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L'Organització Mundial del Treball defineix la
Responsabilitat Social Corporativa (RSC) o Empresarial

(RSE) com el conjunt d'accions de caràcter voluntari, que  
les empreses prenen en consideració per a què les seues

activitats tinguen repercussions positives sobre la
societat i que afirmen els seus principis i valors.

Què és la RSC? 

Com ha evolucionat?

Als anys 90, este concepte  va
arribar a Europa. Fou a la
Cimera del Consell d'Europa,
celebrada a Lisboa l'any 2000.
En aquest moment es va fer una
crida al sentit de la
responsabilitat social de les
empreses en relació amb la
formació continua,
l'organització del treball, la
igualtat d'oportunitats, la
integració social i el
desenvolupament sostenible.

En 2001, la Unió Europea publica
"El Llibre Verd de la

Responsabilitat Social", en el
qual es proposa un debat sobre

esta qüestió. Després de diversos
anys d'estudiar este fenomen, en

la seua comunicació del 25
d'octubre de 2011, la comissió

afirma que, l'enfocament
estratègic de la RSC, per part de
les empreses, els dona beneficis

vinculats a la gestió de riscos,
estalvis de costos, accessos al

capital, relacions amb els clients,
gestió dels recursos humans i

capacitat d'innovació.



Quin propòsit te la innovació social?
La innovació social té un paper crucial a l’hora d’abordar

diverses qüestions clau:
 Com abordar els reptes socials de manera eficaç, amb

noves solucions i pressupostos ajustats. 

Les àrees de treball i aplicació: 
1. innovació social per superar les desigualtats de salut 
2. innovació social a les zones i societats rurals
3. innovació social en el sector financer
4. innovació social i sector privat
5. innovació social per gestionar la diversitat

Què és la Innovació Social ? 
Segons la Comissió Europea la innovació social significa
desenvolupar noves idees, serveis i models per abordar

millor els problemes socials. 
Convida a aportacions d’actors públics i privats, inclosa

la societat civil, per millorar els serveis socials.



El perquè de la Guia

L'objectiu de Ara+RSCi
ARA+RSCi pretén fomentar i divulgar la RSC i la INNOVACIÓ

SOCIAL com a fonament de nous projectes empresarials i accions
socials innovadores al nostre territori.

Dirigint-se als tres publics objectius empreses, estudiants i
ciutadania en general.

El nou escenari del COVID-19 ens planteja un repte i també una
oportunitat per restablir les formes de treball, les noves

maneres de mobilitat, la necessitat de cuidar el planeta, i
sobre tot ens ha permès ser més conscients de la 

 vulnerabilitat de la societat, l’economia, el medi ambient.
Davant aquesta situació cal sortir reforçats i desenvolupar un

model econòmic més responsable i alineat en els ODS 2030. 



El Contingut de la Guia
Aquesta GUIA DIVULGATIVA mostra distintes
accions que poden emprendre les empreses

establides i els nous projectes d’emprenedoria al
nostre territori en l’àmbit de la RSC i la innovació

social. Amb una perspectiva que integra
l’escenari POST COVID-19 tenint en compte les

noves perspectives i disrupcions originades per la
pandèmia per convertir-les en una oportunitat
empresarial més conscienciada, responsable i

sostenible.  

És una GUIA que presenta accions en RSC i innovació
social per al teixit empresarial.

També és una forma per identificar entitats
ubicades al territori de l'ambit social, esportiu i

cultural amb les que col·laborar en projectes RSC , i
així, poder obtenir més profit i una responsabilitat

més interactiva.



Accions RSC que poden
implementar les empreses

Qui soc empresarialment i què puc fer
socialment?

1. Soc una empresa d'hostaleria
2. Soc una empresa del comerç local
3. Soc una empresa de construcció

4. Soc una empresa industrial 
5. Soc una empresa instal·ladora
6. Soc una empresa d'embotits

7. Soc una empresa d'asessorament i
consultoria

8. Sóc una empresa de reciglatge

COEVAL és una Confederació Empresarial de caràcter
multisectorial. Per això, hem considerat fer menció a distintes
accions RSC classificades per sectors i activitats econòmiques.

Totes aquestes propostes de iniciatives estan alineades
en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS 2030.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Accions RSC que poden
implementar les empreses

1. Soc una empresa d'hostaleria

Utilitzar Productes Km0 locals i de proximitat
Utilitzar productes de mercat i d’estació

Utilitzar productes ecològics
Utilitzar estovalles i tovallons compostables o de tela reutilitzables.

Utilitzar packaging sostenible per al menjar per endur 
Utilitzar botelles d’aigua de vidre reutilitzables

Zero desaprofitament 
Convenis amb associacions que donen suport a les persones sense recursos

Cuinar en cuines eficients i sostenibles 
Separació i gestió dels residus

Delivery amb vehicles sostenibles
Destinar un % dels tiquets clients a accions positives municipals 
Informar de les propietats nutricionals del menús de restauració

Menús més saludables per prevenir malalties
Solar tèrmica per al subministrament d'aigua calenta sanitària al bar i restaurant 

Eco concepció i disseny als bars i restaurants
Promoció del mercat local 

Promoció de l’agricultura i ramaderia local 
Restauració als espais oberts i parques front el COVID-19



Apropar als majors i persones amb discapacitat reduïda els productes que necessiten
Promocionar i disposar de productes locals a la venda

Fira de Productes Locals
Botigues amb experiències culturals 

Convenis amb associacions culturals, socials ONG, on part dels productes caducats no
es tiren al fem

Establir punts de recollida de menjar per als animals
Captació de fons per a causes solidàries

Reduir borses de plàstic i fomentar la venda a granel
Promoció de productes eficients i més sostenibles 
Promoció de campanyes de conscienciació social 

Formació de professionals del xicotet comerç en digitalització, publicitat i màrqueting
Realitzar màrqueting front al consum no sostenible 
Realitzar aparadorisme amb productes reutilitzats
Col·laborar amb les activitats del veïnat i l’escoles

Col·laborar amb altres associacions de comerç d’altres regions i punts geogràfics
Promocionar els casc antics com a espais comercials 

Convertir en zona de vianants els espais comercials als nuclis urbans
Tornar als mercats oberts al carrer front al COVID-19

Accions RSC que poden
implementar les empreses

2. Soc una empresa del comerç local 



Disposar plans d’igualtat 
Incloure espais verds i vegetació a les seues promocions i construccions 

Realitzar campanyes de promoció i realització de llars més habitables i amb
millor qualitat de vida 

Establir horaris més respectuosos per a la salut dels obrers que treballen
al carrer i suporten condicions climàtiques extremes

Invertir en mesures de protecció i seguretat extra per a la plantilla
Participar en licitacions públiques amb propostes competitives i factors

que aporten valor al benestar dels habitants 
Ser promotor de projectes de construcció d’escoles als països en vies de

desenvolupament
Desenvolupar Projectes de Bio arquitectura 

Utilitzar materials de construcció Bio sostenibles 
Promocionar esdeveniments culturals i esportius

Ecodisseny d'habitatges habitables, amb espais per al teletreball, espais amplis comuns i
per a la pràctica d'esport.

Accions RSC que poden
implementar les empreses

3. Soc una empresa de construcció 



Disposar de vehicles d’empresa elèctrics per al transport i logística 
Gestionar de manera adequada els residus generats en l’oficina

Flexibilitzar horaris dins de les possibilitats i implantant l'opció del
teletreball per a aquells llocs en els quals siga factible sense baixar productivitat

Convenis amb associacions culturals, socials ONG per donar suport a iniciatives que
tinguen impacte positiu front a un repte socioeconòmic i mediambiental 

Campanya de conscienciació a les escoles dirigides als xiquets, les xiquetes i les famílies
per a promocionar la formació professional en la industria avançada

Campanya de conscienciació i promoció del paper de la dona en la industria
Exposició i museus de promoció de la industria tradicional al territori i la seua evolució.

Adaptació i innovació en la industria tradicional
Implantació de la Economia Circular al procés i cadena de valor de l’empresa

Implantar l’ecodiseny per a la definició i fabricació dels productes 
Calcular l’empremta ecològica i implantar mesures correctives i de prevenció

Plantar arbres per compensar l’empremta ecològica 
Promoció i defensa de les àrees industrials (polígons) més avançats i sostenibles

Col·laborar en les accions de pràctiques d'alumnat de titulacions industrials

Accions RSC que poden
implementar les empreses

4. Soc una empresa industrial 



Col·laborar i desenvolupar periòdicament un projecte d’instal·lació sostenible públic i
municipal

Promocionar i disposar de productes d’eficiència fabricats per productors locals
Disposar de vehicles d’empresa elèctrics per al transport i logística corporativa

Promoció i realització de canvis a lluminària LED 
Gestionar de manera adequada els residus generats en l’oficina

Gestionar de manera adequada els residus generats en les instal·lacions a clients
Campanyes de conscienciació en l'ús de l'aigua a través de cartelleria, o instal·lar

perlizadores en les aixetes per a reduir el cabal d'aigua
Campanya per a un consum no sostenible d’energia i aigua

Formació professionals del sector energètic i la gestió de l’aigua en l’àrea smart city
Decoració urbana de Nadal eficient i sostenible

Celebra el dia del medi ambient amb iniciatives urbanes energètiques
Campanya de conscienciació a les escoles dirigides als

xiquets i a les famílies per a reduir el consum energètic i que resulta més sostenible
Convenis amb associacions culturals, socials ONG per
donar suport a iniciatives que tinguen impacte positiu

Accions RSC que poden
implementar les empreses

5. Soc una empresa instal·ladora 



Apropar als majors i persones amb discapacitat reduïda els productes que necessiten
Elaborar embotit més saludable

Elaborar embotit innovador. Vegi-embotit dirigit a les noves demandes dietètiques
Manipular i elaborar productes provinents de carns ecològiques

Fira de Productes d’embotits Locals
Botigues amb experiències culturals de recuperació de plats típics 

Convenis amb associacions culturals, socials ONG, on part dels productes caducats no es
tiren al fem. Col·laborar amb bancs d’aliments

Establir punts de recollida de menjar per als animals
Reduir borses de plàstic i packaging d’embalar

Gestió de residus per a bio compost a xicoteta escala
Col·laborar amb ramaders i granges ecològiques i de benestar dels animals

Promoció de campanyes de conscienciació social per la compra de productes locals
Formació professionals del sector carnicer en digitalització, comunicació i màrqueting

Col·laborar amb les activitats del veïnat i l’escoles
Col·laborar amb altres associacions de comerç d’altres regions i punts geogràfics

Promocionar els casc antics com a espais comercials 
Tornar als mercats oberts al carrer front al COVID-19

Accions RSC que poden
implementar les empreses

6. Soc una empresa d'embotits



Accions RSC que poden
implementar les empreses

7. Soc una empresa d'assesorament 

Pro Bono Emprendre per ajudar desinteressadament als emprenedors
Organitzar esdeveniments de professionalització de la PYME

Donar suport professional a associacions sense ànim de lucre
Captació de fons per a causes solidàries

Celebra el dia de l'autònom amb iniciatives positives per a elles i ells
Promoció de campanyes de conscienciació de la conciliació empresarial i familiar

Formació financera per a immigrants i persones amb excessos recursos.
Realitzar màrqueting per a la PYME sostenible

Col·laborar amb iniciatives socials organitzades per les empreses ubicades al mateix
barri

Establir el dia Connectivitat 0. Per a que les plantilles descansen
Implementar el mindfulness contra l'estrès en les plantilles

Implementar la oficina papers cero
Disposar de vehicles corporatius no contaminats per dur
a terme la mobilitat que necessiten el personal empleat

Teletreball saludable
Establir la cita prèvia i online per minorar el risc de contagi per COVID-19



Accions RSC que poden
implementar les empreses

8.Soc una empresa de reciclatges

Campanyes de conscienciació i recompensa a la separació i gestió de residus
Premis a l’empresa més recicladora 

Premis als barris més recicladors
Disseny de contenidors atractius a les escoles i espais públics 

Utilitzar flota de vehicles d’arreplegada de residus no contaminats 
Regalar contenidors de separació i reciclatge als punts públics

Realitzar màrqueting front al consum no sostenible
Impulsar projectes d'economia circular comarcals

Col·laboració publico-privada per a millorar les normatives vigents
referent al reciclatge

Col·laborar en projectes de I+D+i que impulsen el reciclatge del materials
i reconversió del nous materials

Instaurar contenidors intel·ligents per millorar l'abocament de residus 
Celebrar el dia del medi ambient amb iniciatives urbanes de reciclatge



Accions RSC que poden
implementar les empreses

Multisectorial aplicable a totes les Pymes

Certificar-se en les normes ISO 9001, en matèria de
qualitat, ISO 14001, en matèria de medi ambient.

ISO 45001 millora de la salut i seguretat de la
plantilla. Implantació EMAS i

EFQM de qualitat. Implantar guies, sistemes i
iniciatives de la gestió RSC. Guia ISO 26000. 

Bones practiques no certificable Pacto Mundial de la
ONU. Adhesió lliure amb el compromís d’implementar 10 principis. IQNet SR10.

Sistema de gestió de la RSC . SG21. Integra aspectes
ambientals, socials i de bon govern.

Establir millores de conciliació laboral familiar
Captació de fons per a causes solidàries

Coach empresarial per a la resolució de conflictes i motivació del personal



Idees de negoci basades en la RSC
i la Innovació Social

L’escenari COVID-19 ha ocasionat un impacte negatiu en l’economia. 
No obstant això, cal ser optimista i començar a pensar que estem davant un repte

que cal afrontar reinventant-se i generant nous projectes que donen resposta a
les noves necessitats de la societat, les noves formes de relacionar-se i les noves

maneres de treballar. 

Per això, cal treballar des del pensament creatiu, la col·laboració i la innovació
oberta per millorar la situació social, econòmica i medi ambiental. I ací

l’emprenedoria basada en projectes de Responsabilitat Social Corporativa i
innovació social tenen molt a dir.

A continuació, es mostra una sèrie d’idees que són iniciatives de RSC i innovació
social, que la vegada, es poden convertir en negocis pròspers i sostenibles que

tenen en conter la viabilitat econòmica i el benestar social.



Idees de negoci basades en la RSC
i la Innovació Social

Projectes de Formació inclusiva

Projectes de Màrqueting i
Comunicació

Formació per millorar la mesures en noves tecnologies i
teletreball

Teletreball i eines de treball col·laboratives
Conciliació en el teletreball 

Branding Socialment Responsable. Marques implicades 
Campanyes de comunicació i conscienciació social
Esdeveniments i congressos multitudinaris online 

Ecommerce Socialment Responsable. 
Botigues on line de proximitat



 Mobilitat Urbana sostenible
Vehicles particulars i públics no contaminants 

Bio arquitectura 
Reformes de llars sostenibles i habitables. 

Espais per a viure inclús en un confinament. 
Alimentació biodinàmica i ecològica

Eficiència energètica i renovables
Eco disseny

Teletreball i eines de treball col·laboratives. 
Formació per millorar la mesures en noves tecnologies i

teletreball
Conciliació en el teletreball 

Idees de negoci basades en la RSC
i la Innovació Social

Projectes de Sostenibilitat



Idees de negoci basades en la RSC
i la Innovació Social

Realitat augmentada per al manteniment
industrial 
 Digitalització de l’empresa i la fabrica
Sustitució productes químics 
Economia Circular

Projectes Industria 

Projectes Oci i turisme

Turisme local, segur i en espais oberts
Cultura Online 
Esport i exercici activitas al lliure 



Avantatges de la RSC + la innovació
social post COVID 19

Per a les empreses
Les organitzacions que treballen en el marc de la RSC i la innovació
social poden veure augmentat el seu prestigi, la seua reputació i la
seua credibilitat.
Des del punt de vista de màrqueting empresarial, una bona difusió
de les accions del pla de RSC, poden fer que millore la seua imatge
i es capten nous clients.
Quant a les treballadores i als treballadors, el trobar-se en
condicions de treball dignes, augmenta la seua motivació i es
senten més valorats. Cuidar als empleats és una manera d'atraure
el talent i mantindre'l.

Per a la societat
En molts casos és la societat el principal destinatari de les accions
derivades de la RSC i la innovació social, ja que són moltes les
empreses que busquen els recursos de matèries primeres, o de
personal en l'entorn pròxim. D'aquesta forma s'aconsegueix un
desenvolupament econòmic en la zona d'ubicació.

Per al medi ambient
Les accions de RSC de les empreses van encaminades a
minimitzar l'impacte, per la qual cosa veurem pràctiques
sostenibles en cadascuna de les fases dels processos productius
empresarials.
La RSC porta aparellat un estalvi derivat de l'increment de la
productivitat i eficiència dels recursos, la disminució del consum
d'energia i aigua, la reducció de residus i la recuperació de
subproductes valuosos.



Amb qui puc col·laborar i fer una
realitat socialment responsable?

Des de Coeval creem que pot resultar molt productiu i satisfactori dur a
terme projectes de RSC i innovació social de manera col·laborativa i
cooperativa entre distintes entitats. 
Moltes vegades les empreses tenen ganes d’emprendre iniciatives de
RSC però no saben com, o també ja estan realitzant-les però no les
identifiquen, o no sabem com poden tenir major impacte. Per això, les
empreses i les seues direccions es troben davant dubtes referents a la
RSC i la innovaió social que es resumeixen en aquestes preguntes: 

• Quina iniciativa es considera RSC?
• Quina iniciativa pot ser verdaderament

positiva per al meu entorn?
• La meua iniciativa està alineada amb les

necessitats reals de la societat,
l’economia i el medi ambient?

• Com puc multiplicar l’efecte del impacte
de la RSC?

• Amb qui puc associar-me per posar en
marxa accions RSC o d'innovació social? 



AMB QUI PUC COL·LABORAR I FER
UNA REALITAT SOCIALMENT

RESPONSABLE
Per altar banda, hi ha moltes associacions

sense ànim de lucre i ONGs amb propòsits socials que requereixen
l’ajuda i suport de entitats privades que poden aportar

voluntàriament recursos humans, recursos monetaris, espais, idees
per multiplicar el seu propòsit social i tinga major benefici per totes

i tots.
Per això, creiem que és mol important que la part empresarial siga

coneixedora de les distintes associacions amb fins socials que
existeixen la seu entorn més directe. I la varietat de propòsits

socials en les que invertir recursos i temps per sumar un projecte
en col·laboració de RSC que multiplica perquè s’alineen ganes de

fer accions positives i necessitats reals socials que solucionar. 
A continuació, oferim el directori d’associacions publicada per

l’Ajuntament d’Ontinyent os es troben les distintes associacions de
caràcter social i el seu contacte.

Director
i

Director
i

Director
i

http://www3.ajuntament-ontinyent.es:8092/inet/Associacions.jsp
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