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Actualment estan en marxa obligacions legals 
i de comportament responsable, sostenible 
i transparent, com les que s’anomenen a 
continuació :

· La MODIFICACIO DE LA LLEI ORGÀNICA 
1/2015 de 30 de març, en la qual s’in-
trodueix l’obligatorietat de demostrar 
models de gestió i compliment eficaç 
de prevenció de delictes, amb les ca-
racterístiques anomenades en el propi 
text legal. Aquesta norma, que va entrar 
en vigor el passat 1 de juliol 2016, hau-
rà de ser complida per administradors i 
empresaris si volen quedar exempts de 
responsabilitat penal.

· LA NOVA DIRECTIVA 2014/24 / UE RE-
LATIVA A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA. 
La contractació pública té un paper 
clau en l’Estratègia Europa 2020 per a 
un creixement intel·ligent, sostenible 
i integrador (COM 2010, 2020), millo-
rant l’entorn empresarial i les condici-
ons per tal que les empreses innovin i 
fomentin un ús més generalitzat de la 
contractació ecològica, que afavoreixi 
una economia amb poques emissions 
de carboni i que faci un ús més eficaç 
dels recursos. 

· ELS PRINCIPIS GENERALS DEL DRET 
EUROPEU DELS CONTRACTES PÚ-
BLICS. L’acció de les institucions de la 
Unió Europea en relació a les compres 
públiques es basa en els principis fona-
mentals consagrats en el Dret originari 

de la Unió Europea d’igualtat de tracte, 
convocatòria de licitacions transparent 
i no discriminatòria, reconeixement 
mutu i lluita contra el frau i la corrup-
cióEls principis d’objectivitat, transpa-
rència, publicitat i no discriminació, ba-
sats en regles nacionals i comunitàries 
de naturalesa constitucional, prevalen 
avui de manera inqüestionable sobre 
qualsevol altra funció de la normativa 
sobre contractació. Aquests principis 
són, en els nostres dies, el fonament 
de totes les regles públiques sobre con-
tractes públics i es caracteritzen per la 
seva transversalitat, ja que arriben i es 
manifesten en totes les fases contrac-
tuals, tant preparatòries com executò-
ries.

· L’entrada en vigor de la DIRECTIVA 
2014/95/UE sobre la divulgació d’infor-
mació no financera i diversitat, d’obli-
gat compliment a partir de gener de 
2017  en empreses d’interès públic i de 
més de 500 empleats. Si l’empresa no 
compta amb un total de 500 empleats, 
no cal informar mitjançant la Directiva. 
No obstant, si ets un proveïdor d’algu-
na d’aquestes empreses, pot ser que et 
demanin informar o que proporcionis 
informació a un client per tal d’iden-
tificar, prevenir i mitigar els impactes 
negatius existents i potencials. Altres 
parts interessades, incloent inversors, 
també poden fer ús de la Directiva per 
a realitzar preguntes sobre els temes 
que cobreix.

No hi ha temps per perdre. S’obre pas un nou paradigma empresarial, al qual les 
empreses se’ls hi exigeix que siguin i demostrin ser responsables, transparents i 
sostenibles d’una forma expressa, clara i ja obligatòria.

Què implicarà a partir 
d’ara ser una empresa 
socialment responsable, 
transparent i sostenible?Irene Samper  CEO de ISR 

Consulting  
Socio-Fundadora  de Core Balance 
www.isr-consulting.com
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Totes aquestes normatives i directives no 
són més que un manifest clar de que anem 
cap a un model empresarial on s’exigeix cada 
vegada més comportaments responsables, 
transparents i de creixement sostenible, 
havent una gran una aposta per promoure 
els interessos de la societat i per enfilar 
un camí cap a la recuperació sostenible i 
integradora.

En aquestes alçades cal fer un anàlisi i 
un autodiagnòstic de com és el model de 
gestió intern que fem servir dins les nostres 
empreses.

Cal saber com estem gestionant i com 
tenim el nostre model intern respecte a les 
exigències vigents. Per exemple, és ja força 
important quantificar i mesurar com és el 
nostre lideratge envers a un bon govern, com 
apliquem les nostres pràctiques comercials 
i laborals en relació al respecte dels Drets 
humans i de competència, com som de 
transparents en les nostres comunicacions o 

com impactem mediambiental i socialment.

Saber en quin grau de sostenibilitat, 
transparència i responsabilitat ens trobem per 
poder millorar o rectificar, és actualment una 
assegurança de vida empresarial i comença a 
ser una gran avantatge competitiva.

ISR Consulting com a consultora experta 
amb més de 25 anys  d’experiència en la 
implantació i investigació de models de gestió 
d’ètica empresarial, utilitza instruments 
per a la mesura i quantificació de models 
sostenibles, responsables i transparents 
en constant referència i adaptació per 
fer front al degut compliment de totes 
les legislacions i normatives, indicadors 
nacionals i internacionals relacionats amb 
la sostenibilitat i responsabilitat social 
actualment vigents.

Des de ISR Consulting, a través d’un nou 
aplicatiu complex i especialitzat en la 
mesura integrada de la sostenibiltat, ofereix 

serveis per respondre a totes les directives 
anomenades i a les noves exigències del nou 
paradigma empresarial, aportant informes 
que mostren i mesuren la sostenibilitat, 
transparència i bon govern,  basant-se en 
comportaments no únicament econòmics.

Els balanços econòmics de les empreses ja no 
es mesuraran únicament a través d’ imports 
numèrics. Els nous balanços econòmics 
es llegiran a través dels comportaments i 
pràctiques que generen aquests imports 
econòmics.

Estem davant doncs d’un nou repte pel qual 
tots hem de canviar el rumb cap un món més 
sostenible i respectuós, obtenint un equilibri entre 
els recursos i el benestar social i mediambiental. 
Si ha de ser a cop d’exigències legals i normatives, 
doncs benvingudes siguin, serà un primer pas 
cap un entorn en el que el rànquing de les millors 
empreses es basi en la confiança i garantia de 
sostenibilitat i responsabilitat... un rànquing 
beneficiós per a tots.


