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Associació Catalana per al Foment de l'Economia del Bé Comú
CODI

QÜESTIONS A VALORAR - PROVEÏDORS

VALORACIÓ

A1.1

La meva empresa aplica criteris per prioritzar la contractació de proveïdors
ètics/responsables (de proximitat, productes de comerç just, proveïdors de
l'economia social, productes ecològics, etc.).

8

A1.2

La meva empresa selecciona els seus proveÏdors de forma transparent i
amb condicions no abusives (preu just, condicions de pagament, etc.).

7

A1.3
A1.4
A1.5

La meva empresa utilitza procediments d’avaluació i seguiment de
proveïdors que inclouen aspectes ètics de bon govern i de sostenibilitat
econòmica, social i ambiental.
La meva empresa manté relacions duradores amb els proveïdors
fonamentades en el diàleg, la confiança i el benefici mutu.

Nivell d'alineament amb l'economia del bé comú per als Proveïdors

6
7
7

5

CODI

A1.1

A1.2

A1.3
A1.4

A1.5

EVIDÈNCIES /
INDICADORS

· % de totes les despeses:
39.500 (serveis
professionals) + 10.500€
(compra material):
De proximitat = 100%
Economia Social =
3.500/10.500 = 33%

· Factures de pagament.
Paguem automàticament, a
factura rebuda. Inclús abans
de cobrar del client (les
administracions paguen molt
tard)

· No els auditem (gastem
molt poc com per auditarlos).

· No hem rebut mai cap
queixa de que hàgim pagat
tard.

PUNTS FORTS

PROPOSTES DE
MILLORA

Tenim uns criteris de
priorització de compra
responsable (proximitat,
economia social):
· Targetes de visita (Icària)
· Vídeos (L’apòstrof)
· Catering (Sambucus, salta
o Futur)
· Pantalles ordinador
certificades ambientalment.
· La cistella de Nadal amb
producte de comerç just i
d’economia social (Olivera i
Associació Alba).
· Paper certificat FSC,
paper reciclat.
· Ampolles d’aigua de gran
dimensió.

Deixar constància escrita dels
criteris de priorització de
compra responsables
utilitzats.

· Proveïdors amb els que
establim relacions de
confiança.
· Mai negociem preus,
paguem el que ens diuen.

· Quan vam anar a comprar
les pantalles, només vam
mirar preu i que estiguessin
certificades ambientalment.

· No canviem de proveïdor.
Tenim proveïdors molt
implicats per mantenir
relacions fonamentades en la
confiança i el benefici mutu

Les quantitats que contractem
són petites, per la qual cosa
te poc sentit (NO APLICA):
- Sistema de contractació que
faciliti la selecció de
proveïdors.
- Publicació de tota la
informació relativa a les
contractacions.
· Deixar constància escrita
dels criteris de selecció de
proveïdors que tenen en
compte aspectes ambientals,
socials, laborals, de
l’economia social i proximitat.
· Fer acció de sensibilització
“enviar una Nota: nosaltres
treballem amb proveïdors
responsables....”
· Formalitzar les relacions
duradores amb els
proveïdors.
· Espais de diàleg NO
APLICA

6

Associació Catalana per al Foment de l'Economia del Bé Comú
CODI

QÜESTIONS A VALORAR - FINANÇADORS

VALORACIÓ

B1.3
B1.7

La gestió econòmica de la meva empresa s'enfoca i es realitza amb
criteris de caràcter ètic, social, mediambiental i solidari.

6

B1.1
B1.4

La meva empresa treballa habitualment amb serveis financers de caràcter
ètic (Banca Ètica).

9

Nivell d'alineament amb l'economia del bé comú per als Finançadors

CODI

B1.3
B1.7

EVIDÈNCIES /
INDICADORS

· Tenim estipulades unes
tarifes per a cada tipus de
feina (Formació; Gabinet;
Consultoria; 10% de
descompte a les
Organitzacions socials)
· No tenim beneficis. Som
cooperativa sense finalitat
de lucre i d’iniciativa social.

B1.1
B1.4

100%. Treballem amb
Caixa d’Enginyers.

PUNTS FORTS
· Tots els guanys es
reparteixen de forma
equitativa entre els
treballadors.
· Realitzem moltes accions
ProBono (gratuïtament)
· Tenim unes tarifes que
considerem que són socials.

7,5

PROPOSTES DE
MILLORA

· Formalitzar la gestió
econòmica amb criteris de
caràcter ètic, social,
mediambiental i solidari.
· Comptabilitzar les accions
ProBono que fem.

· Sempre que algun
treballador ha volgut rebre
formació ha pogut.
Quan vam obrir el compte va
ser un tema de
debat/discussió important.
Vam valorar Caixa
d’Enginyers i Triodos, i ens
vam decantar per aquella
perquè vam considerar que
era la més ètica de totes.

7

Associació Catalana per al Foment de l'Economia del Bé Comú
CODI

QÜESTIONS A VALORAR - EMPLEATS

VALORACIÓ

C1.1

La meva empresa disposa de mecanismes per garantir unes condicions
de treball dignes i l’estabilitat i la qualitat en la contractació i l’ocupació
(definició dels llocs de treball, horaris flexibles acordats per ambdues
parts, convenis col·lectius, etc.).

6

C1.3
C1.4

La meva empresa disposa de mecanismes per fomentar la seguretat i
salut laboral, afavorir un entorn de treball saludable i prevenir els riscos
psicosocials.
La meva empresa disposa de programes per fomentar l'equilibri entre les
diferents esferes vitals (personal, laboral i familiar).

C1.5

La meva empresa disposa de mecanismes per garantir la igualtat
d’oportunitats i no discriminació en tots els processos de selecció,
promoció, mobilitat, retribució, etc. per raons de sexe, edat, raça, religió o
qualsevol altra associada als drets humans fonamentals.

C2.1
C2.2
C2.3
C2.8
C1.6

La meva empresa aplica mecanismes per organitzar i repartir el treball
(ajust d'horaris laborals, minimització d'hores extres, tipologies de
contractació amb dedicacions diferents, etc).
La meva empresa té en compte la contractació de persones de l'entorn i
de col·lectius en risc d’exclusió del mercat laboral.

C2.4
C2.5

A la meva empresa es disposa d'accions formatives per a millorar el
desenvolupament professional dels treballadors.

C2.9
C3.1

La meva empresa promou les pràctiques de voluntariat i solidaritat entre
els seus empleats
La meva empresa fa accions per fomentar la mobilitat sostenible entre les
persones treballadores (transport públic, car-sharing, bicicleta, vehicles
elèctrics, etc).

5
7
8

4
4
5
4
6

C3.3
C3.4

La meva empresa realitza accions que fomenten entre els empleats
l’estalvi energètic i d'aigua.

5

C3.2
C3.7

La meva empresa realitza accions que promouen l'alimentació saludable i
el consum responsable entre els empleats.

5

C3.7

La meva empresa fomenta la reducció de residus, el reciclatge, i la
reutilització dels productes consumits.

6

C4.1

La meva empresa compta amb un sistema de retribució equitatiu intern i
en relació al sector.

7

C4.2

La meva empresa compta amb un sistema de retribució que assegura que
els salaris més baixos garanteixen una vida econòmicament digne i que
les diferències salarials són proporcionals als nivells de responsabilitat.

8

C4.5
C4.6

El sistema de retribució a la meva empresa és transparent i compartit.

6

C5.1
C5.4

La meva empresa disposa d'eines per promoure una comunicació
transparent i la participació en la presa de decisions.

5

C5.6

La meva empresa té un comportament ètic, exigent i respectuós amb els
principis de bon govern (codi ètic).

6
8

Nivell d'alineament amb l'economia del bé comú per als Empleats

CODI

EVIDÈNCIES /
INDICADORS
· Els horaris són totalment
flexibles.

C1.1

· Es respecta i es supera el
conveni col·lectiu (a nivell
de remuneració i de
vacances).

· Complim la normativa de
seguretat i Salut.
C1.3
· No hem tingut cap
accident.

C1.4

C1.5

C2.1
C2.2
C2.3

C2.8
C1.6

· 100% d'empleats amb
horari flexible (es treballa
des de casa Cerdanya,
Vilanova,...)

PUNTS FORTS
· Funcionem basats en la
confiança (però s’hauria de
formalitzar).

5,6

PROPOSTES DE
MILLORA
· Formalitzar-ho i establir
criteris.

· Definició dels llocs de treball · Fer seguiment un cop
i el perfil necessari per la
incorporada la persona
selecció (però no es segueix
treballadora
un cop incorporada)
· Ser més proactius en els
riscos laborals (especial
atenció als riscos
· Hem anat identificant
psicosocials, gestió del stress.
aspectes a millorar i els hem
gestió de temps i la
anat adaptant (pantalles
delegació).
grans, ratolí, teclat extern,...)

· Hi ha llibertat i flexibilitat
horària. (està tant instaurat
que és cultura)

· Cadascú adapta l’horari a
· 30% d'hores de teletreball
les seves necessitats
(suposadament, no calculat).
(combina amb altres feines).
· Quan definim l’oferta laboral
ho fem en llenguatge no
·Està estipulat als Estatuts.
sexista i valorem a la persona
pel seu CV i experiència.
· Fem la reducció horària que
millor convingui a cadascú,
· Hi ha Nº de contractes
però no està clar que acabi
amb reducció de jornada a
fent només les 20
nivell formal (escollida de
hores/setmanals.
forma voluntària).
· No hi ha voluntat d’explotar,
però sí falta d’organització.
· Pel propi tipus de feina que
desenvolupem, no s’ha donat
el cas. No hagués estat un
· No tenim contractats a
criteri d’exclusió a l’hora de
persones en risc d’exclusió
contractar cap persona.
social.

· Curset de prevenció de
riscos a nivell ergonòmic.
· Formalitzar-ho i estipular
criteris per a posar ordre i que
treballar des de casa no
suposi fer-ho moltes més
hores.
· Establir una Política de
reforma horària a Vector5.
· Fer l’Equitest

· Calcular les hores extres.

· Aplicar una discriminació
positiva.

· Assessorem a d’altres
empreses per a que ho facin.
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· Normalment som més
reactius que proactius, qui vol
fer formació la fa.

C2.4
C2.5

C2.9

C3.1

· Hi ha voluntat de fer
· S’ha estat proactiu per a
sessions d’intercanvi de
formar a una treballadora en coneixements però no s’han
GRI i Plans d’Igualtat.
acabat de formalitzar.
· Assistim a Jornades,
xerrades, ponències,... Hi
anem per a interessos més
personals.
Realitzem accions ProBono
que no ho tenim
comptabilitzades:
· Es fan varies accions de
· Ass. EBC fem moltes
voluntariat més a títol
accions (organitzar Acte
individual que com a
Anual, Conferències Felber,
empresa.
som membres de la Junta)
· Membres Comissió RSE
del Collegi Jurat de
Comptes
· Intentem utilitzar Transport
Públic o CarSharing. Només
agafem el cotxe quan és un
desplaçament estrictament
· Les persones treballadores
necessari.
estan molt conscienciades.
· La ubicació de l’oficina
facilita la mobilitat sostenible
(a peu)
poc marge tenim... Estem de
lloguer (coworking) poca
possibilitat a fer inversions en
estalvi energètic o aigua.

C3.3
C3.4

C3.2
C3.7

· Les persones treballadores
· Treballem amb llum natural
som molt curosos amb el
sempre que podem.
foment de l’estalvi energètic
i d'aigua.
· Apaguem l’aire condicionat
regularment.
· No deixem les pantalles
enceses.
· A títol individual comprem
productes ecològics i de
· Les persones treballadores
comerç just (Cafès Novell,
estem molt conscienciades
Xocolata, Galetes, fruita,...)
amb l'alimentació saludable i
el consum responsable.
· Es promou anar a dinar a un
horari saludable (13h).

· Realitzar un Pla de
Formació.
· Comptabilitzar i estructurar
les assistència a Jornades,
xerrades, ponències, etc.

· Formalitzar i calcular les
accions de voluntariat que
fem.

· Formalitzar les accions de
mobilitat sostenible que es
duen a terme.
· Establir la Política de
compromís ambiental de
Vector5

· Formalitzar les accions que
fomenten entre els empleats
l’estalvi energètic i d'aigua.

· Estructurar la promoció
l'alimentació saludable i el
consum responsable entre els
empleats.
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C3.7

C4.1

C4.2

C4.5
C4.6

C5.1
C5.4

C5.6

· El paper brut es reutilitza.
· Les persones treballadores
Els Cartells sobrants també
estem molt conscienciades
reducció de residus, el
· Tot es recicla (plàstic,
reciclatge, i la reutilització.
orgànica, paper)
· No hi ha cap tipus de
· Paguem una mica per sobre
discriminació per sexe,
del que es paga al sector (No
salari mitjà, categories, etc. està quantificat exactament la
Tots cobrem el mateix.
diferència)
· No hem fet distincions de
preu en funció del
professional.
· Els càlculs estan fets per a
cobrar tots igual.
· Existeix una diferència
lògica entre autònoms i
laborals.
· Sempre hem sigut
transparents però mai ho hem
comunicat (= tots cobrem el
mateix).
· Donada la nostra dimensió
no hi ha espais molt formals,
però sí que intentem fomentar
· Participació en la presa de que tothom participi en la
decisions (estratègia, nou
presa de decisió.
logo, accés a la
documentació Dropbox)
· Al passar a cooperativa això
es formalitzarà per les
reunions d’Assemblea, de
Consell Rector.
· Tenim un codi ètic però que
no es coneix des de quan es
va crear l’empresa (2012).

· Codi Ètic

· Hem resolt les queixes que
hem rebut (per no haver
complert amb els terminis
d’entrega acordats) parlant
amb els principals implicats,
s’ha arribat a un acord a
través del diàleg.

· Formalitzar el foment de la
reducció de residus, el
reciclatge, i la reutilització
dels productes consumits.
· Quantificar la diferència de
salaris respecte el sector.

· Estipular els criteri per
diferenciar entre sènior /
tècnic / júnior.

· Compartir i fer accessible el
sistema de retribució.

· Compartir millor els
projectes i aprenentatges dels
que en que treballem.
· Definir quins temes cal
compartir i quins no.

· Actualitzar el Codi Ètic
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Associació Catalana per al Foment de l'Economia del Bé Comú
CODI

QÜESTIONS A VALORAR - CLIENTS

VALORACIÓ

D1.1
D1.4

La meva empresa té en compte els efectes dels seus productes i/o serveis
(seguretat i salut dels clients, etiquetatge, protecció de dades, etc.)

7

D1.5

La meva empresa consulta els clients per comprendre les seves
necessitats i expectatives, contemplant-les en l'elaboració dels productes
i/o serveis.

8

D2

La meva empresa col·labora amb altres empreses o entitats per millorar la
contribució dels seus productes i/o serveis a la societat (compartint
informació, coneixement, recursos, voluntariat, etc.).

8

D3.1
D3.4

La meva empresa fa accions per minimitzar els impactes ambientals
negatius dels seus productes i/o serveis.

7

D3.1

La meva empresa mesura i compensa les emissions de CO2 derivades de
la seva activitat.

3

D3.5

D4.1

D4.2

La meva empresa informa i sensibilitza els clients en la minimització de
l'impacte ambiental dels seus productes i/o serveis (allargament de la
utilització del producte, reutilització, reciclatge, etc).
La meva empresa ofereix els productes i/o serveis amb preus adaptats a
les necessitats dels clients en funció de les seves possibilitats i
característiques.
La meva empresa es preocupa per adaptar els seus productes i/o serveis
a les necessitats de les persones amb diversitat funcional (física,
intel·lectual, sensorial i amb trastorn mental)

7
9
8

D4.3

Els productes i/o serveis de la meva empresa aporten valor a la societat, i
són beneficiosos per a la salut i respectuosos amb al medi ambient.

8

D5

La meva empresa fa participar els clients i treballa amb altres empreses i
entitats per millorar la contribució al bé comú.

6

Nivell d'alineament amb l'economia del bé comú per als Clients

CODI

D1.1
D1.4

EVIDÈNCIES /
INDICADORS

· Signatures de l’acord de
confidencialitat per totes les
persones treballadores.

PUNTS FORTS
· El tema més crític és la
confidencialitat. La
documentació està en un
Dropbox compartit i amb
contrasenya, tots els
ordinadors tenen
contrasenya.

6,9

PROPOSTES DE
MILLORA

· Realitzar enquestes de
satisfacció dels clients.

· Els clients estan satisfets
perquè els donem una atenció
molt personalitzada.

12

D1.5

· Es consulta als clients per
comprendre les seves
necessitats i expectatives

· 6 Contractes de
col·laboració amb la
competència.
D2

D3.1
D3.4

D3.1

D3.5

· Creació de productes
conjunt (Governança
Democràtica, Ètica,
Ethosfera)

· Consultem als clients, no
tenim productes i serveis
estandarditzats, els adaptem
totalment a les necessitats i
expectatives.
· Els projectes els
desenvolupem en
col·laboració amb els nostres
clients, la nostra feina és molt
d’acompanyament.
· Contractes de col·laboració
amb la competència. Darrer
any hem col·laborat:
Lavado (2 projectes),
Nekane (3 projectes),
Integral + Hobest (1),

· Realitzar enquestes de
satisfacció dels clients.

· Contractes de col·laboració.
Busquem complamentarietats
Eva Torrent (Comunicació),
l’Apòstrof (vídeos)
Agulló
· Els nostres principals
impactes són els
desplaçaments, i ja hem dit
que som curosos.

· Les persones treballadores
som molt curosos amb
· Intentem sensibilitzar molt
minimitzar els impactes
amb l’aspecte ambiental en
ambientals.
les propostes que fem als
clients.
· Cada cop utilitzem més
videconferències.
· Vam començar a mesurar
les emissions de CO2 en els
desplaçaments (però no vam
arribar a compensar-ho mai)

· Establir la Política de
compromís ambiental de
Vector5

· Mesurar i compensar les
emissions de CO2 en els
desplaçaments.

· Sempre tenim en compte
els 5 vectors (ambiental,
social, bon govern, laboral i Sempre intentem incorporar
econòmic) en els productes i l’aspecte ambiental en les
serveis que oferim.
propostes que fem als clients. · Establir la Política de
compromís ambiental de
Vector5
· Intentem sensibilitzar molt
· Felicitació de Nadal amb
sobre l'impacte ambiental.
voluntat de conscienciar
(ODS)
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· Tenim un preu standar però
l’adaptem a les necessitats
dels clients
D4.1

· Adaptem el preu a cada
client

· Mai hem deixat de fer res
perquè algú li hagi semblat
car o que no l’hagi pogut
pagar (LaConfederació,
Diputació, MatHolding)

· Establir una Política de
preus adaptada als diferents
col·lectius.

· Som molt sensibles a
col·laborar amb entitats de
col·lectius especials (però no
ho tenim per escrit).

D4.2

D4.3

D5

· Tallers realitzats amb
usuaris de l’Associació Alba
i del TEB (entitats que
treballen amb persones amb
diversitat funcional).
· La web de l’aracoop està
adaptada per a que tothom la
· Formació a una noia
pugui veure (a proposta
invident (enviar-li els
nostra). Altres interpretació
materials abans per a
amb llenguatge de signes (en
poder-los llegir amb
alguns actes), localitzacions
l’aparell).
dels esdeveniments sempre
accessibles.
· Tots els nostres projectes
van destinats a millorar els
impactes de les
organitzacions amb les que
· En el propòsit, la missió, la treballem.
visió i els valors de la nostra
empresa està reflectida
· Estem treballant en Càlcul
aquesta voluntat.
de l’Impacte sobre el retorn
que els productes/serveis
aporten a la societat per a
d’altres organitzacions (no per
a nosaltres).
· Treballem amb altres
empreses i entitats per
millorar la contribució al bé
comú (Hobest, Integral,
· Donem una atenció molt
Tandem Social, Barcelona
personalitzada i co-creem
Activa)
amb els nostres clients.
· Focus Grups als tallers de
Territoris Socialment
Responsables.

· Establir una Política de
compromís envers la
comunitat.

· Realitzar el càlcul de
l’impacte dels nostres
productes o serveis.

· Realitzar enquestes de
millora de qualitat dels
nostres serveis.
· Activar els “esmorzars
Vector 5”
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Associació Catalana per al Foment de l'Economia del Bé Comú
CODI
E1.1
E1.3
E2

QÜESTIONS A VALORAR - SOCIETAT

VALORACIÓ

La meva empresa promou el respecte als drets humans en el seu àmbit
d'influència.
La meva empresa fa accions de cooperació i solidaritat, ja sigui com
empresa o promovent pràctiques de voluntariat.

7
8

E3

La meva empresa promou la protecció del medi ambient individualment o
en col·laboració amb d'altres organitzacions.

4

E4.1

La meva empresa informa amb transparència del valor econòmic generat i
com es distribuiex entre els diferents col·lectius amb que es relaciona.

3

E5

La meva empresa publica informació periòdica i transparent de la seva
aportació al bé comú i facilita la seva verificació.

5

E5

La meva empresa participa amb d'altres organitzacions en iniciatives que
fan aportacions al bé comú en la comunitat.

9

E5.5
E5.7

La meva empresa no financia de forma il·legítima partits polítics ni altres
organitzacions o grups de pressió. S'eviten pràctiques de corrupció o
soborn en relació amb administracions públiques o altres grups d'interès.

8

Nivell d'alineament amb l'economia del bé comú per a la Societat

6,1

CODI

EVIDÈNCIES /
INDICADORS

PUNTS FORTS

PROPOSTES DE
MILLORA

· Tot el que fem va encaminat
a la millora dels impactes de
les organitzacions per les
quals treballem, d’entre els
quals el respecte als drets
humans.
· Està recollit als Estatuts.
E1.1
E1.3

· En les propostes fetes i
documents de projectes
entregats es reflecteix la
promoció del respecte als
drets humans.

· Fomentem unes relacions
laborals de més qualitat.
· Impulsem projectes de
l’Economia Social i Solidària

· Realitzar alguna acció de
sensibilització sobre drets
humans en diferents mitjans

· Enfortim organitzacions del
Tercer Sector.
· Impulsant projectes de
Voluntariat
· Fomentem Territoris i
Comunitats més responsables
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E2

E3

· Som socis de Respon.Cat i
de l’Associació Catalana
· Tant com a empresa, com a
EBC.
nivell personal, participem en
altres iniciatives que
· Realitzem moltes accions
promouen el compromís.
ProBono (gratuïtament)

· Signar compromís de
Barcelona +Sostenible.
· Adscriure’s als acords
voluntaris d’emissions
(projecte Generalitat reducció
petjada CO2).

E4.1

· Quan ens pregunten sobre
els resultats econòmics i com
es distribueixen entre els
diferents col·lectius, sí que
informem transparentment
(però no som proactius fentho)

E5

· Realització del Balanç del
Bé Comú.

· La realització d’aquest BBC
en sí mateixa és informació
transparent de la nostra
aportació al bé comú.

· Com a socis de
l’Associació Catalana EBC
col·laborem al bé comú en
la comunitat.

· Som impulsors dels
Territoris Socialment
Responsables.

· Hem rebt 0 queixes o
denuncies per pràctiques de
corrupció o suborn

· Realitzar la Memòria de
Sostenibilitat de Vector5.

· Realitzar la Memòria de
Sostenibilitat de Vector5.
· Publicar el Balanç del Bé
Comú.

· Estructurar les accions
ProBono que fem.

E5

E5.5
E5.7

· Establir una Política de
compromís envers la
comunitat.
· Establir la Política de
compromís ambiental de
Vector5.

· Com a socis de
Respon.Cat i de l’Associació
Catalana EBC col·laborem
en promoure la protecció del
medi ambient.

· Definició i participació en
els esdeveniment sobre
Territoris Socialment
Responsables.
· No financem partits polítics
a nivell empresarial.

· Estructurar les accions
ProBono que fem.

· Vam realitzar del Projecte
Focus per a identificar reptes
de Catalunya.
· Tenim Codi Ètic on
s’explicita que No financem
partits polítics.

· Actualitzar i fer difusió del
Codi Ètic.

NIVELL D'ALINEAMENT GENERAL AMB L'ECONOMIA DEL BÉ COMÚ
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