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1. LA RESPONSABILITAT SOCIAL 
 

 

La llei 18/2018 de 13 de juliol que fomenta la responsabilitat social, ens diu que les 

administracions públiques han de regular el compromís cap a la responsabilitat, i que 

aquestes tenen que inclou-re aquest concepte en les seues accions, activitats i 

polítiques que desenvolupen. 

Com es va definir al Llibre Verd de la Comissió Europea, llibre que regula les 

polítiques europees sobre la responsabilitat social, la responsabilitat social és 

integrar en les organitzacions les preocupacions socials i mediambientals en totes les 

seues accions comercials i en tots els seus interlocutors d’una forma voluntària per a 

aconseguir una societat millor i un medi ambient més net. 

La responsabilitat social és un terme que ha evolucionat en el temps i que s’ha 

consolidat com el compromís que tenen els individus com a membres d’un grup o 

organització en benefici de la societat. 

La responsabilitat social va dirigida a tots els àmbits de la societat, com el 

formatiu, ocupació, els educatius, protecció ambiental, l’àmbit de polítiques 

inclusives el d’accessibilitat universal i el del foment del consum responsable i 

sostenible. 

L’administració pública també ha de complir amb els principis de responsabilitat 

social com rendició de comptes, transparència, comportament ètic, tenir cura de les 

preocupacions socials, laborals, econòmiques, ambientals i de respecte, protecció i 

defensa dels drets humans, exemplaritat, respecte al principi de legalitat, i respecte 

a les normes internacionals de comportament. 
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En els últims anys s’ha incorporat la transparència com un nou valor i principi de 

la responsabilitat social, en el compliment dels deures d'informació en la contractació 

amb condicions generals, amb la finalitat d'aconseguir una contractació justa i 

equilibrada i millorar la competència del mercat. 

Cal seguir treballant, sensibilitzar i comprometrer’s amb la societat per a poder 

implementar un sistema de gestió que integre criteris de bones pràctiques 

(econòmiques, ambientals, laborals, de bon govern o transparència), tenint en 

compte els interessos de tots els seus grups d'interès. 
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2. XARXA VALENCIANA DE TERRITORIS 

SOCIALMENT RESPONSABLES. 
 

En la Llei 18/2018, de 13 de juliol, en el seu article 20 especifica que “la Conselleria 

competent en matèria de responsabilitat social crearà 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 a través d'un enfocament de governança 

participativa”. 

La Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables, naix com a eina per 

a promoure el moviment de Responsabilitat social que estava desenvolupant-se i que 

no estava regulat, amb l’objectiu principal de facilitar un espai de diàleg i de treball 

amb els grups d'interès (Decret 203/2019, de 4 d’octubre, del Consell). 

 

Es pot definir un territori socialment responsable com aquell espai on exerceixen 

competències les diferents administracions públiques, en el qual els principals grups 

d'interès s'han coordinat per a construir de forma conjunta una visió de futur 

fonamentada en l'anàlisi dels principals reptes socials, ambientals, econòmics i ètics, 

la identificació de metes comunes en pro d'un desenvolupament sostenible, i la 

definició de les responsabilitats que cadascuna de les parts ha d'assumir per a 

aconseguir-lo. (Article 1). 
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Hi ha una sèrie de principis que defineixen aquesta Xarxa i que són:  

 La corresponsabilitat i la democràcia de proximitat participativa que inclou els 

responsables polítics, econòmics i socials d’un territori concret.  

 La promoció de l’ocupació decent, de qualitat i el desenvolupament sostenible 

en el territori.  

 La transversalitat en la consideració de la responsabilitat social com a eix 

vertebrador per al desenvolupament del territori.  

 L’enfocament integral que aborde els reptes socials, econòmics i ambientals 

amb un enfocament innovador en la cerca de noves idees, conceptes i 

pràctiques que donen resposta als problemes socials en un procés permanent 

d’adaptació i millora. Prioritzar el treball en xarxa. 

 La coherència i coordinació en la dimensió territorial de les polítiques 

sectorials.  

 L’ètica i la transparència en la gestió territorial de les polítiques i accions dutes 

a terme. 

La creació de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables, està 
directament vinculada amb l’Agenda 2030 i els seus 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenibles, i enllaçada amb els indicadors per a la construcció i definició d’un 
Territori Socialment Responsable. 
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3. ALIANÇA DE CIUTATS PEL 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 

En 2016, es va aprovar per l’assemblea General de Nacions Unides, la creació 
de l’Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible com a eina per a sensibilitzar 
i conscienciar a tota la societat valenciana dels, Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’Agenda 2030. 

Per a formar part de l’Aliança de Ciutats per als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible cal cooperar amb altres xarxes nacionals i internacionals com pertànyer a 
l'Aliança de Ciutats per als Objectius de Desenvolupament Sostenible.  

Els Estats Membre de l’ONU, analitzant els ODM (Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni) i adonant-se que no s’havien complit, en setembre 
de 2015 els 194 Estats Membres de l’ONU varen aprovar l’Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible, per a ficar fi a la pobresa, lluitar contra les desigualtats 
i la injustícia, i fer front al Canvi climàtic, concretant 17 Objectius amb 169 Metes. 

Aquesta Aliança la finalitat de territoritzar les metes dels ODS en la Comunitat 
Valenciana, a partir del paper fonamental que els governs locals tenen en el procés 
d'implementació de l'AGENDA 2030, ja que moltes de les seues competències es 
relacionen clarament amb els ODS. 

Un dels objectius d'adherir-se a l'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament 
Sostenible és el d’adoptar els principis i valors que han de guiar les accions en matèria 
de Bon Govern i aplicació de polítiques favorables a la consecució dels Objectius de 
l'AGENDA 2030, demostrant que eixa voluntat política es traduïsca en un govern 
transparent i eficaç, aprovant-se pel Ple municipal amb el document sobre la 
Declaració de l'Aliança de Ciutats. 
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A continuació detallem un mapa de la Generalitat Valenciana on apareixen els 
municipis que s’han estat adherint en els últims anys, encara que l’adhesió es realitza 
de forma continuada, per tant està canviant periòdicament, hi ha més de 46 Municipis 
adherits a l'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible. 
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4.AGENDA 2030 I OBJECTIUS ODS 

(OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE) 
 

En l’any 2000, els líders del món després de dècades de conferències i Cimeres 
de les Nacions Unides es varen reunir per elaborar la Declaració del Mil·lenni de les 
Nacions Unides, en la que varen adoptar el compromís per a reduir la pobresa 
extrema i establir una sèrie de vuit objectius amb un termini limite de l’any 2015, que 
es varen conéixer com els Objectius del Mil·lenni (ODM). 

En l’any 2015 els caps d'Estat i de Govern dels més de 180 estats membres de 
l'Organització de les Nacions Unides (ONU) van acordar un nou pla d'acció a partir 
del balanç dels ODM, per al desenvolupament sostenible i varen aconseguir un nou 
acord mundial sobre el canvi climàtic, establint l’Agenda 2030. 
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L’Agenda 2030 amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ha 
representat el compromís internacional de tots els països signants per a fer front als 
reptes socials, econòmics i mediambientals de la globalització, posant en el centre a 
les persones, el planeta, la prosperitat i la pau, sota el lema de "no deixar a ningú 
arrere". 

L’Agenda 2030 es va estructurar en 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) desgranats en un total de 169 metes concretes i quantificats a 
través de 232 indicadors. 

En la imatge inferior queden reflectits els 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. 
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Com podem observar en la següent imatge, també facilitada per la Generalitat 
Valenciana, els objectius estan distribuïts en els cinc grans grups, Persones (color 
groc), Prosperitat (color roig), Pau, (color violeta), Aliances (clor blau) i Planeta (color 
verd). 

 

  



 
                                                            PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL DE FAVARA. 2021-2024 
 
 
 
 
 
 

 
14 

 

5.MARC LEGISLATIU 
 

Cal retrocedir en el temps per a trobar-se amb la responsabilitat social, encara 
que no estava definida com a tal.  

En 1948 s’elabora la Declaració mundial dels Drets Humans, i la unió 
Internacional per a la Conservació de la Natura i els recursos Naturals (UICN) tres anys 
després que es creara l’ONU (1945).  

En 1961 es crea Amnistia Internacional i WWF (Wold Wildlife fund), i deu anys 
després Greenpeace.  

En 1988 es crea un grup intergovernamental d’experts sobre el Canvi climàtic 
i en els 89 entra en vigor el Protocol de Montreal sobre substàncies que esgoten la 
capa d’ozó. 

En 1993 i 1994 es desenvolupa l'ISO 1400 “Certificat Ambiental Norma ISO 
1400” així com l’entrada en vigor del conveni de les Nacions Unides sobre el Canvi 
Climàtic. 

En l’any 2000 es desenvolupa la Cimera del Mil·lenni, amb els ODM, i en 2001 
s’elabora el Llibre verd. 

 

NORMATIVA EUROPEA 

Llibre verd. 2001 “Fomentar un marc europeu per a la Responsabilitat Social 
de les Empreses”, presentat per la Comissió Europea el 18 de juliol de 2001” En El 
Llibre Verd es planteja com fomentar la responsabilitat social de les empreses en 
l'àmbit europeu i internacional, com aprofitar al màxim les experiències existents, 
fomentar el desenvolupament de pràctiques innovadores, augmentar la 
transparència i incrementar la fiabilitat de les avaluacions i la validació. 

El 26 de febrer de 2014 la Unió Europea va aprovar un nou paquet de Directives 
Comunitàries en matèria de contractació pública que va venir a substituir a les 
Directives de 2004 fins llavors vigents. 
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Es tracta, com és sabut, de tres noves directives, les Directives 2014/23/UE, 
2014/24/UE, i 2014/25/UE, relatives respectivament a l'adjudicació de contractes de 
concessió; a contractació pública; i a la contractació per entitats que operen en els 
sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals. 

Més tard va seguir detectant faltes per poder fer front a aquestes noves 
necessitats i poder dotar a tothom qui intervé en el procediment de contractació del 
nivell adequat de coneixements que exigeix la seua intervenció en el procediment. 
Amb aquest motiu, va elaborar la Recomanació (UE) 2017/1805 de la Comissió, de 3 
d'octubre de 2017, sobre la professionalització de la contractació pública — Construir 
una arquitectura per a la professionalització de la contractació pública en què insta a 
desenvolupar i aplicar polítiques de professionalització als estats membres, i els ajuda 
a elaborar la política per a la professionalització a fi d’augmentar el perfil, la 
influència, l'impacte i la reputació de la contractació pública en l'assoliment 
d’objectius públics. 

 

NORMATIVA ESPANYOLA 

La regulació de la responsabilitat social la trobem en la normativa espanyola 
en les següents lleis: 

Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible. Aquesta llei aborda, els 
canvis que, amb rang de llei, són necessaris per a incentivar i accelerar el 
desenvolupament d'una economia més competitiva, més innovadora, capaç tant de 
renovar els sectors productius tradicionals com d'obrir-se decididament a les noves 
activitats demandants d'ocupacions estables i de qualitat. 

A nivell estatal s'han desenvolupat iniciatives legislatives que aborden la 
responsabilitat social directa o indirectament, i sense perjudici de la normativa en 
matèria ambiental, de prevenció de riscos laborals o de protecció dels drets humans, 
destaquen: 

 La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes; 

 La Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les 
empreses d'inserció;  

 La Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, en els seus articles 35 i 39; 
 La Llei 5/2011, de 29 de març, d'economia social; la Llei 11/2013, de 26 de juliol, 

de mesures de suport a l'emprenedor;  
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 El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua 
inclusió social; 

 La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

  

NORMATIVA DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 

Les principals lleis i normatives sobre responsabilitat social de la Comunitat 
Valenciana les podem trobar en: 

Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat 
social. (i la seua CORRECCIÓ d'errades de la Llei 18/2018, de 13 de juliol) Aquesta llei 
regula el compromís de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana 
d'integrar plenament en les seues polítiques i accions el concepte de responsabilitat 
social, i pretén donar resposta i cobertura a tota una sèrie de qüestions i 
preocupacions vinculades a la responsabilitat social, ja que, per les seues raons 
econòmiques, socials, ètiques i legals, ha de ser considerada d'interés públic i no 
exclusivament privada, l'administració pública té la responsabilitat d'involucrar-se i 
assumir un paper actiu en el foment de la responsabilitat social. 

 

Hi ha una sèrie d’acords sobre la contractació pública socialment responsable i 
l’administració pública com són: 

 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, així com en matèria de subvencions de 
l'Administració de la Generalitat.  

 ACORD de 4 d'agost de 2016, del Consell pel qual s'aprova la Guia pràctica per 
a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en 
subvencions de la Generalitat i el seu sector públic. 

 ACORD de 9 de març de 2018, del Consell, d'aprovació de la II Guia pràctica per 
a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació de la 
Generalitat i el seu sector públic. 
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En el 2017 s’elaborà la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic on també es fa 

referència a la responsabilitat social. Aquesta llei tracta de dissenyar un sistema de 
contractació pública més eficient, transparent i íntegre, mitjançant el qual 
s’aconsegueix un millor compliment dels objectius públics, tant a través de la 
satisfacció de les necessitats dels òrgans de contractació com mitjançant una millora 
de les condicions d’accés i participació en les licitacions públiques dels operadors 
econòmics, i, per descomptat, a través de la prestació de millors serveis als seus 
usuaris, amb la inclusió de clàusules de Responsabilitat Social. 
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6.SITUACIÓ ACTUAL DEL MUNICIPI 
 

Informació General del Municipi. 
Les primeres referències de la població de Favara que podem trobar són posterior 

a la conquesta del regne de València feta per Jaume I. Abans d’açò en la Cova de la 
Galera es poden trobar vestigis de població d’època ibera com fragments de sílex, 
ceràmiques fetes a mà i ceràmiques al torn.  

 
La població de Favara depenia del castell del Barranc també conegut com el 

d’Alcalà d’Alfàndec o de la Reina Mora. En el 1275 va passar a mans de Constança de 
Sicília i anys més tard, concretament en el 1297 passa a mans dels monjos de Santes 
Creus del Monestir de Santa Maria de la Valldigna. 

 
En 1609 amb l’expulsió dels moriscos Favara quedarà completament deserta i 

no serà fins a 1611 que es repoble amb famílies cristianes. Durant molts anys la 
població es mantindrà de forma estable entre 30 i 90 habitants i serà a partir de 1860 
quan es veurà un augment d’habitants arribant a tindre 783 en l’any 1900. 
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Favara és un municipi de la Comunitat Valenciana de la Comarca de la Ribera 
Baixa, amb una extensió de 9,4 Km² i 2.504 habitants en el 2020, dels quals hi ha 1280 
homes i 1224 dones. 

El municipi està situat en la part septentrional de la Serra de Corbera i limita 
amb els municipis d’Alzira, Cullera, Llaurí i Tavernes de la Valldigna. Per a poder 
accedir a Favara des de València es fa a través de l’N-332.  

Favara amb 2.504 habitants té un còmput en 2019 de 2.007 vehicles passant 
en 2020 a 2.047 augmentant sobretot els tractors que passen de 78 a 85.  

Vehicles per tipus 2019 
Tipus Total 

Total 2.007 

Turismes 1.258 

Motocicletes 224 

Furgonetes i camions 194 

Autobusos 0 

Tractors industrials 78 

Ciclomotors 191 

Altres 62 
Font: Fitxa Municipal 2020 de la Generalitat Valenciana      

 

Com podem observar en les dues taules, exceptuant els turismes que passen de 
1258 a 1282 i els tractors industrials que ja els hem vist, la resta de vehicles 
experimenten un xicotet descens. 

Vehicles per tipus 2020 
TIPUS Total 

Total 2.047 

Ciclomotors 189 

Motocicletes 237 

Turismes 1.282 

Camions 192 

Tractors 85 

Altres  62 
Font: Fitxa Municipal 2020 de Favara 
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Zones verdes i zones d’Oci 

En Favara predominant els cultius de taronges, diferents hortalisses i l’arròs. 
Les zones no cultivades estan ocupades per pins i bosquina mediterrània, a més, la 
zona del municipi que penetra en el litoral del delta del Xúquer està coberta per 
marjals.  

En Favara podem trobar diferents paratges naturals com són la Cova de la 
Galera un jaciment de difícil accés en la Serra del Cavall Bernat, al costat del Pla de la 
Simat.  

 
També trobem el Pla de la Simeta un jaciment a l’aire lliure situat en la Serra 

del Cavall Bernat, al Sud-oest del terme municipal de Favara, prop del Puntal de la 
Simeta i sobre uns abancalaments en un terreny més o menys pla en el que també 
s’han trobat diferents materials prehistòrics com sílex, llesques i raspadors. 

Altres punts turístics en Favara són per exemple l’Església parroquial de Sant 
Antoni Abat, construïda el 1760 d’estil neoclàssic i l’Ermita de Sant Llorenç de 
l’Alcudiola una construcció rectangular i de menudes dimensions situada sobre un 
monticle amb una coberta a dues aigües de taula àrab. Per aquesta zona també 
trobem la font de Sant Llorenç amb una àrea de pícnic, paellers, etc.  
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Per altra banda també podem trobar diverses rutes senderistes com és la ruta 
que va de Favara fins a la cova Galera passant per la cima de l’Ouet i baixant pel 
Barranc de l’infern.  

 

Xarxa d’abastiment d’aigües al municipi 

L’abastiment d’aigües es va a través de l’empresa Acciona que distribueix un volum 
mitjà d’aigua de 1.200 m³/dia. 

Xarxa enlluernat públic al municipi.  

La xarxa d’enlluernat públic de Favara és d’instal·lació Led, amb bombetes de baix 
consum per a la reducció de la contaminació i contribuir al medi ambient. 

Transport públic al Municipi 

El municipi disposa de transport públic, concretament autobús. Pel municipi de 
Favara passa la línia 3 que connecta diferents pobles de la Ribera. La línia 3A passa 
per Sueca, Cullera, Favara, l’Hospital i Alzira i la línia 3B que passa per Cullera, Favara, 
Hospital i Alzira.  

Gestió de residus. 

La gestió dels residus domèstics del municipi de Favara la du a terme el Consorci 
Ribera i Valldigna (CRiV). Com Favara no disposa d’Ecoparc el dimarts de 8 a 11 se situa 
un ecoparc mòbil a disposició dels veïns.  
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DADES I CONCLUSIONS DE L'ENQUESTA REALITZADA A LA 
CIUTADANIA DE FAVARA: 

S’ha de tenir molt clar què es vol aconseguir i amb quin propòsit es du a terme 
el Pla de Responsabilitat Social. Cal fer un treball de recerca i de conéixer les opinions 
de la ciutadania per a enfocar les accions que es tinguen que desenvolupara en les 
preocupacions dels grups d'interés que estiguen més lligats a l'Ajuntament.  

Per a conéixer aquestes opinions, s’ha elaborat i ficat a disposició de la 
població una enquesta per a conéixer la informació que té el municipi sobre la 
responsabilitat social i quina és la informació i expectatives socials referents a la 
producció mediambiental, drets humans, pràctiques laborals i desenvolupament 
econòmic que té la ciutadania de Favara. 

 

De les enquestes rebudes, s’ha obtingut la següent informació: 

 

1-Quan al sexe, han respost a l'enquesta 54 persones, de les que un 59.26% han sigut 
dones i un 40.74% homes.  

 

 

  

Dona
59%

Home
41%

SEXE

Dona Home
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2-El segment d’edat que més ha contestat amb un 43%, té entre 46 i 64 anys, tram 
prou sensibilitzat en col·laborar amb l’Ajuntament, seguit pel tram de 31 a 15 que han 
contestat 17 persones representant un 31%. El grup de 25 a 30 anys representen un 13% 
les persones que han contestat, seguides de les majors de 65 anys que són un 11% de 
les persones enquestades finalitzant el grup de 18 a 24 anys que sols ha contestat una 
persona. 

 

 

3-L’estat civil de la gran majoria de les persones que han contestat han sigut persones 
casades 37,un 69% de totes les persones que han contestat a l'enquesta. 
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4-Les persones més implicades en donar la seua opinió referent al Pla de 
Responsabilitat Social han sigut les persones que tenen feina, amb un 70% del total li 
seguiria amb un 11% les jubilades, les que estan en atur, amb un 9%, les estudiants amb 
un 6% i altra situació (baixa i becaria) amb un 4%. 

 

 

5-Quan a la pregunta si coneixen o han sentit parlar de la Responsabilitat Social, un 
67% de les persones enquestades ha contestat que sí, i un 28% no sap res i un 6% no 
contesta. 
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6-Les persones enquestades de Favara, a la pregunta “Amb quin concepte associa la 
responsabilitat social? Podia marcar diferents opcions. Un gran nombre han 
seleccionat l’opció la de cuidar el medi ambient un 31% de les persones enquestades 
seguit de molt a prop de l’ajuda a la comunitat amb un 26.8% i dels problemes de la 
societat amb un 23%. 

Amb quin dels següents conceptes o idees 
associa la Responsabilitat social? 

  Quantitat % 

Millorament de la imatge 2 2,06% 

Ajuda a la comunitat 26 26,80% 

Disminució d'impostos 3 3,09% 

Qualitat de vida laboral 12 12,37% 

Fer-se càrrec dels problemes de la 
societat 23 23,71% 

Cuidar el medi ambient i l'entorn on 
es viu 31 31,96% 

 

7-Hi ha un nombre considerable de persones que han contestat a l’enquesta, amb un 
40%, que no te cap o poca influència a l’hora de seleccionar una empresa o producte 
per ser socialment responsable, enfront del 60% que sí que el tenen totalment o en 
major grau. 

 

Si En major grau En menor
grau

No

17
15

11 11

LA SEUA PREFERÈNCIA PER ALGUNA EMPRESA I/O 
PRODUCTE ES VEU INFLUENCIADA PER LA PRÀCTICA 

DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL?
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8- Hi ha un major nombre de persones participants que canviaria a altra empresa si 
fora socialment responsable amb un 48% enfront del 9% que no canviaria si l'empresa 
realitzara pràctiques socials. Cal tenir en compte al 43% que podrien canviar. 

 

9-Les persones enquestades solen tenir en compte els criteris ètics i mediambientals 
quan realitza les seues compres. Molt poca gent mai contempla els criteris ètics i 
mediambientals en les seues compres sobre un 6%. 
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10-A la pregunta de “Coneix empreses socialment responsables i empreses que NO 
considere socialment responsables?” Les convidaven que ens digueren dues 
empreses, sols hem rebut 8 respostes. D'elles, 2 no en coneixen cap, la resta ha 
nomenat a alguna, o ha fet una reflexió sobre el que opina sobre les empreses i la 
responsabilitat social. 

RESPOSTES 
No conec 

CaixaBank Càritas 

Nike no és Socialment Responsable i 
Mercadona sí que ho és 

Socialment responsable Zara  
No Socialment Responsable  No ho se 

  

Telefònica i Consum com a responsables 

Dulcesol, consum 

Xicoteta empresa més responsable  
Grans supermercats menys responsables 

No conec 
 

11-A la pregunta “d’En quins àmbits hauria d’enfocar l’ajuntament la Responsabilitat 
social?” la gran majoria ha opinat que vol que l’Ajuntament realitze accions cap a la 
ciutadania, les persones i el medi ambient. 

 

 

Comunitat
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Proveïdors

Medi Ambien
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EN QUIN DELS SEGÜENTS ÀMBITS HAURIA D'ENFOCAR-SE 
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SOCIAL?
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12-A la pregunta si l’Ajuntament és responsable socialment, la majoria considera que 
molt o regular, sols un 8% considera que és poc responsable socialment. 

 

 

13-Per a conéixer el que les persones enquestades saben si un Ajuntament és o no és 
socialment responsable, els hem preguntat que ens ho contestaren amb un màxim 
de tres respostes. Les opcions per ordre les més destacables són, el servei que donen 
a la població, l'aportació que fan a la comunitat, la satisfacció dels ciutadans i perquè 
compleixen tot el que prometen i no danyar al medi ambient. 
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14-Les persones enquestades, Sí que volen que l’Ajuntament done a conéixer les 
activitats i accions que desenvolupa en pro de la responsabilitat social, quasi un 99%. 

 

 

15-Quant a la pregunta “Que pensa que podria aconseguir l'Ajuntament amb la 
creació d'aquest Pla de Responsabilitat Social?” Les respostes han sigut variades. 

Millorar 
Conscienciar a la gent perquè siga més responsable en actuacions com el medi 
ambient 
Una major conscienciació de la ciutadania 
Més ajuda a persones necessitades. 
Que tothom estiga millor.  
Millora col·lectiva i del medi ambient 
Millora en ajudes econòmiques a través de serveis socials. 
Que els ciutadans estigués tranquils, ja que els drets de les persones i medi ambient 
seran complits. 
Millora del poble 
Consciència i coneixement sobre com portar a terme la Responsabilitat Social. 
Millora general 
Millorar l'atenció, la resposta als ciutadans i l'entorn. 
Millores en la convivència dels ciutadans. 
Millorar el poble, però falta reeducació i penes per aquelles persones que realitzen 
actes vandàlics, com fer treballs a la comunitat. 
Major conscienciació a la ciutadania 
Una millora de la societat dins del poble 
Més implicació de la ciutadania 
Responsabilitat individual i col·lectiva 
Millora de vida en general per tothom 

Està d'acord en el fet que l'Ajuntament done a 
conèixer a través de la publicitat la pràctica 

de la Responsabilitat Social?

Si No No sap/No contesta
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Una millora per a tota la ciutadania 
Que amb la col·laboració de tots és més fàcil aconseguir millores en el medi 
ambient, en l'economia, en el benestar... 
Millorar la qualitat de vida de les persones 
Conscienciació 
Que les persones participen en tot 
Col·laboració de la ciutadania. 
Satisfacció d'un treball ben fet 
Transparència 
Una millora en la qualitat de vida del veïnat i major satisfacció i compromís dels seus 
treballadors 

 

16-Les opinions de les persones enquestades, consideren que l’Ajuntament està fent-
ho bé, però que caldria millorar la informació i la gestió del medi ambient i la 
responsabilitat social cap a les demès persones. 

COMENTARIS I OPINIONS 

Crec que aquest pla pot millorar la vida de les persones, i ajudar a ser conscients que 
entre tots hem de millorar la nostra vida i la dels que tenim al voltant. 

Pense que l'actual equip de govern està fent una bona tasca en el que és social i 
boníssima en el cultural, tant d'adults com de la infantesa. 

Crec que s'hauria d'invertir en l'educació, preparant als futurs ciutadans 

És responsabilitat social que tota persona puga tindre un jornal, que estiga donat d’alta 
en la seguretat social, ja que la joventut ho tindrà complicat per poder cobrar la 
jubilació. És responsabilitat social deixar un poble als nostres fills que tinga futur i per 
això ni caldria fomentar recuperar les nostres terres abandonades i plenes de deixalles 
Trobar la manera de poder fomentar treball de qualitat i respectant el medi ambient, ja 
que la joventut està educada per respectar-ho. Sé que esteu treballant per què les 
coses milloren i per això vos donem les gràcies. 

Crec que l’Ajuntament està socialment compromés per a una millora en la convivència i 
el benestar social 

L’Ajuntament ha d'ensenyar i deixar clar als ciutadans tot el que és social 

És una bona ferramenta de gestió que cal desenvolupar 
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Conclusions: 

 Moltes de les persones enquestades han sentit parlar de la responsabilitat 
social. 

 Un gran nombre ho associen al medi ambient, de l’entorn i a la qualitat de vida. 
 Coneixen el comportament de les empreses, però no aprofundeixen en les 

seues actituds. 
 Moltes canviarien a altres empreses que realitzara pràctiques socials. 
 Poca gent ha considerat que la responsabilitat social vaja dirigida al personal 

de l’Ajuntament 
 Utilitzen els criteris ètics en les seues compres però no sempre. 
 Coneixen algunes empreses que són socialment responsables. 
 Consideren que l’administració és prou responsable, però cal millorar. 
 Opinen que les accions deuen enforcar-se a les persones al medi ambient i la 

contaminació del municipi. 
 Consideren que cal informar més per part de l’administració de les accions 

socialment responsables que desenvolupa. 
 Sensibilitzar a la població sobre altres àrees en les quals l’Ajuntament 

desenvolupa accions de responsabilitat social. 
 

La gran majoria opinen que l’Ajuntament de Favara és socialment responsable 
perquè els ciutadans estan satisfets i no danya el medi ambient. 
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7.OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES  
 

Els objectius del Pla de Responsabilitat Social, són un referent en 
responsabilitat i sostenibilitat per a l’administració, cal integrar la responsabilitat 
social com a model de gestió, més enllà de la qualitat i aconseguir la consolidació d’un 
model basat en una visió a llarg termini que assegure la creació de valors per a tots 
els grups d’interés, tenint en compte els criteris ambientals, socials i econòmics. 

Totes les accions per a reduir i eliminar els impactes socials i ambientals que 
es causen pot definir-se la Responsabilitat Social, la cohesió social, la lluita contra la 
marginació, la violència de gènere, així com el respecte a la naturalesa i al medi 
ambient són aspectes a tenir en compte. 

Actuar sobre aquelles accions que permeten el desenvolupament sostenible 
del municipi, aconseguir una major sostenibilitat i una productivitat en totes les 
accions i activitats que es desenvolupen són els objectius principals del Pla de 
Responsabilitat Social. 

Per a definir els objectius i la millor estratègia a seguir de responsabilitat social, 
cal definir la missió, visió, valors de l’Ajuntament. 

 

1-Missió, Visió i Valors 

Missió: és la raó de ser de l’Ajuntament de Favara, en la qual estableixen el seu 
“quefer” institucional, els serveis que presta i les funcions principals que el 
distingeixen i el fan diferent d'altres. 

Preguntes del tipus com s: qui som?, què fem?, per a qui? Defineixen la missió 
del Pla de Responsabilitat Social de Favara. 
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Amb la missió, l’Ajuntament de Favara vol tractar de donar resposta a les 
necessitats i expectatives dels seus ciutadans com a eix central del disseny i prestació 
de serveis. 

Per acomplir-ho cal realitzar-ho d'una forma eficaç i eficient, per un equip 
humà professional i orientat a l'excel·lència i a la innovació. 

 

Visió: La visió és la finalitat d’on vol aplegar l’Ajuntament. 

Les metes que es volen aconseguir, les decisions i la direcció cap on s'ha de 
dirigir i aconseguir en el futur. 

Cal respondre a preguntes com: què es vol aconseguir?, on es vol estar en el 
futur?, per a qui es farà? 

La visió de l’Ajuntament de Favara és millorar per a convertir-se en un referent 
de bon Govern i Servei als ciutadans, orientat en una atenció pròxima, útil i 
generadora de confiança, com una ciutat moderna i un lloc millor per a viure. 

 

Valors de l’Ajuntament de Favara. 

Principis ètics, creences o qualitats sobre els quals regeix la cultura de l’Entitat 
dirigint i creant pautes d’acció i de conducta de comportament, prioritats, límits i 
criteris ètics i morals que van a dirigir la direcció de les tasques de l’Ajuntament de 
Favara. 

Els valors de l’Ajuntament de Favara determinen el que s’està disposat a fer 
per aconseguir els objectius, i són: 

Compromís: Compromís de complir els acords i d’actuar responsablement, és 
a dir, fer-se càrrec de les conseqüències de la mateixa acció.  

Transparència: Informar i que tota la informació siga veraç, permanent i 
exacta mitjançant els instruments més accessibles. Involucrar a la població per a 
promoure els mecanismes de participació, rendició de comptes i compliment més 
adequats. 

Participació. Implicar a tota la població en les accions i projectes que 
desenvolupe. Compartir informació, coneixements i recursos de totes les àrees 
implicades perquè puguen sentir-se part del projecte de responsabilitat social. 
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Diàleg i proximitat. Cal aconseguir una entitat accessible i que vaja dirigida a 
totes les parts interessades, tant externes com internes de l’Ajuntament millorant el 
diàleg permanent. 

Equitat i igualtat: Aconseguir un tracte adequat i just per a totes les persones, 
sense cap classe de discriminació per circumstàncies personals, socials o territorials. 

Innovació Introduir canvis per millorar accions, serveis i processos, tant 
assistencials com organitzatius, sospesant tots els riscs i beneficis. 

Excel·lència: Una gestió eficient dels serveis per a ser sostenibles en el llarg 
termini i satisfer les expectatives programades. Per aconseguir-ho és necessari un 
equip de professionals qualificats tant tècnicament com humanament i dels recursos 
materials més adequats. 

Sostenibilitat: Desenvolupar una sèrie de polítiques i decisions econòmiques, 
socials i ambientals, que aprofiten al màxim els seus recursos, per a ser més 
respectuós amb les persones, l'entorn i millorar el benestar de les generacions 
futures. 

 

Els valors van dirigits cap al ciutadà, per aconseguir una atenció 
personalitzada, pròxima i transparent, realitzant una excel·lència, innovació, 
desenvolupament tecnològic i permanent cerca de la millora contínua, amb un equip 
humà professional, i compromés, tenint una eficàcia i eficiència en la Gestió i amb 
respecte del Medi ambient, i aconseguir un desenvolupament sostenible. 

 

2.Objectius estratègics del Pla. 

El que es pretén aconseguir amb el Pla de Responsabilitat Social de Favara, és que 
la ciutadania participe de totes les accions que desenvolupa l’Ajuntament, i fer-ser 
visibles per a tothom. 

Aconseguir aquesta visualització d’una forma eficient i que participen 

És aconseguir visualitzar d’una forma eficient totes les àrees de l’administració, 
així com donar-la a conéixer a tota la ciutadania i aconseguir que siguen partícips en 
la responsabilitat, sostenibilitat i impacte ambiental al municipi. Cooperar en el 
desenvolupament empresarial i realitzar accions que donen un valor afegit a les 
empreses del municipi. 
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Hi ha una sèrie d’objectius específics que són comentaris a l’objectiu general com 
són: 

 Informar del compromís de l’Ajuntament a tot el municipi de tractar de ser un 
municipi socialment responsable. 

 Sensibilitzar a l’equip humà d’Ajuntament, a tota la ciutadania i empreses 
locals en matèria de responsabilitat social. 

 Facilitar totes les eines i mitjans que faciliten la implementació de mesures de 
RSC per al personal de l’Ajuntament. 

 Promoure la sensibilització ambiental per a tota la ciutadania. 
 Informar dels temes bàsics de responsabilitat social i els àmbits als quals fa 

referència a la població estudiantil i centres educatius. 
 Implantar programes que potencien la igualtat i participació dels treballadors 

així com el bon clima laboral i l’accessibilitat. 
 Acomplir projectes que garantisquen la sostenibilitat a gran termini. 
 Desenvolupar un informe de la situació de les accions i mesures aplicades per 

avançar cap a un consistori sostenible de forma real. 
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8. ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
 

El Pla de responsabilitat social que realitza l’Ajuntament de Favar està 
distribuït en cinc àmbits d’actuació per a integrar l'impacte social i ambiental en les 
decisions i en el desenvolupament de la seua activitat habitual, han d'incloure el seu 
compromís amb el bon govern, amb una excel·lent gestió de les persones que les 
integren i col·laboren i amb un desenvolupament econòmic just i sostenible. 

Els àmbits d’aplicació on es realitzen les accions i mesures són: 

 

1-Àmbit de Bon Govern 

2-Àmbit Laboral 

3-Àmbit Econòmic 

4-Àmbit Social 

5-Àmbit Ambiental 
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1. ÀMBIT DE BON GOVERN 
 

1.1. Ètica. 
1.2. Transparència i informació pública. 
1.3. Gestió en innovació de l'administració. 
1.4. Qualitat en els serveis a la ciutadania. 
1.5. Impuls als objectius de desenvolupament sostenible. 

En aquest àmbit es vol reforçar la transparència de totes les accions públiques 
que realitza l’Ajuntament, així com regular i garantir el dret d'accés a tota la 
informació relativa que han de complir els responsables públics. 

 

1.1. ÈTICA. 

L’Ajuntament de Favara ha de transmetre un model de gestió i administració 
sostenible. Cal formar al personal de l’Ajuntament amb una a bona atenció a la 
ciutadania. 

Mesura 1. Informar i presentar a tota la població la realització del Pla de 
Responsabilitat Social que l’ajuntament de Favara s’ha compromés a realitzar per a 
convertir el municipi en un municipi socialment responsable. 

Mesura 2. Donar a conéixer a la població que l’Ajuntament ja està treballant amb la 
Responsabilitat social i informar en les xarxes socials i webs de l’Ajuntament que és 
la responsabilitat social. 

Mesura 3: Adherir-se a la Xarxa Valenciana de territoris socialment responsables i a 
l’Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible, per difondre la importància de 
comprometre’s amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de 
l’Agenda 2030. 

Mesura 4: Informar a la població de les adhesions i la seua repercussió al municipi. 
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1.2. TRANSPARÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA. 

Cal millorar la informació de transparència constantment, i que siga més 
accessible perquè la informació arribe a tota la població del municipi que ho sol·licite.  

Mesura 1: Informar a la ciutadania que en la pàgina de l’ajuntament i en les xarxes 
social està a la seua disposició tota la informació sobre la despesa pública, 
pressupostos, activitats … 

 

1.3. GESTIÓ EN INNOVACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ. 

Ajuntament de facilitar les gestions administratives a la seua ciutadania millorant la 
innovació dintre l'administració per a oferir millors serveis als seus habitants. 

Mesura 1: Facilitar i simplificar els tràmits administratius amb l’administració 
telemàtica. 

Mesura 2: Establir un lloc a web de l’Ajuntament on tota la ciutadania i el personal de 
l’Ajuntament poden aportar opinions i idees innovadores i sostenibles per al municipi 
i el consistori. 

 

1.4. QUALITAT EN ELS SERVEIS A LA CIUTADANIA. 

L’Ajuntament de Favara vol donar la possibilitat d'exposar suggeriments, queixes i 
reclamacions relacionades amb el servei prestat i a l'incompliment dels compromisos 
establits, a tota la població. 

Amb aquesta voluntat vol atendre la defensa dels drets dels veïns i veïnes per a 
disminuir les càrregues burocràtiques i administratives i augmentar la transparència, 
la integritat i responsabilitat en l’administració pública. 

Mesura 1: Informar dels mitjos dels quals disposa l’ajuntament en matèria telemàtica 
per realitzar gestions en els serveis públics. Utilitzar campanyes informatives perquè 
la població ho conega i puga utilitzar-los. 

Mesura 2: Potenciar les noves tecnologies en matèria de serveis públics, per millorar 
l’eficiència i reduir temps d’espera, i fomentar formularis digitals per agilitzar. 

Mesura 3: Actualitzar al personal de l’Ajuntament amb les noves tecnologies per a 
poder gestionar les consultes que realitza la ciutadania. 



 
                                                            PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL DE FAVARA. 2021-2024 
 
 
 
 
 
 

 
39 

 

1.5. IMPULS ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
(ODS). 

Fomentar i sensibilitzar sobre l’Agenda 2030 i dels objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) tant de forma interna per a tot el personal de l’Ajuntament com per 
a tota la ciutadania. 

Mesura 1: Realitzar tallers i formació que és l’Agenda 2030 els ODS i la seua 
repercussió a escala mundial per a la població i empreses del municipi. 

Mesura 2: Taller formatius per a tot el personal de l’Ajuntament sobre que és la 
Responsabilitat social, la vinculació amb l’Agenda 2030 i els objectius ODS. 

Mesura 3: Sensibilitzar a l’alumnat del centre escolar sobre l’Agenda 2030, ODS i la 
responsabilitat social. 
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2. ÀMBIT LABORAL 
 

2.1. Polítiques d’igualtat i conciliació laboral 
2.2. Ocupació promoció i formació professional 
2.3. Accessibilitat universal 
2.4. Salut i seguretat en l’àmbit laboral 

L’Ajuntament de Favara, tractarà de millorar les condicions laborals dels seus 
treballadors i treballadores, així com augmentar la motivació, salut, igualtat, 
conciliació del personal, per al seu benestar i per a desenvolupar el seu treball en un 
entorn més saludable. 

 

2.1 POLÍTIQUES D’IGUALTAT I CONCILIACIÓ LABORAL 

Amb el I Pla d'Igualtat entre Dones i Homes 2018-2021, Favara vol promoure la 
igualtat d’oportunitats i drets entre dones i erradicar la discriminació per raó de 
gènere a tot el municipi. 

Mesura 1: Desenvolupar les mesures i accions del I Pla d’igualtat municipal de 
l’Ajuntament de Favara. 

Mesura 2: Informar per les xarxes socials a la població de les accions que està 
duent a termini l’Ajuntament en temes d’igualtat i conciliació labora. 

Mesura 3: Realitzar xarrades formatives per al personal de l’Ajuntament sobre les 
polítiques d’igualtat i conciliació que poden afectar-les. 

Mesura 4: Donar a conéixer amb xarrades i tallers els drets i obligacions de la 
conciliació laboral al personal de l’Ajuntament.  
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2.2 OCUPACIÓ, PROMOCIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Amb el compromís d’aconseguir el benestar de les persones que formen 
l'administració l’Ajuntament de Favara vol informar i formar sobre ocupació, 
promoció i formació amb una gestió responsable dels recursos humans dirigits a les 
seues expectatives i necessitats. 

Mesura 1: Realitzar tallers formatius per al personal de l’Ajuntament per poder 
optar a llocs de feina millor. 

Mesura 2: Tractar de reduir la temporalitat en els contractes del personal de 
l’administració. 

Mesura 3: Fomentar l’ocupació per a persones amb discapacitat convocant places 
o reservant-les per aquest col·lectiu. 

Mesura 4: Potencial el talent i la innovació en l’Ajuntament per atraure i promoure 
perfils que integren a l’Ajuntament a la nova realitat social. 

Mesura 5: Analitzar amb enquestes i entrevistes l’ambient dels treballadors i 
obtenir una millora en les seues expectatives. 

 

2.3 ACCESSIBILITAT UNIVERSAL 

Garantir que totes les persones puguen accedir les mateixes condicions d'igualtat, als 
béns, serveis i coneixements d'ús públic. 

Mesura 1: Formació continua en les noves tecnologies per al personal de 
l’Ajuntament. 

Mesura 2: Incloure clàusules socials en la realització de contractes de manera eficaç, 
amb un enfoque interdisciplinari, com laboral, igualtat, social, mediambiental. 
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2.4 SALUT I SEGURETAT EN L’ÀMBIT LABORAL 

En la salut i seguretat en l’àmbit laboral es vol incentivar la promoció i millora de la 
salut i el benestar laboral de les persones treballadores de l’Ajuntament de Favara. 

Mesura 1: Desenvolupar millores en les condicions de ventilació i d’il·luminació dels 
llocs de treball per a evitar malalties. 

Mesura 2: Accions pel desenvolupament personal, competències socials, combatre 
l’estrés, activitats de vida saludable i millorar la salut i seguretat en l’àmbit laboral. 

Mesura 3: Tallers sobre, mediació, resolució de conflictes per a l’equip de 
l’Ajuntament per a fomentar l’ajuda i col·laboració. 
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3. ÀMBIT ECONÒMIC 
 

3.1. Criteris ètics en les compres públiques i en la contractació. 
3.2.  Criteris ètics de comerç just. 

L’administració ha de ser referent en matèria ètica amb relació a les compres 
públiques que realitza, ha de ser responsable del compromís adquirit amb els seus 
ciutadans. 

3.1 CRITERIS ÈTICS EN LES COMPRES PÚBLIQUES I EN LA 
CONTRACTACIÓ. 

Aconseguir que les relacions amb proveïdors siguen compres sostenibles i 
responsables on es tenen en conter els criteris ambientals i social. 

Garantir compres més respectuoses amb el medi ambient així com criteris ètics en la 
contractació, la transparència, la igualtat en les ofertes, imparcialitat, bona fe i 
respecte.  

 

Mesura 1: Col·laborar amb empreses que inclouen en la seua gestió el respecte pel 
medi ambient, canvi climàtic o la biodiversitat. 

Mesura 2: Augmentar la contractació amb empreses que incorporen en la seua 
plantilla persones amb discapacitat i inclusió de les dones i a dones de víctimes de 
violència de gènere així com persones vulnerables que estan en processos 
d'acompanyament en els serveis municipals. 

Mesura 3: Donar a conéixer a la població les mesures que està adoptant l’Ajuntament 
de Favara sobre criteris ètics i compres sostenibles. 

Mesura 4: Contractar amb empreses de serveis d’abastiment i neteja a les que se les 
exigisca productes respectuosos amb el medi ambient i que tinguen una política 
interna de contractació de sectors vulnerables i de dones. 
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3.2 CRITERIS ÈTICS DE COMERÇ JUST. 

El model de consum té conseqüències en altres sectors de la població, s’esgoten 
recursos naturals, s’explota laboralment i hi ha inestabilitat. És important saber les 
condicions socials en les quals s’hi ha produït el que adquirim. 

El comerç just és un intercanvi igualitari i conseqüent amb les persones que 
produeixen una sèrie de productes o béns, i les persones que les compren. 
 
Mesura 1: Realitzar tallers per a la població sobre el comerç just i criteris ètics en les 
compres i adquisicions. 
Mesura 2: Donara a conéixer a la població les accions i mesures de comerç just que 
està adoptant l’Ajuntament en les seues compres. 
Mesura 3: Sensibilització a la població infantil sobre el comerç just i la repercussió en 
l’explotació infantil a través de tallers, conta contes i diferents activitats d’educació 
en valors. 
Mesura 4: Elaborar un informe de vinculació sobre les accions que s’han 
desenvolupat en els últims anys i la seua associació als objectius ODS. 
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4. ÀMBIT SOCIAL 
 

4.1. Accessibilitat per a les persones amb discapacitat i vulnerables. 
4.2. Promoció d’hàbits saludables 
4.3. Impuls a Joves. 

En aquesta àrea es tractarà de garantir amb el compromís de l’administració una 
millor convivència entre les persones a través de la igualtat, les prestacions socials 
bàsiques, fomentant una cultura d'integració i cooperació amb els diferents 
col·lectius, per a garantir tots els drets per a les persones del municipi i aconseguir 
una societat més justa i equitativa. 

 

4.1 ACCESSIBILITAT PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I 
VULNERABLES. 

La innovació en l’administració pública des de la perspectiva del benestar de les 
persones vulnerables és el procés de millora i de transformació dels serveis públics, 
com a objectiu d’augmentar l’eficiència, incrementar l’aportació de valor a l’entorn i 
satisfer les necessitats dels ciutadans, protegint als vulnerables. 

L’accessibilitat, la igualtat, la mobilitat, la comunicació accessible, l'autonomia 
de les persones amb discapacitat o diversitat funcional és una condició necessària per 
a poder gaudir de qualsevol dret. 

Mesura 1: Redefinir les prioritats amb la nova situació de crisis sanitària de Covid-19 
per a les persones menys afavorides. 

Mesura 2: Formar i informar a les famílies que disposen de suport com informació, 
formació, assessorament i servei per a persones cuidadores de persones dependents. 

Mesura 3: Formació amb tallers per a donar les eines necessàries a les persones més 
vulnerables perquè puguen realitzar els diferents tràmits en les webs de 
l’administració. 
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Mesura 4: Crear en les xarxes socials o amb una bústia a l’Ajuntament un lloc on els 
ciutadans puguen informar de les diferents situacions problemàtiques que es poden 
trobar al municipi en temes d’accessibilitat i mobilitat. 

Mesura 5: Fer difusió en la web de l’Ajuntament i en les xarxes socials de les ajudes 
que hi ha per a tota la població, serveis socials, ajudes al lloguer... 

 

4.2 PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES 

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la promoció de la salut, com 
“el procés que permet a les persones incrementar el control sobre la seua salut”. Des 
de l’Ajuntament es volen fomentar canvis en l’entorn que promoguen i protegisquen 
la salut de la ciutadania, donant pautes per a incentivar hàbits saludables.  

Mesura 1: Elaborar una guia de nutrició i esport per fomentar la salut de la ciutadania. 

Mesura 2: Realitzar campanyes i activitats per sensibilitzar a la població de la 
importància de la reducció de les emissions de CO₂. 

Mesura 3: Dur a terme accions de promoció i l'accés a l'esport al llarg de tota la vida 
des de la infància. 

Mesura 4: Tallers sobre la millora de la salut i com intervé la contaminació per a 
promocionar accions d’hàbits saludables per a les persones.  

Mesura 5: Sensibilitzar a joves i adolescents sobre una alimentació equilibrada i un 
exercici saludable per aconseguir unes conductes que afavorisquen la vida sana. 

Mesura 6: Realitzar tallers sobre prevenció i conseqüències de les addiccions, i 
drogues, i el que representen en la salut i el benestar de la persona i la seua 
convivència amb la resta de població. 
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4.3  IMPULS A JOVES. 

Des de l’Ajuntament de Favara es vol posar a la disposició de la joventut els 
recursos i serveis necessaris perquè puguen accedir a les diferents oportunitats que 
la societat els ofereix. 

Mesura 1: Incloure a la joventut en la participació de les preses de decisions de 
projectes de polítiques de joventut. 

Mesura 2: Realitzar tallers formatius per als i les joves per a millorar la seua formació 
i poder accedir a millors llocs de treball. 

Mesura 3: Tallers i xarrades formatives per a evitar les addiccions als jocs i altres 
addiccions i la seua repercussió en la seua vida. 
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5. ÀMBIT AMBIENTAL 
 

5.1. Adaptació al canvi climàtic 
5.2. Prevenció i informació en gestió de residus i el reciclatge 
5.3. Educació i sensibilització ambiental 
5.4. Protecció i preservació de la biodiversitat 
 

L’objectiu d’aquest eix és el compromís de conservar i respectar el mig natural i 
garantir un creixement sostenible, desenvolupant polítiques en aquesta matèria. 

Reduir la contaminació té uns beneficis en la salut de la ciutadania, i també sobre 
els grups més vulnerables, com xiquetes i xiquets, persones majors o les amb menys 
recursos. 

L’ús eficient dels nostres recursos, i la prevenció de la contaminació farà que es 
reduïsca el risc d’escassetat i es reduirà l’impacte ambiental beneficiant al nostre 
planeta. 

 

5.1  ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

Adaptar-se al canvi climàtic és fomentar la reducció d’emissions i abocaments al 
municipi, les emissions de diòxid de carboni que estan causant un canvi climàtic que 
amenaça al planeta, limitar els impactes, reduir les vulnerabilitats i incrementar la 
resiliència enfront del canvi del clima dels sistemes humans i naturals, incloent-hi la 
biodiversitat, els boscos, les ciutats... 

Mesura 1: Revisió i millora d’eficiència energètica de les instal·lacions de l’Ajuntament 
de Favara per a poder canviar i adaptar-se al canvi climàtic. 

Mesura 2: Modificar i temporitzar el de control d’aigua en les fonts de les quals 
disposa el municipi com en els edificis municipals. 

Mesura 3: Sensibilitzar a la població sobre les energies netes, com la solar, l'eòlica, la 
hidràulica... i el seu menor impacte al medi ambient. 

Mesura 4: Fomentar les accions responsables en la natura, seguint les indicacions dels 
espais naturals que visitem amb conscienciació i campanyes informatives. 

Mesura 5: Realitzar una campanya informativa sobre el transport sostenible. 
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5.2 PREVENCIÓ I INFORMACIÓ EN GESTIÓ DE RESIDUS I EL RECICLATGE 

El reciclatge és un tema a tenir en compte, ja que reciclant materials 
quotidians, s’estalvia gran part de la contaminació del planeta. 

És fonamental la sensibilització en el reciclatge, per la reducció de les deixalles, 
energia i de matèries primeres perquè contribueix a reduir les emissions de gasos 
d'efecte d'hivernacle, beneficiant així al medi ambient reduint el consum de matèries 
primeres. 

 
Mesura 1: Sensibilitzar a la població en general amb tallers i accions de 

tècniques de reciclatge i de com aconseguir reduir despeses i com contribuir al medi 
ambient. 

Mesura 2: Realitzar tallers formatius per a escolar sobre el reciclatge, residus i 
el medi ambient i com podem reutilitzar-lo. 

Mesura 3: Consumir productes consumibles en l’administració com paper 
reciclat, tòner reciclat, productes de vidre i no plàstic per a contribuir a mantenir el 
planeta. 

Mesura 4: Campanyes informatives per a tota la població sobre el reciclatge i 
la reutilització de materials. 

 
5.3 EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL 

L’educació ambiental vol donar a conéixer els coneixements necessaris de 
respecte, protecció, hàbits i conductes respecte a la protecció del medi en el qual 
vivíem i conscienciar de la importància de cuidar el planeta. 

Per aconseguir-lo, la millor eina és l’educació tractar de sensibilitzar a la 
ciutadania perquè estiga informada, activa i compromesa amb el desenvolupament 
sostenible. 
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Mesura 1: Realització de tallers sobre protecció i respecte ambiental i consells per a 
millorar l’educació ambiental per a escolars i joves. 

Mesura 2: Tallers sobre alimentació saludable amb aliments de temporada per a 
escolars, joves i adolescents. 

Mesura 3: Sensibilitzar a l’alumnat d’infantil amb pel·lícules infantils en la que la 
natura siga la protagonista. 

Mesura 4: Impulsar rutes pel municipi per a realitzar neteges i conscienciar de la 
neteja ambiental. 

Mesura 5: Tallers per a escolar per a reciclar material i convertir-lo en altre article 
d’utilitat. 

 

5.4 PROTECCIÓ I PRESERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT 

 

Al planeta convivim multitud d’espècies animals i vegetals, per tant cal preservar la 
biodiversitat dels ecosistemes, reduint l’impacte que fa l’ésser humà a la natura, 
protegint i conservant els éssers vius. La biodiversitat és la diversitat de les espècies 
que existeixen en el planeta. 

 
Mesura 1: Tallers formatius per a escolars sobre que és la biodiversitat, com preservar-
la i com afecten les nostres decisions a ella. 

Mesura 2: Desplaçar-se a la muntanya per a observar les espècies i plantes que en ella 
habiten. 

Mesura 3:Realizar tallers per a prevenir espècies invasores en la flora i fauna local. 

.  
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9. TEMPORITZACIÓ 

 

1. ÀMBIT DE BON GOVERN 2021 2022 2023 2024 
1.1.ÈTICA.         

Mesura 1. Informar i presentar a tota la 
població la realització del Pla de 
Responsabilitat Social que l’ajuntament de 
Favara s’ha compromés a realitzar per a 
convertir el municipi en un municipi 
socialment responsable. 

4t 
Trimestre 

   

Mesura 2. Donar a conéixer a la població que 
l’Ajuntament ja esta treballant amb la 
Responsabilitat social i informar en les xarxes 
socials i webs de l’Ajuntament  que és la 
responsabilitat social. 

4t 
Trimestre 

   

Mesura 3: Adherir-se a la Xarxa Valenciana de 
territoris socialment responsables i a l’Aliança 
de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible, 
per difondre la importància de 
comprometre’s amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de 
l’Agenda 2030. 

 1r 
Trimestre 

  

Mesura 4: Informar a la població de les 
adhesions i la seua repercussió al municipi. 

 1r 
Trimestre 

  

1.2.TRANSPARÈNCIA I INFORMACIÓ 
PÚBLICA. 

    

Mesura 1: Informar a la ciutadania que en la 
pàgina de l’ajuntament es pot trobar tota la 
informació sobre la despesa pública, 
pressupostos, activitats ... 

 1r 
Trimestre 

  

1.3.GESTIÓ EN INNOVACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ. 

    

Mesura 1: Facilitar i simplificar els tràmits 
administratius amb l’administració 
telemàtica. 

 Anual Anual Anual 
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Mesura 2: Establir un lloc a web de 
l’Ajuntament on tota la ciutadania i el 
personal de l’Ajuntament poden aportar 
opinions i idees innovadores i sostenibles per 
al municipi i el consistori. 

  Anual Anual Anual 

1.4. QUALITAT EN ELS SERVEIS A LA 
CIUTADANIA. 

     

Mesura 1: Informar dels mitjos dels quals 
disposa l’ajuntament en matèria telemàtica 
per realitzar gestions en els serveis públics. 
Utilitzar campanyes informatives per a que la 
població ho conega i puga utilitzar-los. 

  Anual Anual Anual 

Mesura 2: Potenciar les noves tecnologies en 
matèria de serveis públics, per millorar 
l’eficiència i reduir temps d’espera, i fomentar 
formularis digitals per agilitzar. 

  Anual Anual Anual 

Mesura 3: Actualitzar al personal de 
l’Ajuntament amb les noves tecnologies per a 
poder gestionar les consultes que realitza la 
ciutadania. 

  Anual Anual Anual 

  
1.5.IMPULS ALS OBJECTIUS DE 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
(ODS). 

     

Mesura 1: Realitzar tallers i formació que és 
l’Agenda 2030 els ODS i la seua repercussió a 
nivell mundial per a la població i empreses del 
municipi. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 2: Taller formatius per a tot el 
personal de l’Ajuntament sobre que és la 
Responsabilitat social, la vinculació amb 
l’Agenda 2030 i els objectius ODS. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 3: Sensibilitzar a l’alumnat del centre 
escolar sobre l’Agenda 2030, ODS i la 
responsabilitat social. 

  Semestral Semestral Semestral 
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2. ÀMBIT LABORAL 2021 2022 2023 2024 
2.1.POLíTIQUES D’IGUALTAT I 

CONCILIACIÓ LABORAL 
    

Mesura 1: Desenvolupar les mesures i accions 
del I Pla d’igualtat municipal de l’Ajuntament 
de Favara. 

 Semestral Semestral Semestral 

Mesura 2: Informar per les xarxes socials a la 
població de les accions que està duent a 
termini l’Ajuntament en temes d’igualtat i 
conciliació laboral. 

 Semestral Semestral Semestral 

Mesura 3: Realitzar xarrades formatives per 
al personal de l’Ajuntament sobre les 
polítiques d’igualtat i conciliació que poden 
afectar-les. 

 Semestral Semestral Semestral 

Mesura 4: Donar a conéixer amb xarrades i 
tallers els drets i obligacions de la conciliació 
laboral al personal de l’Ajuntament  

 Semestral Semestral Semestral 

2.2. OCUPACIÓ, PROMOCIÓ I FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 

    

Mesura 1: Realitzar tallers formatius per al 
personal de l’Ajuntament per poder optar 
a llocs de feina millor. 

 Semestral Semestral Semestral 

Mesura 2: Tractar de reduir la 
temporalitat en els contractes del 
personal de l’administració. 

 Semestral Semestral Semestral 

Mesura 3: Fomentar l’ocupació per a 
persones amb discapacitat convocant 
places o reservant-les per aquest 
col·lectiu. 

 Semestral Semestral Semestral 

Mesura 4: Potencial el talent i la innovació 
en l’Ajuntament per atraure i promoure 
perfils que integren a l’Ajuntament a la 
nova realitat social. 

 Anual Anual Anual 

Mesura 5: Analitzar amb enquestes i 
entrevistes l’ambient dels treballadors i 
obtenir una millora en les seues 
expectatives. 

 Anual Anual Anual 
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2.3. ACCESSIBILITAT UNIVERSAL      

Mesura 1: Formació continua en les noves 
tecnologies per al personal de 
l’Ajuntament. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 2: Incloure clàusules socials en la 
realització de contractes de manera 
eficaç, amb un enfoque interdisciplinari, 
com laboral, igualtat, social, 
mediambiental. 

  Semestral Semestral Semestral 

2.4. SALUT I SEGURETAT EN L'ÀMBIT 
LABORAL 

     

Mesura 1: Desenvolupar millores en les 
condicions de ventilació i d’il·luminació 
dels llocs de treball per a evitar malalties. 

  Anual Anual Anual 

Mesura 2: Accions per el 
desenvolupament personal, 
competències socials, combatre l’estrés, 
activitats de vida saludable i millorar la 
salut i seguretat en l’àmbit laboral. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 3: Tallers sobre, mediació, 
resolució de conflictes per a l’equip de 
l’Ajuntament per a fomentar l’ajuda i 
col·laboració. 

  Semestral Semestral Semestral 
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3. ÀMBIT ECONÒMIC 2021 2022 2023 2024 
3.1. CRITERIS ÈTICS EN LES COMPRES 
PÚBLIQUES I EN LA CONTRACTACIÓ. 

     

Mesura 1: Col·laborar amb empreses que 
inclouen en la seua gestió el respecte pel 
medi ambient, canvi climàtic o la 
biodiversitat. 

  Anual Anual Anual 

Mesura 2: Augmentar la contractació amb 
empreses que incorporen en la seua 
plantilla persones amb discapacitat i 
inclusió de les dones i a dones de víctimes 
de violència de gènere així com persones 
vulnerables que estan en processos 
d'acompanyament en els serveis 
municipals. 

  Anual Anual Anual 

Mesura 3: Dona a conéixer a la població 
les mesures que està adoptant 
l’Ajuntament de Favara sobre criteris ètics 
i compres sostenibles. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 4: Contractar amb empreses de 
serveis d’abastiment i neteja a les que se 
les exigisca productes respectuosos amb 
el medi ambient i que tinguen  

  Semestral Semestral Semestral 

3.2. CRITERIS ÈTICS DE COMERÇ JUST.     

Mesura 1: Realitzar tallers per a la població 
sobre el comerç just i criteris ètics en les 
compres i adquisicions. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 2: Donar a conéixer a la població 
les accions i mesures de comerç just que 
està adoptant l’Ajuntament en les seues 
compres. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 3: Sensibilització a la població 
infantil sobre el comerç just i la 
repercussió en l’explotació infantil a 
través de tallers, conta contes i diferents 
activitats d’educació en valors. 

  Trimestral Trimestral Trimestral 

Mesura 4: Elaborar un informe de 
vinculació sobre les accions que s’han 
desenvolupat en els últimes anys i la seua 
associació als objectius ODS. 

  Anual Anual Anual 
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4. ÀMBIT SOCIAL 2021 2022 2023 2024 
4.1. ACCESSIBILITAT A LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT I VULNERABLES. 

     

Mesura 1: Redefinir les prioritats amb la 
nova situació de crisis sanitària de Covid-
19 per a les persones menys afavorides. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 2: Formar i informar a les famílies 
que disposen de suport com informació, 
formació, assessorament i servei per a 
persones cuidadores de persones 
dependents. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 3: Formació amb tallers per a 
donar les eines necessàries a les persones 
més vulnerables perquè puguen realitzar 
els diferents tràmits en les webs de 
l’administració. 

  Trimestral Trimestral Trimestral 

Mesura 4: Crear en les xarxes socials o 
amb una bústia a l’Ajuntament  un lloc on 
els ciutadans puguen informar de les 
diferents situacions problemàtiques que 
es poden trobar al municipi en temes 
d’accessibilitat i mobilitat. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 5: Fer difusió en la web de 
l’Ajuntament i en les xarxes socials de les 
ajudes que hi ha per a tota la població, 
serveis socials, ajudes al lloguer... 

  Trimestral Trimestral Trimestral 
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4.2. PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES         

Mesura 1: Elaborar una guia de nutrició i 
esport per fomentar la salut de la 
ciutadania. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 2: Realitzar campanyes i 
activitats per sensibilitzar a la població de 
la importància de la reducció de les 
emissions de CO₂. 

  Trimestral Trimestral Trimestral 

Mesura 3: Dur a terme accions de 
promoció i l'accés a l'esport al llarg de 
tota la vida des de la infància. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 4:  Tallers sobre la millora de la 
salut i com intervé la contaminació per a 
promocionar accions d’hàbits saludables 
per a les persones.  

  Trimestral Trimestral Trimestral 

Mesura 5: Sensibilitzar a joves i 
adolescents sobre una alimentació 
equilibrada i un exercici saludable per 
aconseguir unes conductes que 
afavorisquen la vida sana. 

  Trimestral Trimestral Trimestral 

Mesura 6: Realitzar tallers sobre 
prevenció i conseqüències de les 
addiccions, i drogues, i el que representen 
en la salut i el benestar de la persona i la 
seua convivència amb la resta de 
població. 

  Trimestral Trimestral Trimestral 

4.3. IMPULS A JOVES      

Mesura 1: Incloure a la joventut en la 
participació de les preses de decisions de 
projectes de polítiques de joventut. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 2: Realitzar tallers formatius per 
als i les joves per a millorar la seua 
formació i poder accedir a millors llocs de 
treball 

  Trimestral Trimestral Trimestral 

Mesura 3: Tallers i xarrades formatives 
per a evitar les addiccions als jocs i altres 
addiccions i la seua repercussió en la seua 
vida. 

  Trimestral Trimestral Trimestral 
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5. ÀMBIT AMBIENTAL 2021 2022 2023 2024 
5.1. ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC      

Mesura 1: Revisió i millora d’eficiència 
energètica de les instal·lacions de 
l’Ajuntament de Favara per a poder 
canviar i adaptar-se al canvi climàtic. 

  Anual Anual Anual 

Mesura 2: Modificar i temporitzar el de 
control d’aigua en les fonts de les que 
disposa el municipi com en els edificis 
municipals. 

  Anual Anual Anual 

Mesura 3: Sensibilitzar a la població sobre 
les energies netes, com la solar, l'eòlica, la 
hidràulica... i el seu menor impacte al medi 
ambient. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 4: Fomentar les accions 
responsables en la natura, seguint les 
indicacions dels espais naturals que 
visitem amb conscienciació i campanyes 
informatives. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 5: Realitzar una campanya 
informativa sobre el transport sostenible. 

  Semestral Semestral Semestral 

5.2. PREVENCIÓ I INFORMACIÓ EN 
GESTIÓ DE RESIDUS I EL RECICLATGE 

     

Mesura 1: Sensibilitzar a la població en 
general amb tallers i accions de tècniques 
de reciclatge i de com aconseguir reduir 
despeses i com contribuir al medi 
ambient. 

  Trimestral Trimestral Trimestral 

Mesura 2: Realitzar tallers formatius per a 
escolar sobre el reciclatge, residus i el 
medi ambient. i com podem reutilitzar-lo. 

  Trimestral Trimestral Trimestral 

Mesura 3: Consumir productes 
consumibles en l’administració com paper 
reciclat, tòner reciclat, productes de vidre 
i no plàstic per a contribuir a mantenir el 
planeta. 

  Trimestral Trimestral Trimestral 

Mesura 4: Campanyes informatives per a 
tota la població sobre el reciclatge i la 
reutilització de materials. 

  Trimestral Trimestral Trimestral 
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5.3. EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
AMBIENTAL 

    

Mesura 1: Realització de tallers sobre 
protecció i respecte ambiental i consells 
per a millorar l’educació ambiental per a 
escolars i joves. 

  Trimestral Trimestral Trimestral 

Mesura 2: Tallers sobre alimentació 
saludable amb aliments de temporada per 
a escolars, joves i adolescents. 

  Trimestral Trimestral Trimestral 

Mesura 3: Sensibilitzar a l’alumnat 
d’infantil amb pel·lícules infantils en la que 
la natura siga la protagonista. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 4: Impulsar rutes per el municipi 
per a realitzar neteges i conscienciar de la 
neteja ambiental. 

  Trimestral Trimestral Trimestral 

Mesura 5: Tallers per a escolar per a 
reciclar material i convertir-lo en altre 
article d’utilitat. 

  Semestral Semestral Semestral 

5.4. PROTECCIÓ I PRESERVACIÓ DE LA 
BIODIVERSITAT 

     

Mesura 1: Tallers formatius per a escolars 
sobre que és la biodiversitat, com 
preservar-la i com afecten les nostres 
decisions a ella. 

  Trimestral Trimestral Trimestral 

Mesura 2: Desplaçar-se a la muntanya per 
a observar les espècies i plantes que en 
ella habiten. 

  Semestral Semestral Semestral 

Mesura 3:Realizar tallers per a prevenir 
especies invasores en la flora i fauna local. 

  Trimestral Trimestral Trimestral 
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10.SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 

Aquest Pla de Responsabilitat social de Favara, té una duració de quatre anys, 
des del 2021 fins al 2024. 

Un sistema de seguiment i avaluació ha de ser funcional, amb un bon 
mecanisme de gestió i rendició de mesures i accions. Es realitzarà pels responsables 
de l’àrea. Es realitzarà un seguiment anual a través dels indicadors de compliment de 
cada una de les accions realitzades, analitzant els resultats obtinguts de la realització 
de l’activitat, les possibles dificultats trobades, les solucions aplicades i l’impacte de 
l’acció. 

Amb el seguiment s’obté informació molt variada dels cinc àmbits establerts 
en el Pla de Responsabilitat, l'àmbit de bon govern, laboral, social, econòmic i 
ambiental i servirà per a la posterior avaluació. 

 El grup de treball haurà de seguir unes pautes, de les quals destaquen: 
 Impulsar la implantació del pla. 
 Impulsar les accions necessàries per a la comunicació i difusió del pla 
 Realitzar accions de formació per la implantació del pla. 
 Arreplegar la informació necessària sobre el nivell de compliment dels 

indicadors. 

En l’avaluació del Pla, es pretén visualitzar l’evolució dels objectius programats, 
contenir informació sobre les accions, mesures i objectius, a qui va destinat i 
metodologia; per altra banda, inclourà informació sobre els resultats previstos i els 
aconseguits, i totes aquelles propostes i suggeriment de millora. 

Per a poder realitzar el seguiment de cada una de les accions o mesures 
realitzades s’elaborarà una fitxa d’avaluació. 
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FITXA D'ACCIÓ NÚM. 

 
ÀMBIT :  

  
    

 

 
      

  
  

 
OBJECTIU:   

  
    

 
MESURA:           

 
ACCIONS IMPLANTADES:           

 
  

  
    

 

 
ANY DE REALITZACIÓ:           

 
ÀREES IMPLICADES:           

 
 

     

 

RESULTATS OBTINGUTS 
  

 

DIFICULTATS TROBADES 
  

 

SOLUCIONS  
  

 

IMPACTE DE LA MESURA 
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11. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 
 

La comunicació i la divulgació dels resultats obtinguts es realitzarà atenent les 
actuacions previstes per l’equip de govern.  

El que es persegueix és donar transparència de la gestió i l’actuació 
desenvolupada mitjançant la divulgació dels resultats cap a la ciutadania, els grups 
d’interés i els i les agents clau i entitats compromeses. 

La comunicació i difusió de les actuacions de Responsabilitat social són 
necessàries, ja que són una de les accions a realitzar en aquest Pla de Responsabilitat 
Social. 

Per a fer la difusió cal incidir en els canals interns i externs. 

Els canals interns són necessaris fer arribar la informació a totes les persones 
treballadores del consistori, i s’utilitzaran totes les vies tecnològiques disponibles per 
aplegar a tothom. 

Els canals externs com la pàgina web, les xarxes socials (Facebook, Twitter, 
Instagram), les publicacions que es realitzen i distribuïsquen al municipi, la difusió del 
Pla de la RSC de forma digital i escrita, i tots aquells mitjans dels quals es disposen per 
part del consistori per a plegar a totes les persones que formen Favara. 

Per a consolidar la Responsabilitat Social al municipi cal realitzar una estratègia de 
comunicació i difusió de totes les accions desenvolupades en el Pla de Responsabilitat 
Social de Favara i així aconseguir un municipi socialment responsable. 

 

 

 

  



 
                                                            PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL DE FAVARA. 2021-2024 
 
 
 
 
 
 

 
63 

 

12. BIBLIOGRAFIA. 
 

 LLEI 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat 
social. 

 Decret 203/2019, de 4 d’octubre, del Consell, de Creació de la Xarxa Valenciana de 
Territoris Socialment Responsables. 

 Llibre Verd de la Comissió Europea. Responsabilitat Social Empresarial. 
 Definició d’indicadors per a un Territori Socialment Responsable Proposta per a la 

creació de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables. Generalitat 
Valenciana. Universitat d’Alacant. 

 Estratègia espanyola de responsabilitat social en les empreses 
 Proyecto de Ley Valenciana de Accesibilidad Universal e Inclusiva 
 Guía práctica para incorporar la compra pública ética en los ayuntamientos. Gva 2018. 
 Memòria i Informe sobre pràctiques socialment responsables 2013. Govern 

d’Espanya. 
 Mapa d’Indicadors, Agenda 2030 Espanya 
 El Portal de la Responsabilitat Social. Govern d’Espanya. 
 Informació sobre la secció de petjada de carbó i de compromisos de reducció 

d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Registre de petjada de carbó, compensació 
i projectes d’absorció de diòxid de carbó. Ministeri per la transició ecològica. Govern 
d’Espanya 2019. 
 

 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-
adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/que_es_la_adaptacion.aspx 

 https://www.boe.es/eli/es/o/2016/09/29/ess1554 
 http://www.inclusio.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=69

4921 
 https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/ Govern d’Espanya. 
 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/ Informe dels ODS 2020. ONU. 

 


