persones són les que amb les seves petites accions marquen la 
gran diferència dintre i fora de la seva organització, per aquest motiu aposten per 
la col·laboració, la suma de coneixement i les aliances amb alt impacte.

Missió

Fer que la sostenibilitat sigui quotidiana. El seu logotip és l’expressió visual d’aquest 
propòsit, representant una gran diversitat d’aspectes on focalitzen els seus esforços.

Trajectòria en RSE

Una de les primeres marques d’Unilever va ser Dove, caracteritzada per un fort 
propòsit social. Paulatinament Unilever ha anat ampliant cartera i sumant mar-
ques com Flora, Ben & Jerry’s, Frigo o Skip.

L’any 2010 hi va haver un punt d’inflexió amb el llançament del Pla Unilever per 
a una Vida Sostenible, eix estratègic de la companyia que se centra en tres grans 
pilars amb ambiciosos objectius per aconseguir abans del 2020.

BONES PRÀCTIQUES DE RESPONSABILITAT SOCIAL

Unilever España
Premi Respon.cat 2017 a la trajectòria del compromís en RSE per a 
empresa gran

Unilever España ha rebut 
el Premi Respon.cat 2017 
a la trajectòria del 
compromís en RSE per a 
empresa gran

Unilever és una organització que des 
dels seus inicis al 1930 té incorporada 
la perspectiva social al seu model de 
negoci. Unilever és la companyia re-
sultant de la fusió de Margarine Unie, 
companyia d’origen holandès, i Lever 
Brothers, fabricant anglès de sabons. 

Premis 
respon.cat 2017
Reconeixement de les experiències en Responsabilitat Social a Catalunya

Plantilla 850 (any 2016)

Facturació 616 M€

Activitat Fabricació i venda de productes d’alimentació, 

higiene personal i de la llar

Localitat i comarca Viladecans (Baix Llobregat)

Pàgina web www.unilever.es

r es pon. c at Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya

Amb la col·laboració de: Amb el suport de:



Els objectius principals del Pla són:

•  Millorar la salut i el benestar de 1.000 milions de persones

• Reduir l’impacte ambiental per fabricació i ús dels seus productes a la meitat

•  Obtenir el 100 % de la matèria prima agrícola de manera sostenible i millorar 
la qualitat de vida de les persones mitjançant la cadena de valor

Aquests ambiciosos objectius es volen aconseguir a la vegada que creix la companyia.

Per desenvolupar l’estratègia de sostenibilitat del Pla Unilever per a una Vida Soste-
nible es desenvolupen objectius secundaris amb indicadors mesurables de resultats a 
curt i mitjà termini considerant tota la cadena d’utilització del producte (des de l’ob-
tenció de la matèria primera fins a la gestió del producte per part del consumidor).

Els àmbits de desenvolupament dels pilars principals del pla són:

•  Salut i benestar: salut i higiene, nutrició

•  Impacte ambiental: reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEI), ús responsa-
ble de l’aigua, reducció de residus

•  Qualitat de vida: equitat al lloc de treball, oportunitats per a les dones, nego-
ciació inclusiva i abastiment amb productes agrícoles 100 % sostenibles mit-
jançant el nostre programa d’agricultura sostenible

Al 2016 es va aconseguir assolir el 80 % dels objectius gràcies a la col·laboració, la 
incorporació de l’economia circular i l’alta implicació de la cadena de valor.

Actualment Unilever es marca com a gran objectiu ser una companyia carboni po-
sitiva al 2030 en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agen-
da 2015-2030 de Nacions Unides.

GESTIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL

Enfocament de gestió de l’RSE

La sostenibilitat està totalment integrada en el model de negoci d’Unilever i de les 
seves marques, promovent la innovació sostenible per al desenvolupament de la 
companyia i proveïdors, generant un impacte social i ambiental positiu.

Moltes de les estratègies generades en el marc del Pla Unilever per a una Vida Sos-
tenible impacten en diferents objectius de manera simultània integrant l’impacte 
social, ambiental, el creixement del negoci, les aliances estratègiques i la conscien-
ciació de la sostenibilitat en tota la cadena de valor, des dels productors fins als 
consumidors.

A continuació es detalla una mostra d’indicadors de seguiment del Pla Unilever 
per a una Vida Sostenible (fins a 2016):

•  El 51 % de les matèries primeres s’han obtingut de manera sostenible

•  Unilever és la primera companyia en creació de llocs de treball a 34 països

•  Generació de més confiança entre els consumidors cap a Unilever i les seves 
marques (18 de les 40 millors marques de la companyia creixen un 50 % més 
ràpid que la resta) tant a l’estat espanyol com globalment

•  L’economia circular ha ajudat a reduir molt l’impacte ambiental per fabri-
cació i ús dels productes: han aconseguit 0 d’emissions de residus perillosos 
a l’abocador a nivell mundial, son una companyia 0 residus a Europa i estan 
treballant per aconseguir-ho aviat a nivell mundial
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Aquest enfocament demostra que la sostenibilitat és rendible (estalvi de 700 M€ 
des de 2008) i genera valor compartit.

Bones pràctiques de bon govern

El seu propòsit corporatiu diu que per tenir èxit es requereixen “els més alts estàn-
dards de comportament amb totes les persones amb qui treballem, les comunitats 
amb què tenim contacte i el nostre entorn”. 

El codi de principis empresarials descriu els estàndards operacionals que tothom ha 
de seguir a Unilever, independentment del lloc on es trobi. Aquest codi també forma 
part de la seva estratègia per a la governança i la responsabilitat social corporativa. 
Els proveïdors que vulguin treballar amb Unilever també s’han de sumar a aquest 
codi de conducta responsable que desenvolupa onze principis d’integritat empresa-
rial i responsabilitats relacionades amb treballadors, consumidors i entorn.

La companyia ha participat activament a impulsar els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible de les Nacions Unides i a l’Acord de París per a la lluita contra el 
canvi climàtic (COP21).

A l’estat espanyol, Unilever forma part del Clúster de Canvi Climàtic de Forética, 
i dona suport a la iniciativa europea “Pact 4 Youth” de CSR Europe per promoure 
l’ocupació dels joves. Fomenten la col·laboració i aliances amb nombroses empre-
ses, administracions públiques i entitats sense ànim de lucre.

Bones pràctiques ambientals

Han incorporat l’economia circular a tot el procés: ecodisseny d’envasos incidint en 
una menor utilització de matèries primeres, gestió de processos més responsables 
amb els recursos naturals, utilització del residu com un recurs.

Alguns resultats gràcies a les pràctiques ambientals que porten a terme:

•  El 31,6 % del consum total d’energia i el 63 % de tota l’energia de la xarxa uti-
litzada, ha estat generada a partir de recursos renovables, reduint en un 43 % 
les emissions de CO2 des de 2008.

•  Reducció del consum d’aigua en 19 M per tona a les fàbriques respecte al 2008.

•  Reducció del 96 % el residus per tona des de 2008.

•  Treball en xarxa amb altres partners del sector, per assolir l’objectiu de 0 desfores-
tació neta associada a 4 productes abans de 2020: oli de palma, soja, paper i carn.

•  El 92 % de les 13 verdures més utilitzades als productes de la marca Knorr es 
conreen de manera sostenible. L’etiqueta “cultiu sostenible” a l’envàs fomenta 
la compra responsable.

•  Com a cas pràctic a nivell espanyol, més de 350 agricultors d’Extremadura (Co-
nesa) han millorat les seves pràctiques agrícoles incidint en un 20 % d’estalvi 
d’aigua des de 2008, una reducció considerable en l’ús de pesticides, millora de 
la biodiversitat oferint més producte agrícola i de millor qualitat, fet que ha es-
tat molt ben valorat pels consumidors i xefs. Aquest plantejament ha generat 
un creixement de la marca Knorr superior a la mitjana d’altres marques.

•  Per altra part, les bones pràctiques d’agricultura sostenible han animat a la 
creació d’un catàleg d’Agricultura Sostenible (2016) per conscienciar sobre la 
importància de preservar el medi ambient mitjançant l’alimentació a tota la 
cadena de valor (del camp a la taula). Coincidint amb el llançament d’aques-
ta guia, Unilever ha creat el Dia Nacional de l’Agricultura Sostenible (28 de 
novembre).
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 Bones pràctiques econòmiques

Unilever és líder en Indústria a l’Índex Dow Jones de Sostenibilitat (DJSI) al 2016 
i ha aconseguit per primera vegada ser líder a la categoria de productes d’higiene 
personal i de la llar.

Treballen el negoci inclusiu a tot el món: 1,5 M de minoristes han pogut accedir a 
iniciatives per millorar els seus ingressos. 920.000 dones al món han pogut accedir 
a iniciatives per promoure la seva seguretat, desenvolupar les habilitats i ampliar 
les oportunitats mitjançant la posada en marxa del seu propi negoci.

650.000 agricultors al món han pogut millorar les seves pràctiques agrícoles, amb 
un augment dels seus ingressos.

A Espanya, a més de la col·laboració per a la marca Knorr amb petits agricultors 
d’Extremadura, destaca l’impuls al 2014 de la iniciativa “SOY FRIGO” per promou-
re la venda itinerant de gelats fomentant la creació de treball adreçat a joves. Arran 
d’aquesta iniciativa s’ha creat el programa U-Lovers (2017) per a l’impuls de la em-
prenedoria mitjançant la gestió d’un foodtruck amb productes saludables i sosteni-
bles de les marques Unilever.

Bones pràctiques socials

Unilever treballa l’impacte positiu a cada territori on és present de manera adapta-
da a la realitat social de l’entorn. Mitjançant la seva Fundació col·labora de manera 
estable amb ONGs generant iniciatives amb alt impacte a nivell mundial que treba-
llen per lluitar contra la pobresa, la desigualtat, la salut i la educació, freqüentment 
aspectes que formen part d’una mateixa realitat:

•  Amb Oxfam es dissenyen programes per capacitar persones (especialment 
dones) i promocionar una correcta alimentació i accés a l’aigua potable a paï-
sos del tercer món.

•  Amb PSI (organització sanitària a nivell mundial) s’està portant a terme una 
campanya liderada per la marca de sabó Lifebuoy dirigida als nens per promou-
re la incorporació de l’hàbit de rentar-se les mans després de fer les seves neces-
sitats a les escoles i transmetre-ho a les seves famílies ja que rentar-se les mans 
amb sabó pot reduir a la meitat la mortalitat infantil per causa de la diarrea o 
la pneumònia. S’està portant a terme amb molt èxit a països en vies de desen-
volupament incidint significativament en la reducció de la mortalitat infantil.

Unilever també ha promogut localment l’escolta activa i la col·laboració mitjançant 
iniciatives com el “Dia de les classes a l’aire lliure” (liderada per la marca Skip amb la 
col·laboració d’Ajuda en Acció) per promoure que els nens i nenes incorporin el joc a 
l’exterior com a una part fonamental de les rutines diàries, millorant el seu aprenen-
tatge, benestar i felicitat, a més de fomentar la seva connexió amb la natura.

Participen activament en aquesta iniciativa , dirigida a escoles i pares, 15 països, 
90.000 centres educatius i més d’un milió d’alumnes de les escoles de primària. A 
Espanya es va posar en marxa aquesta iniciativa al 2016 amb una excel·lent acolli-
da: és el tercer país del món en participació amb més de 100.000 persones en dos 
anys. Dels centres participants, 4 de cada 5 s’han compromès a incrementar el joc 
a l’exterior.

En aquest apartat també s’incorpora l’experiència de la iniciativa SOY FRIGO.

Destaca especialment la iniciativa Unilever comparteix, centrada a Viladecans, mu-
nicipi on s’ubiquen les oficines centrals d’Unilever España. L’impacte anual de les 
actuacions d’Unilever a Viladecans supera les 10.000 persones. L’11 de juny passat 
es va celebrar la X edició, on es va aconseguir una recaptació de més de 25.000 €.
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Aquesta iniciativa es va impulsar al 2012 i té per objectiu la generació de vincles 
amb la comunitat considerant les diferents necessitats de la ciutadania, dedicant 
una especial atenció a les 1.200 famílies vulnerables del municipi. Amb aquesta fi-
nalitat la Taula de Necessitats Bàsiques de Viladecans està integrada per diferents 
àrees de l’Ajuntament (Serveis Socials, Educació, Promoció Econòmica), Creu Roja 
Càritas i Unilever. Gràcies a aquesta taula s’ha incrementat l’eficiència a l’atenció de 
persones vulnerables. Unilever proporciona mensualment productes a aquestes fa-
mílies (13,2 tones al 2016), que són distribuïts mitjançant el Punt Solidari de Vilade-
cans i Càritas, ha impulsat iniciatives com tallers de cuina destinats a grups d’espe-
cial interès (joves en risc d’exclusió, salut mental, famílies monoparentals, persones 
amb discapacitat) i ha orientat el seu voluntariat per generar impacte al municipi.

En el marc d’Unilever comparteix la companyia organitza anualment una Camina-
da Solidaria amb una alta participació de la ciutadania des de fa 10 anys (participa-
ció mitjana de 6.000 persones) que recorren els carrers del municipi en benefici de 
les famílies més vulnerables.

Unilever també realitza, a un 70 % de les escoles de Viladecans, “Tallers d’Hàbits 
Saludables i Salut Bucal” sota les marques Tulipán, Flora i Signal i als centres d’edu-
cació secundària els “Tallers d’autoestima i confiança corporal” sota la marca Dove.

Amb cobertura a tot Catalunya, Unilever col·labora amb donació de producte de 
manera periòdica amb Creu Roja i l’Hospital Sant Joan de Deu. Unilever dona 
suport a la Fundació Èxit per ajudar els joves en risc d’exclusió social i ha estat 
empresa padrina per a la creació del “Lab d’Acció Social Blanquerna”, destinat a 
professionalització de les entitats socials catalanes. 

D’altra banda, col·labora assíduament amb universitats catalanes i escoles de nego-
cis compartint coneixement i iniciatives.

Unilever ha contribuït a donar suport amb les seves iniciatives a més de 56.000 
persones durant 2016, una bona part a Catalunya.

Bones pràctiques laborals

1. SOY FRIGO

Unilever, sensibilitzat per l’alt atur juvenil a l’estat espanyol, al 2014 va impulsar la 
iniciativa “Soy Frigo” per a la creació d’ocupació dels joves menors de 30 anys en 
risc d’exclusió o amb estudis universitaris.

Aquest programa, actiu durant la temporada estival, promou a més de la creació 
d’un lloc de treball, la millora de l’ocupabilitat mitjançant la formació. Ja està pre-
sent a 15 països i té com a principal objectiu crear abans de l’any 2020 un total de 
3.000 llocs de treball a Espanya, 10.000 a Europa i 100.000 al món.

“Soy Frigo” també promou la conscienciació dels consumidors posant en valor l’im-
pacte de la compra responsable informant al consumidor sobre el projecte i la inci-
dència de la seva compra.

Gràcies a la creació d’aquest projecte, s’han desenvolupat altres iniciatives com 
“Platges netes”: un projecte que esta present al 2016 a 100 platges, aprofitant la 
presència dels joves de “Soy Frigo” per conscienciar als usuaris sobre la importàn-
cia de cuidar i protegir els espais naturals.

El projecte “Soy Frigo” ha incorporat recentment una nova variant orientada als 
emprenedors: la iniciativa “U-lovers”, que permet gestionar de manera indepen-
dent un negoci de restauració itinerant mitjançant un foodtruck oferient produc-
tes saludables i sostenibles de les diferents marques d’Unilever.
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Aquesta iniciativa permet obtenir ingressos acceptables a les persones emprene-
dores (mitjana de 2.000 €), disposa del suport d’organitzacions expertes en aquest 
tipus de model de negoci (El Kiosko Street Food) i ofereix condicions de finança-
ment favorables per als joves.

Per posar en marxa una iniciativa com “Soy Frigo” i les iniciatives que s’ha deri-
vat ha estat necessària la col·laboració a nivell estatal del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social (“Soy Frigo” forma part de l’”Estrategia de Emprendimiento y 
Empleo Joven” ), els Ajuntaments on és present la iniciativa (impulsant acords de 
col·laboració fer disminuir l’atur local), entitats com la “Fundación Biodiversidad” 
per portar a terme la formació com a agents medi ambientals de “Platges Netes” i 
la col·laboració de “El Kiosko Street Food” per orientar els emprenedors.

Aquest tipus d’aliances tenen un focus comú: combatre l’atur juvenil i demostren que és 
possible generar projectes amb alt impacte social i ambiental a més de viables en el temps.

2. PROGRAMA FUTURE LEADERS

Iniciativa dirigida a persones recent llicenciades o estudiants en pràctiques. El 
programa incentiva la detecció de talent i líders futurs de l’organització treballant 
l’entrenament d’habilitats clau i experiències. En el procés de selecció (estructurat 
en 4 passes) s’incorporen tècniques de gamificació. Es promou la mobilitat fun-
cional i geogràfica d’aquestes persones per tenir una visió més global i diversa de 
l’organització i les necessitats de l’entorn.

3. COMITÈ DE SOSTENIBILITAT

El Comitè de sostenibilitat és un òrgan intern d’Unilever España, integrat per 
persones de diferents àrees i posicions molt compromeses amb la sostenibilitat i 
amb una actitud proactiva. Fan de connectors del comitè amb altres companys i 
promouen l’acció i la recollida d’idees portant a terme un dels lemes propis de l’or-
ganització: Petites accions marquen la diferència.

El Comitè de sostenibilitat es reuneix de manera periòdica amb una ordre del dia 
concreta i disposa de la participació d’empreses i persones expertes amb les quals 
es té relació per fer extensiva aquestes iniciatives i compartir experiències.

Un dels exemples de les actuacions del comitè ha estat la guia pel reaprofitament 
d’aliments al sector de la hoteleria i la restauració o actuacions de voluntariat amb 
alt impacte a la comunitat de Viladecans i diferents indrets de Catalunya.

4. BRIGHT FUTURE IN ACTION

Iniciativa en format de concurs entre països per fomentar l’aprenentatge en línia de 
les persones treballadores d’Unilever vers a la incorporació de la sostenibilitat al dia 
a dia en el seu entorn laboral. Es va portar terme mitjançant una plataforma amb 
reptes setmanals amb exemples pràctics de la aplicació del Pla Unilever per a una Vida 
Sostenible, generant aprenentatge i experiències compartides, així com noves iniciati-
ves. En paral·lel es van portar a terme actuacions presencials a les oficines d’Unilever.

5. ACTIVA’T PEL TEU COR 

Unilever, en línia amb la seva aposta per millorar la salut, el benestar i la qualitat 
de vida, ha realitzat un programa entre els seus treballadors durant 2016 i 2017 que 
ha donat com a resultat la reducció del 30 % dels seus nivells de colesterol durant 
un any. Aquest programa s’ha portat a terme mitjançant la realització de tallers 
per reduir pes, tabaquisme o hipertensió i ha contactat amb el suport i seguiment 
de personal especialitzat en medicina i salut.

Informació complementària

Pla Unilever per a una Vida Sostenible- 
espai web d’Unilever

www.unilever.es/sustainable-living/

Unilever apoya a más de 56.000 
personas con sus acciones sociales 
en 2016

www.elperiodico.com/es/noticias/ 
viladecans/unilever-apoya-mas-56000- 
personas-espana-con-sus-acciones- 
sociales-2016-5728810

Campanya Lifebuoy pel rentat 
de mans (Fundació Unilever en 
col·laboració amb PSI)

www.unilever.es/about/ 
unilever-foundation/psi/

Web Iniciativa “Soy Frigo” 

www.soyfrigo.es/

Dia de les classes a l’aire lliure:

Web amb materials “Aprendiendo al 
aire libre”

https://aprendiendoalairelibre.es/

Noticia PR noticias (maig 2017)

http://prnoticias.com/ 
comunicacion/prcomunicacion/ 
20162607-dia-de-las-clases-al-aire-libre

Noticia a PR noticias (2017)

“Unilever, la compañía con más  
marcas en el rankig Kantar World 
Panel”

http://prnoticias.com/comunicacion/
prcomunicacion/20162889-unilever- 
ranking-kantar-worldpanel

Noticia Europapress (2017) 
“Unilever reduce un 30 % el colesterol  
de sus empleados en un año”

www.europapress.es/epsocial/ 
responsables/noticia-unilever-reduce- 
30-colesterol-empleados-espana-ano- 
20170314200240.html
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