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Modificació de l'actitud de les persones funcionàries, formant-los per incrementar el seu 

nivell de empatia cap als petits empresaris i empresàries.
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CAIB 
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L'administració pot crear una central de compres, des d'on a més de gestionar-se 

aquestes accions de forma responsable, es tenguin en compte criteris sostenibles per a 

l'elecció de proveïdors.

Des de la Adm.Publica, incrementar i garantir la compra a proveïdors amb seu juridica al 

territori espanyol.

Gran  Empresa

Establir els mecanismes adequats per identificar els grups empresarials i grans corporacions, que a través de divisions 

fiscals, no assumeixin les seves responsabilitats davant l'administració.

Posar esment especial al desenvolupament de la RSE en les pimes a través d'eines ad-hoc així com el foment 

d'emprenedors que des del naixement de la seva empresa incorporin criteris de RSE en el seu model de gestió.

ADM. PUBLICA
Promoure el coneixement i la credibilitat de la RSE en la societat incorporant la RSE en els plans d'educació, fomentant 

el consum responsable dels ciutadans, recolzant a les organitzacions de la societat civil que promouen la RSE, establint 

premis i reconeixements així com promovent les accions de voluntariat corporatiu, entre  altres.

Els poders públics poden adoptar una posició positiva i activa recolzant el desenvolupament responsable de les 

empreses perquè en els propers anys, i en concordança amb l'ordenament jurídic en vigor i amb la sensibilitat i la 

demanda dels ciutadans, les empreses espanyoles adoptin una gestió responsable tant a Espanya com en les seves 

activitats a l'estranger, assumint la responsabilitat legal per les actuacions il·lícites exercides pels seus subcontractistes, i 

impulsant l'adopció de criteris de RSC en la seva cadena de proveïdors.
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ADM. PUBLICA

Millorar la reputació d'Espanya i les seves organitzacions: amb capacitat de promoure negocis rendibles, sostenibles i 

innovadors en la dimensió internacional. Vincular la RSE a la competitivitat de l'empresa

Establir els mecanismes de coordinació de polítiques de RSE interministerials, amb les comunitats autònomes i amb els 

interlocutors de la societat.

Aspectes a modificar

Idees/ bones pràctiques 

aplicables/exemples

Promoure la RSE en l'Administració Pública i les empreses públiques incorporant criteris de transparència en aspectes 

socials, ambientals i de bon govern en la seva rendició de comptes anual, així com la incorporació de la RSE en la seva 

gestió i, específicament, en els criteris de compra pública.

El cost econòmic conseqüència de l'aplicació de la legislació i reglamentació corresponent

La dificultat i la lentitud administrativa a l'hora de posar en marxa una empresa (mitjana 

47 dies), i les càrregues fiscals que s'han de soportar quan ni tan sols s'ha iniciat l'activitat

Compres públiques i pràctiques de subcontratació socialment responsables (holanda)

Pensar la regulació administrativa sobre la base de la petita empresa, incrementant la 

complexitat d'aquesta legislació segons la grandària i les característiques de l'empresa 

augmentin.

Suggeriments per 

iniciar el canvi
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Grans empreses

ADM.PÚBLICA

Afavorir a les empreses socialment responsables, verificant les seves accions mitjançant 

la presentació d'informes i/o memòria d'activitats.

Regulacions i simplificació administrativa

ADM.PÚBLICA

Pime i MicroPime

ADM.PÚBLICA

Els criteris sobre la base dels quals s'aplica la reglamentació operativa a la pime.

Defensam l'equitat, proporcionalitat i coherencia en les reglamentacions que afecten l'activitat empresarial, les quals no tenen en compte la dimensió de l'empresa. Les Pimes i els autònoms, que sustenten la major 

part de l'economia productiva, són les més castigades amb reglamentacions que no sempre tenen en compte les seves peculiaritats. 

ADM.PÚBLICAADM.PÚBLICA

És vital per a la creació de noves empreses, així com per a la disminució de persones aturades, la simplificació administrativa i la regulació legislativa fiscal i laboral, mesures que poden ajudar a revertir el procés 

de destrucció massiva d'ocupació i empreses en que ens trobem.

Compres públiques i pràctiques de subcontratació socialment responsables (holanda)

Aliança per a una responsabilitat global (Suècia): generar compromisos a través d'accions de sensibilització de les 

empreses en la seva cadena de valor amb l'objectiu de promoure els drets humans i els principis de desenvolupament 

sostenible. Reforçar la competitivitat de l'empresa. Augmentar el coneixement sobre la infraestructura internacional 

legal.

Facilitar el desenvolupament de la Inversió Socialment Responsable desenvolupant criteris de transparència en aspectes 

socials, ambientals, i de bon govern en els vehicles d'estalvi i inversió.

CAIB 


