
BS GRI
CATEGORIA DESCRIPCIÓ CODI SUBCATEGORIA CATEGORIA ASPECTE INDICADOR LIMITACIÓ

Registre 
entitat

Nom de l'entitat  

 GSD
Perfil 
Organitzacional

G4-3 Cap
Forma jurídica G4-7 Cap

Sector d'activitat  G4-8 Resposta parcial, l'indicador 
demana més informació. 

        
00 - Dades 
Generals

Com descriuríeu, en poques paraules, la vostra 
entitat i el seu paper a la societat?  

0a GSD

Perfil 
Organitzacional

G4-4, G4-6, 
G4-8

En funció de l'amplitud de la 
resposta, hi haurà limitacions als 
indicadors. Es recomana consultar 
la descripció dels indicadors de GRI
a l'hora d'ampliar aquesta 
informació quan es dugui a terme 
la memòria. 

Quines són les millores que heu dut a terme durant 
el darrer exercici de les que esteu més 
orgullosos/es?

 
Estratègia i 
anàlisi G4-1, G4-2 Resposta parcial, l'indicador 

demana més informació. 
En quins aspectes de la vostra activitat creieu que 
teniu camí per millorar?  

       
Nombre de sòcies usuàries o de consum 1.01 Membres de 

l'organització
GSD Perfil 

Organitzacional
G4-9 Resposta parcial, l'indicador 

demana més informació. Nombre de sòcies de serveis, de les explotacions o 
professionals (coopes de serveis i mixtes) 1.01

Nombre d'organitzacions sòcies (grups cooperatius, 
federacions i associacions de 2on grau) 1.02

Nombre de sòcies generals, de capital o 
col·laboradores
Nombre de persones patrones 1.04
Nombre de persones voluntàries (Cooperatives 
d'Iniciativa Social, associacions) 1.07

Nombre de sòcies treballadores i sòcies de treball 1.05
Nombre de sòcies laborals (societats laborals) 1.05
Nombre de persones assalariades (no sòcies) 1.06
Nombre de becàries, en formació i/o pràctiques 1.08



BS GRI
CATEGORIA DESCRIPCIÓ CODI SUBCATEGORIA CATEGORIA ASPECTE INDICADOR LIMITACIÓ

Nombre de persones treballadores en inserció 
laboral (Empreses d'Inserció)

1.09

Nombre total de persones de l'organització disgregat
per gènere

Indicador
1

Nombre total de persones membres de 
l'organització

Indicador
2

indicador de % de persones de l'organització 
disgregat per gènere

Indicador
3

Centres de treball 2.01 Centres de 
treball G4-5

L'indicador demana explicitar la 
seu central de l'organització. En 
aquest cas, entenem que com a 
mínim un dels centres de treball 
serà la seu central. Ara bé caldria 
explicitar la localització. 

        
10 - 
Economia

Quines són les fites més destacables quant a 
funcionament econòmic durant el darrer exercici?   SSD - 

Economia
Acompliment 
Econòmic EDG 

En funció de l'amplitud de la 
resposta, hi haurà limitacions als 
indicadors. Es recomana consultar 
la descripció dels indicadors de GRI
a l'hora d'ampliar aquesta 
informació quan es dugui a terme 
la memòria. 

       
Total d'hores treballades remunerades a 
l'organització durant el darrer exercici econòmic 11.01

Hores 
treballades GSD Perfil 

Organitzacional G4-9 Resposta parcial, l'indicador 
demana més informació. 

Plantilla Mitjana Equivalent (PME) Indicador
4

       
Import total anual de despeses -en €- 12.01 Informació 

econòmica
SSD - 
Economia

Acompliment 
Econòmic

G4-EC1 Resposta parcial, l'indicador 
demana més informació. Import total de les adquisicions de béns i serveis -en 

€- 12.02

Indicador de volum de compres sobre despeses Indicador
5



BS GRI
CATEGORIA DESCRIPCIÓ CODI SUBCATEGORIA CATEGORIA ASPECTE INDICADOR LIMITACIÓ

Import total anual d'ingressos -en €- 12.03

Import total anual de vendes de béns i serveis -en €- 12.04 GSD
Perfil 
Organitzacional

G4-9, G4-
EC1

Indicador de xifra de negoci Indicador
6

SSD - 
Economia

Acompliment 
Econòmic G4-EC1

Import total de les subvencions concedides a 
l'organització -en €- 12.05

SSD - 
Economia

Acompliment 
Econòmic G4-EC4

Si entenem per subvencions totes 
les ajudes rebudes de les AAPP 
aleshores aquest indicador seria 
complet. Indicador de % de dependència de subvencions Indicador

7

Resultat econòmic anual Indicador
8

SSD - 
Economia

Acompliment 
Econòmic G4-EC1 Resposta parcial, l'indicador 

demana més informació. Import total anual d'ingressos per quotes socis -en €- 12.06

Indicador de % d'ingressos derivats de quotes Indicador
9

Mitjana anual de recursos econòmics dipositats en 
entitats de finançament -en €- 12.07

SSD - 
Economia

Acompliment 
Econòmic / 
Impactes 
Econòmics 
Indirectes

EDG 

No hi ha un indicador específic 
igual, però la informació del BS 
podria tenir una equivalència a 
l'enfocament de gestió, però no de 
forma completa.

Import total anual de recursos econòmics obtinguts 
d'entitats de finançament -en €- 12.08

       
Nombre de proveïdors de l'organització 13.01 Informació 

comercial GSD Perfil 
Organitzacional

G4-12 Resposta parcial, l'indicador 
demana més informació. Nombre de clients  de l'organització 13.02 G4-8

        
20 - 
Democràcia

Quin és el vostre compromís quant a democràcia i 
quines són les accions més destacades del darrer 
exercici?

  GSD Govern EDG
Tota la part de democràcia no té 
presència específica a GRI com a 
tal. Sí que de forma parcial, el bloc 
de govern és el que podria copsar 
més aquesta informació. 
L'enfocament però no és 

      
Nombre de persones que varen participar en 
l'elaboració del Pla de Gestió i pressupost anual

21.01 Participació GSD Govern G4-37, G4-
42



BS GRI
CATEGORIA DESCRIPCIÓ CODI SUBCATEGORIA CATEGORIA ASPECTE INDICADOR LIMITACIÓ

d'equivalència directa. L'indicador 
G4-37 tracta els processos de 
consulta entre els grups d'interès, i 
el G4-42 sol·licita el rol i el tipus de 
participació de les persones que 
ocupen càrrecs amb presa de 
decisions respecte la validació 
d'aspectes estratègics i operatius 
de l'organització. 

Indicador de % de persones que han participat en 
l'elaboració del pla de Gestió i del Pressupost Anual 
disgregat per gènere

Indicador
10

Indicador de % de persones que han participat en 
l'elaboració del pla de Gestió i del Pressupost Anual

Indicador
11

Nombre de persones que varen participar en 
l'aprovació del Pla de Gestió i pressupost anual 21.02

Indicador de % de persones  que han participat en 
l'aprovació del pla de Gestió i del Pressupost Anual 
disgregat per gènere

Indicador
12

Indicador de % de persones que han participat en 
l'aprovació del pla de Gestió i del Pressupost Anual

Indicador
13

Index de participació en l'elaboració del Pla de 
Gestió i Pressupost anual respecte la participació en 
l'aprovació

Indicador
14

Nombre de persones que van participar en 
l'assemblea anual ordinària de l'entitat del darrer 
exercici

21.03

Indicador de % de persones de l'organització que 
han  participat en l'assemblea disgregat per gènere

Indicador
15

Indicador de % de participació en l'assemblea Indicador
16

       

L'organització facilita i analitza trimestralment la 
informació sobre les desviacions pressupostàries? 22.01

Transparència

   

De la mateixa manera que amb el 
bloc de democràcia, la part de 
transparència tampoc té una 
equivalència directa. GRI demana 
directament informació sobre les 
retribucions i ràtios específiques 
vinculades a aquestes retribucions, 
però no hi ha una referència sobre 
les desviacions pressupostàries. 

Són públics per a les persones treballadores els 
salaris i altres remuneracions?

22.02 GSD Govern - 
Retribució i 
incentius

 



BS GRI
CATEGORIA DESCRIPCIÓ CODI SUBCATEGORIA CATEGORIA ASPECTE INDICADOR LIMITACIÓ

       

Quants càrrecs societaris/polítics han rotat en els 
darrers quatre anys? 23.01

Rotació de 
càrrecs GSD

Govern - 
Estructura de 
govern i 
composició

G4-38

No hi ha una equivalència directa, 
l'indicador de GRI demana la 
composició del màxim òrgan de 
govern i els comitès operacionals 
tot indicant l'antiguetat dels seus 
membres, entre d'altra informació.

Index de rotació de càrrecs societaris/polítics Indicador
17

        
30 - Igualtat

Quin és el vostre compromís quant a igualtat i 
inclusió social i quines són les accions més 
destacades del darrer exercici?

  

SSD - Social - 
Pràctiques 
laborals i 
treball digne

Diversitat i 
igualtat 
d'oportunitats /
Igual Retribució
per homes i per
dones

EDG

En funció de l'amplitud de la 
resposta, hi haurà limitacions als 
indicadors. Es recomana consultar 
la descripció dels indicadors de GRI
a l'hora d'ampliar aquesta 
informació quan es dugui a terme 
la memòria. 

   
Nombre de persones treballadores que provenen de 
situacions de risc d'exclusió social 31.01

Risc d'exclusió 
social

SSD - Social - 
Pràctiques 
laborals i 
treball digne

Diversitat i 
igualtat 
d'oportunitats 

G4-LA12 Resposta parcial, l'indicador 
demana més informació. 

Indicador de % de persones de l'organització en risc 
d'exclusió disgregat per gènere

Indicador
18

Indicador de % de persones en risc d'exclusió sobre 
total membres de l'organització

Indicador
19

   
Nombre de persones que ocupen càrrecs de 
responsabilitat en l'estructura laboral de 
l'organització

32.01
Càrrecs de 
responsabilitat  
(per totes les 
organitzacions)

SSD - Social - 
Pràctiques 
laborals i 
treball digne

Diversitat i 
igualtat 
d'oportunitats 

G4-LA12 Resposta parcial, l'indicador 
demana més informació. 

Indicador de % de càrrecs de responsabilitat sobre 
total membres de l'organització disgregat per gènere

Indicador
20

Indicador de % de càrrecs de responsabilitat  sobre 
total membres de l'organització

Indicador
21

Índex de persones de l'organització per càrrec de 
responsabilitat

Indicador
22



BS GRI
CATEGORIA DESCRIPCIÓ CODI SUBCATEGORIA CATEGORIA ASPECTE INDICADOR LIMITACIÓ

Nombre de persones que ocupen càrrecs 
societaris/polítics en l'organització

32.02

Indicador de % de càrrecs societaris/polítics sobre 
total membres de l'organització disgregat per gènere

Indicador
23

Indicador de % de càrrecs societaris / polítics  sobre 
total membres de l'organització

Indicador
24

Índex de persones de l'organització per càrrec 
societari / polític

Indicador
25

   
Retribució  més alta (en preu brut per hora 
treballada) – en € - 33.01

Igualtat de sous

SSD - Social - 
Pràctiques 
laborals i 
treball digne

Igual Retribució
per homes i per
dones

 No hi ha una equivalència directa 
amb indicadors. GRI demana d'una 
banda la ràtio entre la retribució de
les dones respecte la dels homes 
(G4-LA13) i després demana als 
GSD de retribució dins el punt de 
govern, les ràtios entre la 
retribució més alta de 
l'organització i la retribució mitjana
(G4-54), així com les seves 
variacions (G4-55). 

Retribució més baixa (en preu brut per hora 
treballada) – en € - 33.02

Índex de Banda Salarial disgregat Indicador
26

Índex de Banda Salarial Indicador
27  

        
40 - Medi 
Ambient

Quin és el vostre compromís amb el medi ambient i 
quines són les accions més destacades del darrer 
exercici?

  SSD - 
Mediambient Diversos EDG

En funció de l'amplitud de la 
resposta, hi haurà limitacions als 
indicadors. Es recomana consultar 
la descripció dels indicadors de GRI
a l'hora d'ampliar aquesta 
informació quan es dugui a terme 
la memòria. De la mateixa manera, 
caldrà incloure informació sobre 
aquells aspectes que siguin 
rellevants per a l'activitat de 
l'organització. 

      
Disposeu d'una política, pla d'acció o sistema de 
gestió ambiental?

41.01 Política 
ambiental

SSD - 
Mediambient

Diversos EDG



BS GRI
CATEGORIA DESCRIPCIÓ CODI SUBCATEGORIA CATEGORIA ASPECTE INDICADOR LIMITACIÓ

       
Disposeu de pràctiques i procediments per l'estalvi i 
l'eficiència energètica? 42.01

Consum 
d'energia i 
aigua (oficines)

SSD - 
Mediambient

Energia
G4-EN6, G4-
EN7

Resposta parcial, l'indicador 
demana més informació. 

Consum anual d'electricitat -en kwh- 42.02 G4-EN3
Emisions de tones de CO2 per consum d'electricitat 
kg CO2/kwh

Indicador
28 Emissions G4-EN16

Consum anual de gas -en m3- 42.03 Energia G4-EN3
Emisions de tones de CO2 per consum de gas en kg 
CO2/kWh

Indicador
29 Emissions G4-EN15

Consum anual de gas oil per calefacció -en litres-  
(posar 0 en cas de no tenir la informació) 42.04 Energia G4-EN3

Emisions de tones de CO2 per consum de gas oil per 
calefacció kg CO2/litre

Indicador
30 Emissions G4-EN15

Consum anual de combustible per a vehicles -en 
litres-  (posar 0 en cas de no tenir la informació) 42.05 Energia G4-EN3

Emisions de tones de CO2 per consum de gas kg 
CO2/litre

Indicador
31 Emissions G4-EN15

Disposeu de pràctiques i procediments per l'estalvi i 
l'eficiència en el consum d'aigua? 42.06

Aigua

EDG

Consum anual d'aigua -en m3- 42.07
G4-EN8

Metres cúbics d'aigua per persona treballadora Indicador
32

Indicador d'emisions de tones de CO2 per consum 
d'energia de l'organització

Indicador
33

Emissions

G4-EN15, 
G4-EN16

Indicador d'emisions de tones de CO2 per persona 
treballadora

Indicador
34

G4-EN18
Indicador d'emisions de tones de CO2 per cada 1000 
€ de xifra de negoci

Indicador
35

       
Utilitzeu paper reciclat de manera regular i 
majoritària?

43.01 Consum de 
paper (en 

SSD - 
Mediambient

Materials EDG Resposta parcial, l'indicador 
demana més informació. 



BS GRI
CATEGORIA DESCRIPCIÓ CODI SUBCATEGORIA CATEGORIA ASPECTE INDICADOR LIMITACIÓ

oficines)

Utilitzeu paper amb certificació d'explotació forestal 
sostenible de manera regular i majoritària?

43.02

Consum anual de paper -número de paquets de 500 
fulls DIN A4- (posar 0 en cas de no tenir la 
informació)

43.03
G4-EN1

Indicador de kilograms de paper consumit per 
persona treballadora

Indicador
36

       
Disposeu de pràctiques i procediments per la 
prevenció de residus? 44.01

Prevenció i 
recollida 
selectiva de 
residus

SSD - 
Mediambient

Efluents i 
Residus

EDG

Resposta parcial, l'indicador 
demana més informació. 

Recull l'organització els residus generals  de manera 
selectiva? 44.02

Recull l'organització els residus especials  de manera 
selectiva? 44.03

Si feu un control anual dels residus generats: Rebuig 
-en kg/any- (posar 0 en cas de no tenir la informació) 44.04

G4-EN23
Si feu un control anual dels residus generats: 
Recollida selectiva -en kg/any- (posar 0 en cas de no 
tenir la informació)

44.05

Indicador de residus i recollida selectiva generats en 
oficines per persona treballadora

Indicador
37

       
Utilitzeu productes de neteja ecològics o 
respectuosos a nivell ambiental de manera regular i 
majoritària?

45.01
Altres consums 
(productes amb
garantia 
d'origen 
sostenible)

SSD - 
Mediambient

Materials G4-EN1, G4-
EN2

Resposta parcial, l'indicador 
demana més informació. 

Utilitzeu material d'oficina amb certificació de 
producció sostenible de manera regular i 
majoritària?

45.02



BS GRI
CATEGORIA DESCRIPCIÓ CODI SUBCATEGORIA CATEGORIA ASPECTE INDICADOR LIMITACIÓ

Utilitzeu articles d'higiene amb certificació de 
producció sostenible de manera regular i 
majoritària?

45.03

Utilitzeu productes alimentaris amb certificació de 
producció ecològica u/o de comerç just? 45.04

        

50 - 
Compromís 
Social

Quin és el vostre compromís social i comunitari i 
quines són les accions més destacades del darrer 
exercici?

  SSD - Societat Comunitats 
locals EDG

En funció de l'amplitud de la 
resposta, hi haurà limitacions als 
indicadors. Es recomana consultar 
la descripció dels indicadors de GRI
a l'hora d'ampliar aquesta 
informació quan es dugui a terme 
la memòria. 

       
Nombre de xarxes, federacions... en què participeu i 
nombreu-les al camp de text superior 51.01

Participació en 
xarxes i 
moviments 
socials

GSD
Comprimisos 
amb iniciatives 
externes

G4-16 Resposta parcial, l'indicador 
demana més informació. 

Nombre d'hores anuals dedicades a aquestes 
entitats i xarxes 51.02

Índex de participació en entitats i moviments socials Indicador
38

       
Quantitat d'excedents econòmics dedicats a 
projectes socials i/o aportacions comunitàries 52.01

Aportacions 
econòmiques 
solidàries

SSD - Societat Comunitats 
locals EDG

En funció de l'amplitud de la 
resposta, hi haurà limitacions als 
indicadors. Es recomana consultar 
la descripció dels indicadors de GRI
a l'hora d'ampliar aquesta 
informació quan es dugui a terme 
la memòria. 

Indicador de % d'aportacions a la participació 
comunitària social i cooperació sobre el resultat 
econòmic anual

Indicador
39

Sou socis/es o opereu amb entitats de finances 
ètiques? 52.02 SSD - 

Economia
Acompliment 
Econòmic / 
Impactes 
Econòmics 

EDG No hi ha un indicador específic 
igual, però la informació del BS 
podria tenir una equivalència a 
l'enfocament de gestió, però no de 

Import total anual de recursos obtinguts d'entitats 
de finançament ètic en el darrer exercici -en €-

52.03
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Indirectes forma completa.

Indicador de % de recursos econòmics sobre total d 
préstecs en entitats financeres

Indicador
53

Mitjana anual de recursos econòmics dipositats en 
entitats de finançament ètic -en €- 52.04

Indicador de % de recursos econòmics sobre total 
d'estalvis en entitats financeres

Indicador
40

       
Nombre de proveïdors que pertanyen a l'economia 
social i solidària 53.01

Mercat social GSD Perfil 
Organitzacional

G4-12

Resposta parcial, l'indicador 
demana més informació.

Indicador de % de proveïdors de mercat social Indicador
41

Import total anual de les adquisicions de béns i 
serveis a proveïdors de l'economia social i solidària 53.02

Indicador de % compres a proveïdors de mercat 
social

Indicador
42

Nombre de clients que pertanyen a l'economia social
i solidària 53.03

G4-8

Indicador de % de clients de mercat social Indicador
43

Import total anual de les vendes de béns i serveis a 
clients/usuaris de l'economia social i solidària -en €- 53.04

Indicador de % de vendes a entitats de mercat social Indicador
44

       

Tots els documents d'ús intern s'escriuen, editen i/o 
publiquen com a mínim en català? 54.01 Política 

lingüística    

No hi ha una equivalència directa a
GRI. Potser es podria considerar un
aspecte significatiu en el marc o bé
de comunitats locals o bé de grups 
d'interès.

        



BS GRI
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60 - 
Qualitat 
Laboral

Quin és el vostre compromís quant a  benestar dels i 
les treballadores i quines són les accions més 
destacades del darrer exercici?

  

SSD - Social - 
Pràctiques 
laborals i 
treball digne

Diversos EDG

En funció de l'amplitud de la 
resposta, hi haurà limitacions als 
indicadors. Es recomana consultar 
la descripció dels indicadors de GRI
a l'hora d'ampliar aquesta 
informació quan es dugui a terme 
la memòria. De la mateixa manera,
caldrà incloure informació sobre 
aquells aspectes que siguin 
rellevants per a l'activitat de 
l'organització. 

       

L'entitat està al dia del pagament de quotes a la SS? 61.01 Seguretat Social

SSD - Social - 
Pràctiques 
laborals i 
treball digne

 EDG

No hi ha una equivalència directa, 
però aquesta informació formaria 
part de l'EDG de l'aspecte de 
treball, o bé de l'indicador 
econòmic G4-EC1 a la part 
d'impostos pagats.

       

Teniu implantat un sistema de Prevenció de Riscos 
Laborals? 62.01

Prevenció de 
Riscos Laborals

SSD - Social - 
Pràctiques 
laborals i 
treball digne

Salut i 
Seguretat 
Ocupacional

EDG

En funció de l'amplitud de la 
resposta, hi haurà limitacions als 
indicadors. Es recomana consultar 
la descripció dels indicadors de GRI
a l'hora d'ampliar aquesta 
informació quan es dugui a terme 
la memòria. De la mateixa manera, 
caldrà incloure informació sobre 
aquells aspectes que siguin 
rellevants per a l'activitat de 
l'organització. 

Preneu mesures actives per a la promoció de la salut
en els centres de treball? 62.02

       
Nombre d'hores anuals de baixa 63.01 Salut Laboral SSD - Social - 

Pràctiques 
laborals i 

Salut i 
Seguretat 
Ocupacional

G4-LA6 Resposta parcial, l'indicador 
demana més informació.Indicador d'absentisme per baixa laboral disgregat 

per gènere
Indicador
45
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treball digne
Indicador d'absentisme per baixa laboral en 
l'organització

Indicador
46

       
Nombre d'acomiadaments, baixes voluntàries i 
jubilacions 64.01

Estabilitat 
laboral

SSD - Social - 
Pràctiques 
laborals i 
treball digne

Treball G4-LA1

Si les dades es publiquen 
segregades per gènere, entre 
aquest punt i el de creació 
d'ocupació complets no hi hauria 
limitació. 

Indicador de rotació de plantilla Indicador
47

Total persones treballadores a l'organització Indicador
48

GSD Perfil 
Organitzacional G4-10 Resposta parcial, l'indicador 

demana més informació.

Nombre de contractes indefinits 64.02
Indicador de % de contractes indefinits respecte 
total persones treballadores a l'organització

Indicador
49

Nombre de contractes temporals 64.03
Indicador de % de contractes temporals respecte 
total persones treballadores a l'organització

Indicador
50

Nombre de contractes en pràctiques (becaris, 
pràctiques, persones en inserció...) 64.04

Indicador de % de contractes en pràctiques respecte 
total persones treballadores a l'organització

Indicador
51

       
Nombre total de persones en plantilla (amb 
contracte) durant l'exercici anterior 65.01

Creació 
d'ocupació

SSD - Social - 
Pràctiques 
laborals i 
treball digne

Treball G4-LA1 Resposta parcial, l'indicador 
demana més informació.

Nombre total de persones en plantilla (amb 
contracte) durant el present exercici 65.02

Indicador de noves contractacions respecte l'exercici 
anterior

Indicador
52

       



BS GRI
CATEGORIA DESCRIPCIÓ CODI SUBCATEGORIA CATEGORIA ASPECTE INDICADOR LIMITACIÓ

L'organització disposa d'un reglament intern de 
gestió de les relacions laborals a l'organització? 66.01

Regulació de 
prestacions de 
treball

SSD - Social - 
Pràctiques 
laborals i 
treball digne

Relacions 
Treball/Gestió EDG

No hi ha una equivalència directa, 
però aquesta informació formaria 
part de l'EDG. 

        

70 - 
Qualitat 
professional

Quin és el vostre compromís quant a qualitat del 
producte o servei i quines són les accions més 
destacades del darrer exercici?

  
SSD - Social - 
Responsabilita
t de Producte

Diversos EDG

En funció de l'amplitud de la 
resposta, hi haurà limitacions als 
indicadors. Es recomana consultar 
la descripció dels indicadors de GRI
a l'hora d'ampliar aquesta 
informació quan es dugui a terme 
la memòria. De la mateixa manera,
caldrà incloure informació sobre 
aquells aspectes que siguin 
rellevants per a l'activitat de 
l'organització. 

       

L'organització ha fet auditoria externa (i/o 
intervenció de comptes en coopes i asso.) del darrer 
exercici econòmic?

71.01 Seguiment 
comptable    

No hi ha una equivalència en 
aquest sentit. Sí que podria 
incloure's a la part de govern, 
grups d'interès o inclús vincular-ho 
a l'auditoria externa de l'informe 
de RSC, pel qual GRI té un 
indicador específic, el G4-33. 

       

L'organització disposa de sistemes formals de 
qualitat, mediambient, salut i seguretat i/o RS? 72.01 Sistemes de 

certificació SSD Diversos EDG

En funció del tipus de sistema de 
gestió, aquesta informació 
formaria part de l'aspecte 
corresponent dins l'enfocament de 
gestió. 

        



BS GRI
CATEGORIA DESCRIPCIÓ CODI SUBCATEGORIA CATEGORIA ASPECTE INDICADOR LIMITACIÓ

 Qüestionari de qualitat laboral   

SSD - Social - 
Pràctiques 
laborals i 
treball digne

Treball / 
Relacions EDG

No hi ha un indicador concret, però
sí que forma part de l'EDG de dos 
possibles aspectes. També podria 
contemplar-se a la part de 
participació dels grups d'interès. 

        

 Qüestionari de qualitat professional   
SSD - Social - 
Responsabilita
t de Producte

Etiquetatge de 
producte i 
servei

G4-PR5  

        

 Qüestionari de qualitat del voluntariat   

SSD - Social - 
Pràctiques 
laborals i 
treball digne

Treball / 
Relacions EDG

Depenent de si l'enfocament, es 
podria vincular també a la part de 
comunitats locals. 


