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INTRODUCCIÓ  

L'Ajuntament de Càrcer, és conscient dels canvis en les organitzacions del segle XXI. És per 
això que afronta el repte d'avançar com a organització i plantejar un Pla Estratègic de 
Responsabilitat Social Corporativa que servisca com a eina per a l'establiment d'un diagnòstic 
de necessitats actuals. 

Per a avançar en el model de governança, l'Ajuntament de Càrcer incorporarà una sèrie de 
compromisos i beneficis que el present pla estratègic basat en la Responsabilitat Social 
Corporativa aportarà a la gestió municipal. 

OBJECTIUS DEL PLA 

MISSIÓ, VISSIÓ I VALORS 

MISSIÓ VISSIÓ VALORS 

Donar resposta a les 
necessitats de la 
ciutadania de Càrcer, amb 
un model de governança, 
transparent i de qualitat, 
respectuós amb el medi 
ambient i conscienciat 
amb la inclusió social, la 
igualtat de gènere i les 
noves demandes de la 
societat. 

Ser un Ajuntament 
líder en l’Aplicació dels 
principis de 
Responsabilitat Social 
en la gestió municipal a 
través de les 
ferramentes, 
mecanismes i Marc 
Normatiu existent, en 
pro d’una gestió 
sostenible, participada, 
transparent i sensible 
als canvis i les 
necessitats socials. 
Establint xarxes i 
sinèrgies i establint 
vincles amb la societat. 
Tot això contribuint al 
desenvolupament 
social i econòmic del 
municipi. 

® Compromís amb el 
Medi Ambient 

® Compromís amb la 
transparència 

® Compromís amb la 
igualtat de gènere 

® Reducció de les 
desigualtats socials 

® Foment de la 
participació 

® Compromís amb la 
mobilitat urbana 
sostenible 

® Compromís amb 
l’accessibilitat 
universal 
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Objectius generals 

 

L'objectiu principal del Pla Estratègic de RSC de l'Ajuntament de Càrcer, es el d'avançar 
com a organització per a millorar les relacions amb l'entorn (medi ambient, economia, 
ciutadania, relacions territorials, etc.)  

Ens trobem en un moment de canvi, en el qual existeix ja un bagatge i un marc normatiu que 
ajuda a definir els eixos sobre els quals es sustentarà el present pla. Sent una de les raons 
primordials, l'establiment d'un Pla d'Actuació, que permetrà a l'Ajuntament de Càrcer, 
establir prioritats i actuacions de millora en un cronograma temporal. 

Cal destacar el caràcter innovador d'aquest projecte, ja que les metodologies aplicades per 
al desenvolupament d'aquest, comptaran amb un enfocament Bottom-up, és a dir, participat 
i integrant als agents del territori. 

Es considera, doncs imprescindible, que el Pla d'Acció, sorgisca un procés pedagògic amb els 
stakeholders, esbrinant així en una primera fase, un mapa per a identificar els Grups 
d’interès. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

El present pla per al foment de la Responsabilitat Social a Càrcer,  suposarà una eina de 
treball que afavorirà l'aplicació de processos i iniciatives que contribuïsquen a la millora de 
la sostenibilitat en el municipi des de les perspectives econòmica, social, mediambiental i 
organitzacional. 

Això ha de permetre: 

• Fomentar una cultura en l'organització basada en l'ètica, la integritat i el tracte 
honest i professional a la ciutadania. 

• Garantir l'alineament dels comportaments de les persones que conformen 
l'organització amb els valors d'aquesta. 

• Assegurar la sostenibilitat de l'organització des de la triple vessant: econòmica, social 
i mediambiental. 

• Treballar de forma decidida pel foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i 
homes. 

• Potenciar la millora en la gestió operativa i en els processos d'atenció relacionats amb 
els serveis que es presten a les persones amb l'objectiu de millorar la satisfacció de 
les persones usuàries, les seues famílies i els professionals que ofereixen i gestionen 
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aquests serveis. 
• Promoure activament el diàleg amb els grups d’interès amb l'objectiu de conèixer les 

seues expectatives i incorporar les seues necessitats socials i mediambientals en la 
gestió. 

• Iniciar processos de contractació pública amb inclusió de clàusules socials. 
• Alinear la gestió i la governança municipal amb els 17 ODS de l’Agenda 2030. 
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SOBRE EL PROCÉS 

PROCÉS DE TREBALL 

S’han plantejat  7 fases de procés de treball que l’Ajuntament de Càrcer assumeix per a dur 
a terme el desenvolupament del Pla d'Acció: 

- Recollida de dades clau: 
Es contempla com a treball de gabinet per a la preparació del diagnòstic de la Situació 
Actual de Càrcer i la definició del procés participatiu 

- Anàlisi de necessitats i planificació del procés participatiu 
Es imprescindible dur a terme un procés participatiu estructurat, amb un anàlisi 
sectorial previ i una dinamització de la participació amb els agents socials: 
associacions, comerç, ciutadania en general, personal polític, etc. 

- Desenvolupament de les dinàmiques participatives: 

S’ha plantejat un procés de treball participatiu adaptat a les circumstàncies actuals 
(Covid-19), per aquest motiu s’ha plantejat un procés participatiu sectorial i 
transversal basat en les noves tecnologies. En l’apartat de participació es detallarà la 
metodologia. 

Es proposen tallers participatius bidireccionals. D'una banda  s'orientaran a la 
integració dels agents del territori i grups d’interès en el procés i en la aplicació del 
Pla, i per un altre, s’han identificat i prioritzat potencials actuacions en matèria de 
RSE. 

Tot açò combinat amb les ferramentes digitals de que disposem, de forma que es 
puga dinamitzar la participació ciutadana de forma telemàtica per al procés. 

La informació obtinguda en el procés participatiu i l'anàlisi demogràfica, inclourà: 

ü Una anàlisi valorada 
ü Un estudi de necessitats.  
ü Marc normatiu 
ü Informe de potencialitats 
ü Desenvolupament d'eixos d'actuació 
ü Propostes d'actuació 

 
- Marc Normatiu: 

El treball realitzat prèviament fructificarà en un Pla d'Actuació (Proposta de 
Futur/Solucions) que establirà línies d'actuació que contribuïsquen al foment de la 
Responsabilitat Social en l'àmbit municipal. Per a això, es tindrà en compte: 
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o Llibre Verd de la Comissió Europea, 2001 
o La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 

2014 sobre contractació pública (DOUE 28/03/2014) 
o Estratègia Espanyola de RSE 2014 
o Guia per a la inclusió de clàusules RSE en la GVA (ACORD de 27 de març de 2015, 

del Consell, pel qual s'estableixen directrius per a l'aplicació de clàusules de 
caràcter social en la contractació de l'Administració de la Generalitat i el seu 
sector públic) 

o Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat 
social 

o Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions 
Unides 

 
- Pla d'Actuació: 

El Pla d’Actuació s’estructurarà en diferents eixos estratègics, els quals comprendran 
una bateria d’actuacions en un marc temporal de 4-5 anys.  
Es tracta d’un Pla Estratègic viu, que podrà ser nodrit amb noves actuacions en 
qualsevol moment. 
En cada una de les fitxes es contemplarà: 

o Eix al que pertany 
o Descripció de l’actuació 
o Pressupost 
o Relació amb els ODS de l’Agenda 2030 
o Calendari d’actuació 
o Indicadors de seguiment 

 
 

- Presentació del document: 
El present document, i especialment el Pla d’Actuació han de tenir un caràcter públic 
i transparent, de compromís amb la ciutadania. 
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QUÈ ÉS LA RESPONSABILITAT SOCIAL? 

La responsabilitat social ve definida a partir del Llibre Verd de la Comissió Europea al 2001. 
La definició és:  “La responsabilitat social de les empreses és, essencialment, un concepte 
d'acord amb el qual les empreses decideixen voluntàriament contribuir a l'assoliment d'una 
societat millor i un medi ambient més net.” 

A partir d’aquesta definició, s’extrauen les següents conclusions: 

ü L’aplicació de la responsabilitat social és voluntària. 
ü L’aplicació de la responsabilitat social ha d’anar més enllà del compliment de la 

normativa existent. Per exemple en: 
- Medi ambient 
- Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 
- Participació ciutadana 
- Reciclatge 
- Transparència 

ü Consisteix en integrar les preocupacions dels nostre entorn i dels seus agents 
(stakeholders) en la gestió de l’organització (Ajuntament). 

ü S’ha de ser conscients de l’impacte que genera l’organització (Ajuntament) en 
l’entorn i tractar de millorar-lo. Per exemple: 
- A nivell econòmic 
- A nivell mediambiental 
- A nivell democràtic 
- A nivell social 

Així que, la responsabilitat social de les organitzacions es pot definir com el conjunt de les 
obligacions i dels compromisos legals i ètics amb els grups d’interès que es deriven dels 
impactes que produeix l’activitat de les organitzacions. Aquests impactes tenen 
repercussions en l’àmbit laboral, social, mediambiental, democràtic i econòmic. Per tant, la 
responsabilitat social afecta a la gestió pròpia i a les relacions amb l’entorn i la ciutadania. 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITAT SOCIAL EN L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
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Cal destacar que el mateix Llibre Verd de la Comissió Europea de l’Any 2001 especifica: 

«L'actuació pública també té un paper fonamental a l'hora de crear 

una major sensació de responsabilitat social col·lectiva i d'establir un 

marc pel qual les empreses hagin d'integrar consideracions 

ambientals i socials en les seves activitats. [...] Hauria animar-se a les 

empreses a adoptar un enfocament proactiu en matèria de 

desenvolupament sostenible en les seves operacions, tant dins com 

fora de la Unió Europea». 

Per tant: 

Ø Les administracions públiques han de desenvolupar un paper de foment i de suport 
a totes aquelles iniciatives que permitisquen la difusió, la implantació i la 
incentivació de la cultura de la responsabilitat social entre les empreses i el conjunt 
de la societat. 

Ø Així com també, l’administració pública ha d’exercir d’exemple i de referent de gestió 
responsable amb el desenvolupament i l’execució de les seues pròpies polítiques de 
responsabilitat social. Amb dos objectius: per millorar el servei a la ciutadania i per 
tenir una paper exemplificador.  

Ø A més a més, l’administració pública ha d’aplicar criteris de responsabilitat social de 
manera transversal i en totes les vessants. És a dir, tant en qualitat d’organització 
consumidora, com inversora i com prestadora de serveis. Per tant, ha d’incorporar 
clàusules de responsabilitat social en la contractació administrativa. 
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MARC NORMATIU 

 

El terme Desenvolupament Sostenible és utilitzat per primera vegada en la segona Cimera 
de la Terra celebrada el 1982 a Nairobi, de la Comissió Mundial de Medi Ambient i 
Desenvolupament de les Nacions Unides, a través d'un informe socioeconòmic elaborat per 
l'ONU denominat "Informe Brundtland ". 

"Desenvolupament Sostenible és definit com aquell que satisfà les necessitats de el present 
sense comprometre les necessitats de les generacions futures" 

L'objectiu del desenvolupament sostenible és reconciliar els aspectes econòmic, social i 
ambiental de les activitats humanes, que s'han d'entendre per part de les persones, les 
empreses i sobretot, l'Estat. 

El terme de Responsabilitat Social fa referència a el bon govern d'una organització, a una 
gestió ètica i sostenible i, més àmpliament, a el conjunt de compromisos de caràcter 
voluntari que adquireix per gestionar el seu impacte en l'àmbit laboral, social, ambiental i 
econòmic. 

A nivell conceptual, els termes Responsabilitat Social i desenvolupament sostenible 
conflueixen al voltant dels seus tres dimensions d'actuació: Dimensió Econòmica, Dimensió 
Ambiental, Dimensió Social. Això es tradueix, a la pràctica, en el que es coneix com Triple 
compte de resultats, que implica que una organització, per sobreviure en l'entorn actual, ha 
de: 

• Econòmic: Entès com la capacitat per contribuir a el desenvolupament econòmic de 
l'entorn en què opera l'organització 

• Social: Entès com les conseqüències socials de l'activitat de l'organització en tots els nivells: 
els / les empleats / des (condicions de treball, nivell salarial, etc.), els proveïdors, la 
ciutadania, les comunitats locals i la societat en general, 

• Ambiental: Entès com la compatibilitat entre l'activitat de l'organització i la preservació de 
la biodiversitat i dels ecosistemes. Inclou una anàlisi dels impactes de la prestació de serveis 
en termes de fluxos, consum de recursos difícils o lentament renovables, així com en termes 
de generació de residus i emissions. 

Des de l’any 1948 a través de la Declaració Universal dels Drets Humans, són diferents els 
organismes internacionals que han desenvolupat iniciatives, normes o lleis que han 
contribuït al concepte de Responsabilitat Social i que poden ser d’aplicació per a la gestió 
municipal i el model de governança de l’Ajuntament de Càrcer: 

• 1948: Declaració Universal dels Drets Humans. Nacions Unides 
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http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

• 1987: Informe BRUNTDLAND per la Comissió Mundial sobre Medi Ambient i 
Desenvolupament 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427 

• 2000: “Global Compact” o Pacte Mundial de l’ONU (2000) 

http://pactomundial.org/ 

• 2001: LLIBRE VERD: Fomentar un marc europeu per a la Responsabilitat Social 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0366es01.pdf 

• 2010: Constitució del CERSE: Consell Estatal de Responsabilitat Social de les 
Empreses Espanyoles 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-3868-consolidado.pdf 

• 2018: Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la 
responsabilitat social 

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=0&sig=006888%2F2018  

• 2019: DECRET 203/2019, de 4 d’octubre, del Consell, de creació de la Xarxa 
Valenciana de Territoris Socialment Responsables 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/10/18/pdf/2019_9887.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITAT SOCIAL EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL I  
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L’AGENDA 2030 
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L’AGENDA 2030 naix en el 2015, a partir de la Cimera per al Desenvolupament Sostenible on 
els 193 estats membres de les Nacions Unides aproven els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible.  

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) estan conformats per 17 objectius que 
incorporen un total de 169 metes amb la finalitat de donar solució a problemes socials, 
ambientals i econòmics en el període del 2015 al 2030. 

D’aquesta forma, des del Consell de la Generalitat Valenciana ,s’ha posat en marxa l'Aliança 
de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible. Aquesta aliança té la voluntat de difondre i 
traslladar a nivell local la importància de comprometre's amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'AGENDA 2030 de les Nacions Unides i es compromet 
a abordar el desafiament de fer realitat la meta d'aconseguir condicions favorables per a la 
consecució de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. 
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L'Aliança de les Ciutats de la Comunitat Valenciana potència el paper d'una ciutadania global, 
que articula una visió local-global del món, a partir del coneixement de la realitat dels països 
empobrits i els factors que agreugen la desigualtat, la injustícia social i la iniquitat de gènere, 
que contribuïsca a formar ciutadans i ciutadanes amb esperit crític, participatius i solidaris, 
a favor d'un desenvolupament humà sostenible, equitatiu i incloent. 

Per a açò és fonamental territorialitzar les metes dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, a partir del paper fonamental que els municipis, a la Comunitat Valenciana, han 
de jugar en les polítiques públiques relacionades amb el desenvolupament sostenible, 
equitatiu i incloent, que se centra en les persones i en les comunitats. Tot açò, fou aprovat 
en el Ple del Consell del divendres 15 de gener de 2016. 

 

 

 

 

 

1. Erradicar la pobresa en totes les seves formes i a tot arreu 

2. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició 
i promoure l'agricultura sostenible 

3. Garantir una vida sana i promoure el benestar en totes les edats 
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4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure 
oportunitats d'aprenentatge durant tota una vida 

5. Aconseguir la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones i nenes 

6. Garantir la disponibilitat de l'aigua i la seva ordenació sostenible, així com el 
sanejament universal 

7. Garantir l'accés universal a una energia assequible, fiable, sostenible i 
moderna 

8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, la plena 
ocupació i productiu, i el treball docent 

9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i 
sostenible i fomentar la innovació 

10. Reduir la desigualtat dins i entre països 

11. Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles 

12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles 

13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes 

14. Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos 
marins per al desenvolupament sostenible 

15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, el 
maneig sostenible dels boscos, combatre la desertificació, i aturar i revertir la 
degradació de la terra i aturar la pèrdua de biodiversitat 

16. Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, 
facilitar l'accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables 
i inclusives a tots els nivells. 

17. Enfortir els mitjans d'execució dels objectius i revitalitzar l'aliança mundial per 
al desenvolupament sostenible 
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SOBRE EL PLA D’ACTUACIÓ 

 

El Pla d’Actuació en matèria de Responsabilitat Social de l’Ajuntament de Càrcer, neix d’un 
procés de participació ciutadana, el qual s’exposarà més endavant, que permet identificar 
de forma transparent i cooperativa, les necessitats, les potencialitats, les mancances i les 
possibles actuacions socialment responsables que es puguen dur a terme en el municipi.  

 

El Pla d’Actuació consta dels següents apartats: 

 

INTRODUCCIÓ I 

MARC GENERAL 

Es contempla una aproximació al context general de la 

Responsabilitat Social, històricament aplicada a l’àmbit 

empresarial/corporatiu, però que des de fa un temps, s’entén 

com un concepte transversal aplicable a qualsevol organització, 

no estant afecte en tot cas, a una millora de la imatge de marca, 

de la reputació, o de la rendibilitat. 

En este context, es plasma una aproximació al concepte, així com 

al marc normatiu i bones pràctiques que son de utilitat i aplicació 

per a l’Ajuntament de Càrcer. 

PROCÉS 

PARTICIPATIU 

El procés participatiu ha estat una combinació d’un procés digital 

i d’altre presencial. 

 

Amb tot açò, s’ha avaluat amb els diferents agents socials del 

territori, la necessitat de dur a terme pràctiques socialment 

responsables en el municipi. 

PLA D’ACCIÓ El pla d’Actuació s’estructura en diferents eixos de treball.  

Cal tenir en compte, que l’execució de totes les actuacions, no 

correspon a l’Ajuntament pròpiament dit, si no que es el mateix 

consistori el que assumeix la responsabilitat de canalitzar les 
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polítiques socialment responsables cap a la ciutadania, els agents 

socials, les organitzacions, associacions i empreses del municipi. 

Tot això amb unes fitxes d’actuació, un marc temporal i una 

calendarització d’actuacions per tal que l’ajuntament compte 

amb una fulla de ruta per a l’execució de les actuacions 

proposades. 

 

 

REPERCUSSIÓ DEL PLA 

Beneficis per a la ciutadania: 

El procés de redacció del Pla, més enllà de les accions que es plasmen en ell, serà participat. 
És per això, que d'aquest procés sorgirà: 

- Una fase d'identificació de Grups d’Interès 
- Una fase pedagògica amb els stakeholders 
- El disseny del mapa dels stakeholders o Grups d’Interès de l'Ajuntament de Càrcer 

 

Projecció de futur de les accions: 

El pla d'Acció tindrà una vigència de 4 anys. S'establiran indicadors, responsables i terminis 
per a cadascuna de les accions, a fi de viabilitzar l'execució d'aquest. 

Es plantejaran accions de diferents tipus, però que amb un pressupost limitat, permetran 
fomentar la Responsabilitat Social a Càrcer. 

Entre algunes de les accions que es desenvoluparan a llarg termini: 

- Alinear les polítiques de l'Ajuntament de Càrcer amb els ODS de l'Agenda 2030 
de les Nacions Unides 

- Adhesió a la Xarxa de Territoris Responsables. 
- Inclusió de Clàusules de Responsabilitat Social en la contractació pública. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
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S’ha plantejat un procés de treball participatiu adaptat a les circumstàncies actuals (Covid-
19), per aquest motiu s’ha plantejat un procés participatiu sectorial i transversal basat en les 
noves tecnologies. 

S’han dut a terme dinàmiques sectorials i transversals. En totes elles s’ha apostat per un 
component pedagògic “learning by doing” o “aprendre fent”. 

En les reunions sectorials s’ha treballat amb el personal de l’Ajuntament en 2 direccions: 

o D’una banda, dur a terme un procés participatiu, mitjançant les noves tecnologies, 
en el que s’ha parlat de l’aplicació de la Responsabilitat Social en l’àmbit local (fase 
pedagògica)  

o D’altra s’ha dut a terme un procés de identificació i priorització de necessitats i 
possibles actuacions en matèria de Responsabilitat Social en Càrcer. A més, s’ha 
tractat d’esbrinar un mapa de stakeholders i potencials agents implicats que seran 
els encarregats de la dinamització de cada un dels eixos d’actuació. Açò ha permès la 
participació ciutadana transversal, que s’exposa a continuació. 

La participació transversal ha tingut la següent estructura: 

- S’ha identificat els canals i els mitjans pèls quals fer arribar la informació a la 
ciutadania. 

- Amb açò, s’ha detallat un model participatiu telemàtic que ha aconseguit 
comptar amb la participació directa de més de 70 persones. 

El procés i el model, buscava assolir una participació pedagògica, orientada a: 

® l’enteniment del concepte de Responsabilitat Social  
® la seua aplicació en el municipi 
®  al diagnòstic de necessitats  
® i per últim a la proposta d’actuacions 

Tot conduint a una “fase 2” de priorització. 

Els resultats es mostren a continuació: 
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Edat 

 

 

¿Forma 
part 

d’alguna 
associació 

sense ànim 
de lucre? 

 

¿Forma 
part 

d’alguna 
entitat 

vinculada 
amb la 

lluita contra 
el canvi 

climàtic? 
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¿Forma 
part 

d’alguna 
entitat que 
treballa per 
fins positius 

per a la 
societat? 

 

Prioritze la 
rellevància 

de les 
següents 
qüestions 
en l’àmbit 
municipal 
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Propose 
altres 

accions que 
puguen 

suposar una 
repercussió 

social, 
econòmica 
o ambiental 
positiva en 

Càrcer 
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Altres propostes:  

Foment per a l’eliminació de les desigualtats mitjançant participació ciudadana. 
 
Que se involucre mes en el tema de les ocupacions de vivendes ja q els ocupants no 
son persones civiques en la resta de veins del carrer 
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¿Es mostra 
satisfet 

sobre com 
comunica 

l’Ajuntame
nt de 

Càrcer les 
seves 

polítiques? 

 

Com valora 
la relació 

del 
municipi 
amb la 

ciutadanía? 

 

¿Quines de 
les 

següents 
qüestions 
vinculades 

amb la 
integració 

social, 
considera 

més 
rellevants? 
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PLA D’ACTUACIÓ 

Amb els resultats del procés participatiu, s’extrauen una sèrie de conclusions que ens 
condueixen a elaborar un Pla d’actuació en la mesura que es puguen determinar accions 
concretes a desenvolupar per el consistori amb la finalitat d’enfortir l’aplicació de la 
Responsabilitat Social en Càrcer. 

Les accions proposades en el pla estaran estructurades per eixos, i no concerniran 
exclusivament a l'administració. Es pretén integrar als agents del territori en el procés, i 
treballar estretament amb l'associacionisme municipal i la ciutadania. 

Pla d’Implementació 

El pla d’implementació engloba a través d’eixos estratègics les diferents accions a executar. 

Els eixos estratègics proposats, son els següents: 

1. MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE I ACCESIBILITAT UNIVERSAL 
2. ACREDITACIONS, XARXES I SINÈRGIES 
3. IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES 
4. BON GOVERN I EUROPA 
5. CIUTADANÍA I PERSONAL 
6. INCLUSIÓ SOCIAL 

A continuació es presenta el calendari d’actuació global, amb un marc temporal 2021-2024. 

Al mateix temps, s’estableix una estimació pressupostària amb l’objectiu de comptar amb 
una planificació financera a l’hora d’acometre el present pla. 

Cal destacar, que els pressupostos son orientatius, i no disposen de caràcter vinculant.  

A més a més, la majoria de les actuacions proposades, compten amb línies de finançament 
d’administracions superiors, que permetrien sufragar gran part de les actuacions. Algunes 
de elles al 100%. 

Acció Calendari Pressupost 
(aprox) 

 2021 2022 2023 2024  

EIX ESTRATÈGIC 1: MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE I ACCESIBILITAT UNIVERSAL 

1.1 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible     10.000€ 

1.2 Pla d’Accessibilitat Universal     7.000€ 

EIX ESTRATÈGIC 2. ACREDITACIONS, XARXES I SINÈRGIES 
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2.1 Certificat d’empresa familiarment 
responsable 

    - 

2.2 Adhesió a la Xarxa Valenciana de 
territoris socialment responsables 

    - 

2.3 Adhesió a l’Aliança de Ciutats pel 
Desenvolupament Sostenible 

    - 

EIX ESTATRÈGIC 3. IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES 

3.1 Seguiment, avaluació i actualització 
del I Pla d’igualtat entre dones i homes 

    4.000€ 

EIX ESTRATÈGIC 4. BON GOVERN I EUROPA 

4.1 Constitució del grup motor de 
responsabilitat social 

    - 

4.2 Autodiagnosis de responsabilitat 
social 

    - 

4.3 Elaboració Codi Ètic de l’Ajuntament 
de Càrcer 

    - 

4.4 ERASMUS+ i Voluntariat Europeu     3.000€ 

EIX ESTRATÈGIC 5. CIUTADANIA I PERSONAL 

5.1 Formació interna en Responsabilitat 
Social 

    2.100€ 

5.2 Bones Pràctiques     500€ 

5.3 Foment de la participació ciutadana 
i la transparència 

    2.000€ 

5.4 Foment de l’associacionisme     2.500€ 

5.5 Pla de Ciutat amigable amb la 
Tercera Edat 

    5.000€ 

5.6 Ciutat Educadora     3.500€ 

 

EIX ESTRATÈGIC 1: MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE I ACCESIBILITAT UNIVERSAL 

Les ciutats del futur han de ser espais de convivència, adaptats a les noves necessitats de 
mobilitat urbana sostenible. Però també la gestió de l’espai públic haurà d’integrar la visió 
de l’Accessibilitat Universal. Vivim en una societat cada vegada més envellida. Per tant, l’ús 
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i gaudi dels espais públics ha de ser inclusiu i sostenible; per tant, adaptat a la normativa en 
matèria d’accessibilitat universal i mobilitat urbana sostenible. 

Com que la Responsabilitat Social és la integració voluntària dels principis, més enllà de la 
legislació vigent, Càrcer apostarà per ser punta de llança en aquests àmbits, en els quals es 
proposen les següents accions: 

EIX 1. ACCIÓ 1.  PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE 

Descripció La mobilitat és un dels aspectes amb més repercussió directa en el 
territori i en el medi urbà. L'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible (PMUS) de Càrcer, a través d'un diagnòstic i una anàlisi, 
tindrà com a objectiu identificar els principals problemes, 
oportunitats i reptes amb relació a el desplaçament de persones, 
mercaderies i l'ús de l'espai públic. 

Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) es realitza amb la 
voluntat d'ordenar la mobilitat i d'aconseguir uns desplaçaments 
més eficients i sostenibles situant a les persones com a element 
principal dels municipis i ciutats. 

 

AGENDA 2030 ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles 

Calendari 2021 2022 2023 2024 

Pressupost 10.000€ 

Indicadors de 
seguiment 

- Elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
- Pressupost que contempla el Pla 
- Accions Executades 

 

EIX 1. ACCIÓ 2.  PLA D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL 

Descripció Els municipis petits i mitjans han de fer un esforç en ser entorns 
accessibles ja que tenen una població envellida, que normalment 
pateix algun tipus de limitació en major o menor grau com a 
conseqüència de l'edat. Per això, és fonamental aplicar les mesures 
tècniques que facilitin l'accessibilitat en l'entorn públic, sense que 
ningú pugui sentir-se discriminat per utilitzar aquest espai en 
condicions d'igualtat. 
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Un Pla d'Accessibilitat és un pla d'actuació, l'objectiu és fer 
accessible gradualment un municipi, amb l'objectiu que totes les 
persones puguin transitar i desenvolupar-se en ell de manera 
autònoma i lliure. El Pla d’Accessibilitat Universal de Càrcer 
avaluarà el nivell de barreres existents al municipi, definirà les 
actuacions necessàries per adaptar-lo, prioritzarà i proposarà un 
pla d'etapes per a la seva execució. 

AGENDA 2030 ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles 

Calendari 2021 2022 2023 2024 

Pressupost 7.000€ 

Indicadors de 
seguiment 

- Elaboració del Pla d’Accessibilitat Universal 
- Pressupost que contempla el Pla 
- Accions Executades 

 

EIX ESTRATÈGIC 2. ACREDITACIONS, XARXES I SINÈRGIES 

L’eix estratègic 2 té com a objectiu fomentar l’intercanvi d’experiències amb altres municipis 
i aplicar bones pràctiques en matèria de responsabilitat social en Càrcer.  

L'obtenció de segells, acreditacions o certificats implica un canvi de cultura en l’organització 
i en la forma de treballar amb col·laboració en el món empresarial. Una manera de treballar 
per objectius concrets i per establir la responsabilitat social de forma estructurada en Càrcer. 

Per això, és important la participació en xarxes supramunicipals i crear sinèrgies positives 
amb altres administracions i institucions públiques. En definitiva, crear un camp de cultiu 
favorable per a impulsar i liderar des del consistori l’aplicació de la responsabilitat social en 
el municipi. 

EIX 2. ACCIÓ 1.  CERTIFICAT EMPRESA FAMILIARMENT RESPONSABLE 

Descripció La certificació "Empresa familiarment responsable" reconeix a 
aquelles organitzacions empresarials que s'impliquen en la 
generació d'una nova cultura de la feina, implantant un model de 
gestió, que permeta un equilibri entre el laboral i el personal, basat 
en la flexibilitat, el respecte i el compromís mutu. En definitiva, 
millorar la competitivitat a través de la gestió de la conciliació entre 
la vida laboral i personal.  
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L’Ajuntament de Càrcer ha de col·laborar de manera activa amb les 
empreses del poble per donar-li a conèixer aquesta certificació. 

AGENDA 2030 ODS 8. Treball decent i creixement econòmic 

Meta 8.4 Producció i consum eficient i respectuós 

Meta 8.8 Drets laborals i treball segurs 

Calendari 2021 2022 2023 2024 

Pressupost -  

Indicadors de 
seguiment 

Número d’empreses de Càrcer amb la certificació d’Empresa 
Familiarment Responsable 

 

EIX 2. ACCIÓ 2.  ADHESIÓ A LA XARXA VALENCIANA DE TERRITORIS SOCIALMENT 
RESPONSABLES 

Descripció La Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables naix 
com una eina per a promoure la responsabilitat social en el territori 
valencià, i amb l’objectiu de facilitar un espai de diàleg i de treball 
compartit.  

Formar part d’aquest xarxa serà positiu per a iniciar l’aplicació 
d’aquest Pla de Responsabilitat Social a Càrcer. 

AGENDA 2030 ODS 17. Aliances per assolir els objectius 

Meta 17.14 Coherència de polítiques 

Meta 17.15 Aliances público-privades 

Calendari 2021 2022 2023 2024 

Pressupost - 

Indicadors de 
seguiment 

Adhesió a la xarxa valenciana de territoris socialment responsables 

Vots a favor del plenari municipal 

 

EIX 2. ACCIÓ 3.  ADHESIÓ A L’ALIANÇA DE CIUTATS PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
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Descripció L'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible, respon a la 
voluntat del Consell de la Generalitat de difondre i traslladar a 
nivell local la importància de comprometre's amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'AGENDA 2030 de Nacions 
Unides i es compromet a abordar el desafiament de fer realitat la 
meta d'aconseguir condicions favorables per a la consecució de 
l'AGENDA 2030 de Desenvolupament Sostenible. 

AGENDA 2030 ODS 17. Aliances per assolir els objectius 

Meta 17.14 Coherència de polítiques 

Calendari 2021 2022 2023 2024 

Pressupost -  

Indicadors de 
seguiment 

Adhesió a l’aliança de ciutats pel desenvolupament sostenible de 
la Generalitat Valenciana 

Vots a favor del plenari municipal  

 

EIX ESTATRÈGIC 3. IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES 

 

En la societat actual, les lleis atorguen la igualtat entre homes i dones. Tot i això, en la 
pràctica real segueix sent molt diferent. Per aquest motiu, és necessària la implicació de les 
institucions públiques per proposar accions que fomenten la igualtat. 

EIX 3. ACCIÓ 1.  SEGUIMENT, AVALUACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT ENTRE 
DONES I HOMES 

Descripció Dins de l’aposta de l’Ajuntament de Càrcer per pal·liar les 
desigualtats de gènere, s’enumeren un llistat d’accions tals com 
l’adhesió a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de 
Gènere de la Diputació de València o el Pla d’Igualtat entre dones 
i homes. 

Cal recordar que el Pla d’Igualtat entre dones i homes vigent a 
Càrcer, compta amb un període d’execució 2019-2022. 
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Per tant, les accions de revisió i avaluació es plantegen al final 
d’aquest període. 

 
Es per aquest motiu per el que el present Pla de Responsabilitat 
Social, pretén emmarcar totes les actuacions orientades a la 
igualtat entre dones i homes, al mateix temps que s’alineen amb 
els ODS de l’Agenda 2030. 

 
Per tant, la proposta d’actuació contempla: 

1- Revisió de l’estat actual de la igualtat de dones i homes en el 
municipi i anàlisi de l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament 
(Diagnòstic) 

2- Avaluació i revisió del Pla d’Igualtat vigent 
3- Establiment d’indicadors per al seguiment de les actuacions 

en matèria d’igualtat. 
4- Redacció d’un nou document 
5- Definició d’unes línies estratègiques dins d’un Pla d’actuació 

AGENDA 2030 ODS 5. Igualtat de gènere 

Meta 5.1 Posar fi a la discriminació 

Meta 5.2 Violència de gènere 

Meta 5.4 Treball de cures domèstiques 

Meta 5.5 Participació plena de la dona i igualtat d’oportunitats 

Calendari 2021 2022 2023 2024 

Pressupost 4.000€ 

Indicadors de 
seguiment 

Actualització del pla d’igualtat 

Seguiment de l’execució de les accions que incorpore 

 

EIX ESTRATÈGIC 4. BON GOVERN I EUROPA 

 



       

 

31 

 

L’eix estratègic de bon govern és una aposta per continuar fomentant els processos 
participatius en la gestió municipal de Càrcer. Així com, la transparència. Sumar participació, 
transparència i la col·laboració de la ciutadania incrementa la confiança de la gent en les 
institucions públiques i millora la qualitat i la eficiència dels ajuntaments. 

EIX 4. ACCIÓ 1.  CONSTITUCIÓ DEL GRUP MOTOR DE RESPONSABILITAT SOCIAL 

Descripció Per a liderar el procés de la incorporació de la responsabilitat social 
a la gestió municipal i a l’administració pública, cal la constitució 
d’un grup de treball encarregat de dinamitzar els processos 
relacionats amb la Responsabilitat Social. Aquest grup ha d’estar 
constituït per personal de l’Ajuntament (Tècnic i Polític). 
Els nous models de governança requereixen de la coordinació 
multinivell, amb diferents entitats i implicant a la societat civil; per 
aquest motiu, es necessari un lideratge per a: 
 
1) Definició de les actuacions anuals a executar 

2) Identificació de les entitats, persones u organismes implicats 

3) Seguiment de les actuacions 
4) Propostes de Millora 

AGENDA 2030 ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides 

Meta 16.6 Institucions eficaces i transparents 

Calendari 2021 2022 2023 2024 

Pressupost -  

Indicadors de 
seguiment 

Assignació de la persona responsable 

Nombre de reunions anuals 

 

EIX 4. ACCIÓ 2.  AUTODIAGNÒSTIC DE RESPONSABILITAT SOCIAL 

Descripció Diagnosticar internament l’execució de les accions i dels 
procediments per avaluar en quin nivell està l’aplicació inicial de la 
responsabilitat social en la gestió municipal de Càrcer. 
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Aquest diagnòstic s’haurà de plasmar en un document executiu 
que resumisca les actuacions dutes a terme i els resultats 
obtinguts. 

AGENDA 2030 ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides 

Meta 16.6 Institucions eficaces i transparents 

Calendari 2021 2022 2023 2024 

Pressupost -  

Indicadors de 
seguiment 

Realització del diagnòstic intern de responsabilitat social 

 

 

EIX 4. ACCIÓ 3.  ELABORACIÓ CODI ÈTIC DE L’AJUNTAMENT DE Càrcer 

Descripció L’administració pública ha de generar confiança al conjunt de la 
ciutadania. Amb eixa premissa, s’han d’adoptar mesures que 
milloren la confiança de les persones vers les institucions i els seus 
representants públics.  

Per això, és precisa l’elaboració d’un codi ètic. Un codi que reculla 
els valors de la bona governança i els principis ètics que han de 
guiar tota actuació municipal. Aquest document ha de determinar 
els procediments i els mecanismes per garantir la seua efectivitat, 
el seu impuls i la seua corresponent avaluació. 

També ha d’incorporar la missió, visió i els valors en forma de 
decàleg per concretar els principis sobre els quals es sustenta el 
Codi Ètic. 

AGENDA 2030 ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides 

Meta 16.5 Corrupció i suborns 

Meta 16.6 Institucions eficaces i transparents 

Calendari 2021 2022 2023 2024 

Pressupost -  
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Indicadors de 
seguiment 

Elaboració del codi ètic de l’Ajuntament  

Avaluació de seguiment de l’aplicació del codi ètic 

 

EIX 4. ACCIÓ 4.  ERASMUS+ I VOLUNTARIAT EUROPEU 

Descripció La participació de Càrcer en projectes europeus vinculats a 
aprendre bones pràctiques d’altres municipis d’Europa, així com 
l’aprenentatge per part del personal municipal d’altres formes 
d’organització en casos d’èxit de responsabilitat social del 
continent europeu serà positiu per al consistori i per al municipi. 

AGENDA 2030 ODS 17. Aliances per assolir els objectius 

Meta 17.16 Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible 

Calendari 2021 2022 2023 2024 

Pressupost 3.000,00€ 

Indicadors de 
seguiment 

Presentació de Càrcer a convocatòries europees 

Participació de Càrcer en convocatòries europees 

 

 

EIX ESTRATÈGIC 5. CIUTADANIA I PERSONAL 

 

Una bona governança implica una adequada gestió dels recursos humans de l’Ajuntament. 
La col·laboració efectiva i real entre el personal tècnic i els càrrecs polítics és essencial per a 
la prestació d’un servei de qualitat basant en la responsabilitat social. Un bon funcionament 
de l’administració pública basat en criteris ètics beneficia a tot el conjunt de la societat. 

EIX 5. ACCIÓ 1.  FORMACIÓ INTERNA EN RESPONSABILITAT SOCIAL 

Descripció És fonamental donar al personal municipal de coneixement, 
formació i instruments per poder aplicar la responsabilitat social al 
sí de l’Ajuntament. El paper exemplificador que ha de donar 
l’Ajuntament ha d’estar basat en una formació específica a les 
treballadores i els treballadors municipals. 
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Existeix un marc documental força nodrit que es susceptible de ser 
apropat als gestors de l’àmbit local, tals com: 

- Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 
2030 

- Foment de l’Associacionisme a nivell local 
- Inclusió de clàusules de responsabilitat social en la 

contractació pública, 
- Etc. 

AGENDA 2030 ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides 

Meta 16.6 Institucions eficaces i transparents 

Calendari 2021 2022 2023 2024 

Pressupost 2.100,00€ 

Indicadors de 
seguiment 

Número de formacions realitzades 

Número de persones assistents 

 

EIX 5. ACCIÓ 2.  BONES PRÀCTIQUES 

Descripció L’Ajuntament ha de promoure la Responsabilitat Social en tots els 
àmbits de Càrcer: Gent gran, Joves, Comerç, industria, 
Administració, etc. 

Per aquest motiu, s’ha d’estudiar la possibilitat de guardonar o 
visibilitzar iniciatives a diferents nivells per tal de promocionar de 
forma indirecta la Responsabilitat Social en tot el municipi. 

AGENDA 2030 ODS 17. Aliances per assolir els objectius 

Meta 17.16 Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible 

Calendari 2021 2022 2023 2024 

Pressupost 500,00€ 

Indicadors de 
seguiment 

Nombre d’actuacions dutes a terme en aquesta matèria 
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EIX 5. ACCIÓ 3.  FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA TRANSPARÈNCIA 

Descripció L’Ajuntament de Càrcer ha desenvolupat en els últims mesos 
accions encaminades al foment de la Participació Ciutadana i la 
Transparència.  

Exemple d’açò, és el recent Pla de Participació Ciutadana del 
Municipi i el procés participatiu dut a terme per a la seva 
elaboració. 

Al igual que amb la línia d’Igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes, es proposa que l’àrea de Responsabilitat Social i el grup de 
coordinació, lideren totes les actuacions relacionades amb aquesta 
matèria.  

Per tant, es proposa fer una ferma aposta per la participació i la 
transparència, executant actuacions del pla de participació, i dotar-
les de pressupost anualment. 

AGENDA 2030 ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides 

Meta 16.6. Institucions eficaces i transparents 

Meta 16.7 Participació ciutadana 

Calendari 2021 2022 2023 2024 

Pressupost 2.000,00€ 

Indicadors de 
seguiment 

Nombre d’accions executades 

 

EIX 5. ACCIÓ 4.  FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME 

Descripció Des de l’Ajuntament s’ha de promoure la cohesió social i 
l’associacionisme al municipi.  

Dins d’aquesta acció es proposa: 

- Xarrades divulgatives en matèria d’Associacionisme 
- Assessorament per al correcte funcionament de les 

associacions al municipi 
- Elaboració d’un esborrany de Reglament municipal 
- Creació d’un Registre d’Associacions al municipi 
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AGENDA 2030 ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides 

Meta 16.7 Participació ciutadana 

Calendari 2021 2022 2023 2024 

Pressupost 2.500,00€ 

Indicadors de 
seguiment 

Nombre d’accions dutes a terme 

 

EIX 5. ACCIÓ 5.  PLA DE CIUTAT AMIGABLE AMB LA TERCERA EDAT 

Descripció Ciutat Amigable amb la Tercera Edat és un projecte promogut per 
l’Organització Mundial de la Salut com a estratègia per facilitar la 
participació i inclusió de les persones majors i per fer de les ciutats 
espais amigables per a totes les edats i, a més, permet participar 
en activitats comunitàries i rebre un tracte respectuós, 
independentment de la seua edat. 

Aquest programa proporciona criteris per a la promoció i 
planificació de la participació de les persones grans en el 
desenvolupament de projectes adreçats a la millora de l’entorn 
urbà, social i cívic, així com dels serveis municipals orientats a fer 
front al repte del canvi demogràfic i l’envelliment de la població. 

S’emmarca en el paradigma de l’envelliment actiu, definit per 
l’OMS com “el procés d’optimització de les oportunitats de salut, 
participació i seguretat amb la fi de millorar la qualitat de vida en 
la mesura que les persones envelleixen”. 

AGENDA 2030 ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles 

Meta 11.3 Urbanització inclusiva i sostenible 

Calendari 2021 2022 2023 2024 

Pressupost 5.000,00€ 

Indicadors de 
seguiment 

Elaboració i implantació del Pla de Ciutat Amigable amb la Tercera 
Edat 
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EIX 5. ACCIÓ 6.  CIUTAT EDUCADORA 

Descripció El futur dels municipis i dels seus ajuntaments passa per la 
capacitat d'ajudar a construir comunitats locals que, des de la seva 
identitat i la seva heterogeneïtat, treballin col·lectivament per 
assumir els reptes que se'ls plantegen, entenent i compartint que 
la societat que volem es comença a construir des de l'educació 
col·lectiva que ofereixen els municipis més enllà dels centres 
educatius. 

Per això serà important comptar amb un Pla de Ciutat Educadora. 

La ciutat ha de reivindicar una concepció de l'educació lligada a la 
responsabilitat col·lectiva, a la col·laboració entre professionals de 
diversos serveis, davant de problemes de caràcter integral que 
necessiten, també, respostes integrals i comunitària o el que és el 
mateix una visió de la feina educatiu més vinculada a la feina en 
xarxa. 

AGENDA 2030 ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles 

ODS 10: Reducció de les desigualtats  

Calendari 2021 2022 2023 2024 

Pressupost 3.500,00€ 

Indicadors de 
seguiment 

Elaboració i implantació del Pla de Ciutat Educadora de Càrcer 
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ANNEX I:  CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

L’aplicació de clàusules de responsabilitat social és una ferramenta que permet incloure 
aspectes socials, ètics i mediambientals en la contractació pública i en les subvencions de de 
les institucions públiques. 

La contractació pública és una peça clau en les estratègies europees per tenir un creixement 
intel·ligent, sostenible i integrador. Per tant, la inserció de clàusules socials és incorporar el 
que s’esmentava en el Llibre Verd “La contractació pública en la Unió Europea: Reflexions 
per al futur” de l’any 1996.  

Aquesta possibilitat d’incorporar aspectes socials en la contractació pública es recollia en la 
Directiva 2004/18/CE sobre procediments d’adjudicació de contractes públics d’obres, 
subministres i serveis. A banda, en la Directiva 2004/17/CE per als sectors especials. 
Aquestes dos directives foren incorporades íntegrament en la legislació espanyola. També 
cal tenir en compte la LLEI 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la 
responsabilitat social. 

 

La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre 
contractació pública (DOUE 28/03/2014) modernitza la normativa fins a l’època sobre 
contractació pública per tal d’incrementar l’eficiència en la despesa pública i amb la finalitat 
de facilitar la participació de les xicotetes i mitjanes empreses permitint que s’utilitzen de 
millor forma el objectius socials comuns. 

Per altra banda, les subvencions públiques tenen com a finalitat fomentar una activitat 
d’utilitat pública, d’interès social o promocionar una finalitat pública. Per tant, la inclusió de 
clàusules socials en les corresponents bases reguladores i en les seues convocatòries poden 
convertir a la subvenció en un instrument de desenvolupament de polítiques públiques 
basades en la responsabilitat social. 

- Què s’entén per contractació pública sostenible? 

Per contractació pública sostenible s’entén el procés de compra impulsat per les 
administracions públiques en el qual s’inclouen criteris ambientals, socials i ètics.  

La inclusió de criteris ambientals, socials i ètics ha de tenir en compte els principis promulgats 
per la Comissió Europea. Principis com la transparència, el tracte equitatiu, el reconeixement 
mutu, la llibertat de moviment de mercaderia i la no discriminació.  
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- Quins són els aspectes socials i les clàusules que es poden incloure en el 
procés de contractació? 

En la llei valenciana per al foment de la responsabilitat social s’indica que “les 
administracions públiques usaran la contractació pública com a instrument estratègic per a 
incorporar en els plecs de contractació criteris socials, ambientals, ètics, de transparència i 
els derivats d’altres polítiques públiques, en el marc de la normativa bàsica estatal en 
matèria de contractes públics”. 

Els aspectes socials que regula aquesta llei són: 

a) Incorporaran una clàusula contractual en tots els contractes públics que establisca 
que les persones o entitats licitadores, contractistes o subcontractistes o empreses 
filials o empreses interposades, no poden realitzar operacions financeres en 
paradisos fiscals que siguen considerades delictives, com delictes de blanqueig de 
capitals, frau fiscal o contra la hisenda pública. Amb aquest fi, s’exigirà a les persones 
o entitats licitadores, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses 
interposades, l’aportació de la corresponent declaració responsable als efectes 
oportuns.  

b) Incorporaran l’advertència que el contracte es troba subjecte al compliment de les 
disposicions legals, reglamentàries i convencionals vigents que hi siguen aplicables, 
en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball. En el cas 
que els contractes afecten empreses amb 50 o més persones treballadores, hauran 
d’incloure l’advertència relativa al compliment, com a mínim, de la quota legal de 
reserva de llocs de treball per a persones amb diversitat funcional o amb 
discapacitat.  
 

c) Incorporaran l’obligació que les persones o entitats licitadores indiquen el conveni 
col·lectiu sectorial de referència, o l’estatut professional del soci, en el cas de 
cooperatives en què els treballadors siguen socis, així com les condicions més 
beneficioses, si existiren, que serà l’aplicable a les persones treballadores que 
realitzen l’activitat objecte del contracte, en el cas de resultar-ne adjudicataris. 
Indicaran, així mateix, una plantilla mínima, expressada en nombre de persones 
treballadores i nombre d’hores de treball necessàries per a una correcta prestació 
dels serveis. Aquesta plantilla mínima no podrà ser modificada unilateralment pel 
contractista, sense perjudici d’allò establert en la legislació bàsica en matèria de 
contractes públics. També incorporaran l’obligació de les persones o entitats 
licitadores de facilitar tota la informació que es requerisca sobre les condicions de 
treball que, una vegada adjudicat el contracte, s’apliquen efectivament a les 
persones treballadores.  
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d) Indicaran que la persona o entitat adjudicatària, al llarg de tota l’execució del 
contracte, haurà de respectar totes les condicions laborals i salarials recollides en el 
conveni col·lectiu sectorial de referència, llevat que s’establisquen condicions més 
beneficioses.  
 

e) Indicaran l’obligació de l’adjudicatari de subrogar-se com a ocupador en les 
relacions laborals. L’òrgan de contractació haurà de facilitar als licitadors, en el 
mateix plec, la informació sobre les condicions dels contractes de les persones 
treballadores a qui afecte la subrogació per a permetre l’avaluació dels costos 
laborals que implicarà aquesta mesura, amb salvaguarda dels seus drets de protecció 
de dades. A aquest efecte, l’empresa que efectuarà la prestació objecte del contracte 
a adjudicar i que tinga la condició d’ocupadora dels treballadors i treballadores 
afectats, estarà obligada a proporcionar la referida informació exacta i veraç a l’òrgan 
de contractació, a requeriment d’aquell. Alhora, haurà d’incorporar-se en l’anunci de 
licitació l’advertència que aquesta contractació es troba sotmesa a la subrogació dels 
contractes de treball de tots els treballadors i treballadores que, a pesar de pertànyer 
a una altra contracta, realitzen l’activitat objecte del contracte, i la nova empresa 
quedarà subrogada en els drets i obligacions laborals i de seguretat social de 
l’anterior.  
 

f) Determinaran els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació del contracte 
a l’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’administració, entesa com aquella 
que no sols tinga en compte el menor preu, sinó també paràmetres d’eficàcia, de 
manera que s’adjudique a l’oferta de millor relació cost-eficàcia, sempre que no 
repercutisca en un menyscabament de les condicions laborals, salarials i socials dels 
treballadors i treballadores afectats per la contractació o la subcontractació i es vetlle 
per les condicions i qualitat del servei que s’ofereix. 
 

g) Inclouran, sempre que siga possible, productes basats en el comerç just, productes 
ecològics o respectuosos amb el medi ambient com a criteri d’adjudicació o condició 
d’execució del contracte. A aquest efecte, podran requerir etiquetes específiques de 
comerç just reconegudes per l’Organització Internacional del Comerç Just (WFTO) o 
bé etiquetes equivalents, o qualsevol altre mitjà adequat de prova que demostre que 
compleixen els requisits de l’etiqueta específica en consonància amb els criteris 
arreplegats en l’article 2 de la Resolució del Parlament Europeu sobre comerç just i 
desenvolupament (2005/2245 [INI]), o la que la substituïsca. 
 

h) Inclouran clàusules lingüístiques no discriminatòries relatives a l’ús del valencià 
durant l’execució dels contractes, de conformitat amb el que disposa la Llei 4/1983, 
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de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, i la normativa de 
desenvolupament 

Anterior a la LLEI 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la 
responsabilitat social, la Generalitat Valenciana va elaborar una guia pràctica per a la inclusió 
de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i 
del sector públic. (https://bit.ly/2PzPYXr) 

 

- Quins avantatges té la inclusió de clàusules socials en la contractació pública? 
 

ü Contribuir a millorar el compliment de lleis socials i laborals de polítiques nacionals i 
internacionals 
 

ü Estimular mercats amb consciència social. 
 

ü Demostrar habilitats de governança sensibles als aspectes socials. 
 

ü Fomentar la integració de grups significatius en la societat, com poden ser persones 
amb diversitat funcional, dones o minories en activitats claus del mercat. 
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ü Garantir despeses públiques més eficaces i eficients amb major afectació real a les 
persones o col·lectius més desfavorits. 
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LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 

 

Amb l’aprovació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer del 2014. 

Els principis que inspiren la nova regulació són una major transparència i aconseguir una 
millor relació qualitat-preu. 

Per aconseguir una millor relació qualitat-preu, s’estableix la inclusió d’aspectes qualitatius, 
mediambientals, socials i innovadors vinculats a l’objecte del contracte. En el punt 3 de 
l’article 1 de la llei s’exposa: “En toda contratación pública se incorporarán de manera 
transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación 
con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor 
relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia 
en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación 
pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía 
social.” 

En el seu article 145 exposa: 

 

 “Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes 
finalidades: al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas 
desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la 
ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad 
o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de 
Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la 
ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la 
contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las 
condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor 
número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud 
y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la 
prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos 
basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.” 
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ANNEX 1: TREBALL EN XARXA 

ADHESIÓ A LA XARXA VALENCIANA DE TERRITORIS SOCIALMENT RESPONSABLES 

La Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social, 
en l’article 20 estableix la creació de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment 
Responsables, de la qual podran formar part aquells que compten amb polítiques per a 
gestionar els impactes socials, laborals, ambientals, econòmics i culturals, que facen 
compatible una economia competitiva amb la cohesió social i la millora de la vida de la 
ciutadania, mitjançant un enfocament de governança participativa. 

Per tant, la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables naix com a eina per a 
promoure la responsabilitat social en el territori valencià, i amb l’objectiu de facilitar un espai 
de diàleg i de treball amb els grups d’interés d’un espai determinat, incloent-hi les 
administracions públiques, de conformitat amb l’article 11 de l’esmentada Llei 18/2018, de 
13 de juliol. 

Els objectius d'aquesta xarxa es centren en: 

1. Definir, articular i integrar models i estratègies per al desenvolupament dels territoris 
declarats com a socialment responsables, amb el propòsit de millorar la qualitat de 
vida dels seus habitants i promoure-hi la cohesió social. 
 

2. Informar i conscienciar sobre la importància de promoure actituds socialment 
responsables per part de la ciutadania i les entitats públiques i privades. 
 

3. Difondre bones pràctiques en matèria de responsabilitat social en el territori. 
 

4. Generar espais de bones pràctiques en què participar, compartir i intercanviar 
experiències entre els territoris que en formen part. 
 

5. Servir d'interlocutor amb altres institucions o organitzacions per a la presentació de 
propostes en comú. 
 

6. Cooperar amb altres xarxes nacionals i internacionals, i en particular amb l'Aliança de 
Ciutats per als Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

 

La creació de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables està prevista en la 
Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social. 

Per a ser membre de la xarxa, cal complir els següents requisits; 
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1. Qualsevol entitat de les previstes en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, 
de règim local de la Comunitat Valenciana, municipi, mancomunitat, comarca, àrea 
metropolitana, entitat local menor, així com consorci que, juntament amb empreses, 
organitzacions empresarials i sindicals, entitats del tercer sector o altres grups 
d’interès, integren en el territori aspectes socials, ambientals i ètics amb la finalitat 
de fomentar la innovació i competitivitat. 
 

2. Qualsevol organisme, institució o entitat, amb especial referència a les educatives, 
esportives o laborals, entre altres, que puga aportar coneixements, experiències o 
crear valor o opinió respecte a la responsabilitat social, i demane la seua integració 
en la Xarxa a la conselleria amb competències en matèria de coordinació de la 
responsabilitat social. 
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ANNEX II :  GLOSARI 

 

ü CERSE: Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) constituït 
pel Real Decreto 221/2008 de 15 de febrero. Aquest Consell s’encarrega d’analitzar 
el desenvolupament de la responsabilitat social en Espanya i en la Unió Europea. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-3868-consolidado.pdf 

 

ü Stakeholders: són totes les persones, o grups de persones que afecten o es veuen 
afectats per l'activitat de l'Ajuntament (personal polític, funcionariat, ciutadania, 
associacionisme, visitants, turistes, potencials residents, etc.). També anomenats 
Grups d'Interès. 

 

ü Factors interns i externs de la responsabilitat social: la responsabilitat social es pot 
dimensionar mitjançant el coneixement dels factors interns i externs que la 
componen. 

 

ü Sostenibilitat: És el principi sobre el qual es fonamenta la responsabilitat social. 
Aquest consisteix en la combinació de la Dimensió Econòmica, la Dimensió Social i la 
Dimensió Ambiental. 

 

ü Auditoria Social: L'auditoria social és un procés d'anàlisi i avaluació de l'estat 
d'aplicació de la responsabilitat social en l'organització. Per tant, es tracta d'una eina 
de diagnòstic social i de gestió dels processos. Les memòries de sostenibilitat i els 
sistemes de gestió integral de la responsabilitat social inclouen indicadors i sistemes 
de seguiment per a la implantació de principis ètics en l’organització. L'auditoria 
social ha de permetre mesurar l'impacte de les actuacions de l'organització en l’eix 
mediambiental, social i econòmic. Aquest tipus d'auditories generen aprenentatge i 
millora dels processos de l'organització, reforçant la identitat i servint com a base de 
comunicació interna i externa. 

 

 


