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Introducció

El Valòmetre, Sistema europeu d’indicadors empresarials 
per a la gestió basada en valors, és una eina de gestió 
d’aplicació voluntària dissenyada especialment per a les 
empreses per la Universitat de Girona. Té com a objectiu 
promoure les empreses sostenibles, intel·ligents, obertes, 
democràtiques i inclusives, preparades per encarar el futur.

A través del grup de recerca ARPA (Anàlisi de la Recepció de 
les Pantalles Audiovisuals) del Departament de Filologia i 
Comunicació de la Universitat de Girona, ha nascut 
Vusiness [de l’anglès business, negocis, amb v de valors], 
un model empresarial de creació i gestió basat en valors, 
alternatiu a l’actual, dissenyat per afrontar fenòmens i 
reptes com el canvi climàtic, les crisis econòmiques i 
socials, la globalització, el treball precari i la transformació 
digital.

El Valòmetre pretén ajudar i guiar les empreses a controlar i 
a mesurar els resultats de la seva gestió en àmbits com la 
identitat, l’administració i la gestió, les persones, i la 
sostenibilitat i la tecnologia, utilitzant una metodologia 
comuna comparable.

Els resultats de seguiment es basen en l’autoavaluació, les 
observacions, la recopilació de dades de diferents fonts i 
l’anàlisi d’aquestes per part de les empreses. No es fixen 
valors mínims que han d’aconseguir-se ni es proporcionen 
certificacions. No obstant això, la identificació d’indicadors 
proporciona a les empreses la informació bàsica per fer un 
seguiment de les cinc àrees, la qual cosa els facilita una 
gestió més eficaç d’acord amb els valors orientats a les 
persones i al medi ambient.

El Valòmetre es basa en cinquanta indicadors que estan 
dividits en cinc categories:
a) Identitat
b) Administració i gestió
c) Persones
d) Sostenibilitat
e) Tecnologia

Metodològicament, la redacció inicial dels indicadors del 
Valòmetre ha partit de l’ús de tres tècniques complemen-
tàries. En primer lloc, s’ha realitzat una diagnosi exhaustiva 
conformada per quatre revisions bibliogràfiques foca-
litzades en la inclusivitat, la sostenibilitat, la tecnologia i la 
comunicació.

En segon lloc, s’han seleccionat cinquanta persones 
professionals-experts (científics i científiques, professors i 
professores de diferents disciplines acadèmiques, 
empresaris i empresàries, emprenedors i emprenedores, 
tècnics i tècniques, i assessors i assessores de diferents 
sectors empresarials), les quals han participat en tres grups 
de discussió combinats amb, en tercer lloc, entrevistes en 
profunditat per conceptualitzar conjuntament el Valòmetre.

La utilitat i la viabilitat del Valòmetre com a eina de gestió 
empresarial basada en valors s’ha aplicat a una experiència 
pilot. En aquest punt convidem les empreses a posar a 
prova l’eina i a facilitar a la Universitat de Girona informació 
sobre la seva experiència.

A partir dels comentaris rebuts, un grup d’experts de la 
Universitat de Girona revisarà periòdicament el sistema. La 
primera edició és el resultat de la prova pilot. Esperem, en 
posteriors edicions, oferir un sistema verificat i adequat.

El Valòmetre pretén ajudar i guiar les 
empreses a controlar i a mesurar els 
resultats de la seva gestió en àmbits 
com la identitat, l'administració i la 

gestió, les persones, i la sostenibilitat i 
la tecnologia, utilitzant una 

metodologia comuna comparable.
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Pròleg

Si un problema ben plantejat és un problema mig resolt, 
aquest Valòmetre neix bé. Hi ha dos elements que em 
semblen cabdals.

El primer motiu és que no pretén avaluar o jutjar, sinó dotar 
d’uns indicadors d’autoajuda per a les empreses. 
L’important no és la nota, sinó poder millorar de mica en 
mica. Al cap i a la fi aquesta és la manera com les societats 
s’han fet millors per a les persones.

El segon és que no existeixen trucs molt vàlids i senzills. Per 
exemple, l’ètica kantiana resa: “actua de manera que la teva 
conducta pugui ser elevada a norma universal”. Això, en la 
tradició catòlica, seria: “estima i no facis als teus germans el 
que no voldries per a tu”. Si en cada decisió apliquéssim 
aquestes màximes segurament redreçaríem una bona part 
de carències del sistema actual. Però un sistema 
d’indicadors simplifica enormement el procés i serveix, 
alhora, de recordatori sistemàtic, cosa molt útil a les 
empreses i organitzacions on pot haver-hi moviment de 
persones, de responsables, etc.

El Valòmetre, per tant, s’ajusta a la ciència més moderna de 
la direcció d’empreses, que s’allunya del control en què es 
basava en el segle passat per abraçar una nova manera de 
fer que consisteix a crear les condicions laborals i de mercat 
perquè les persones i els clients i clientes es relacionin amb 
l’empresa traient el màxim potencial de cadascú. Ja a ningú 
se li acudeix fiscalitzar la creativitat, com tampoc aquest 
Valòmetre pretén fiscalitzar els valors vigents. Sembla 
evident, però no és la tònica general. No hem d’ensenyar res 
a les empreses i organitzacions. No tenim la veritat. 
Únicament la podem inspirar.

No imposa lloses pesades sobre les empreses i 
organitzacions que les limitin a l’hora de créixer o les situïn 
en una posició menys competitiva que d’altres.

Gran notícia. Si millorar o fer evolucionar els valors de les 
empreses i organitzacions en limita la competitivitat, la 
rendibilitat o la capacitat de creixement, estem destruint 
l’objectiu amb les premisses. Petites, mitjanes i grans 
empreses i organitzacions són les que s’han de sentir 
atretes per la modernitat i el motor de canvi que pot 
significar el Valòmetre. Si els valors suposen un fre, només 
atrauran determinats sectors, empreses i organitzacions on 
la mida no sigui clau, i això derivarà, inevitablement, cap a 

un impacte social molt més reduït i amb una capacitat de 
 lenta.

Molt s’ha repetit que el sistema econòmic actual “s’ha de 
canviar” per diferents motius. Potser, en realitat, no cal 
trencar amb un sistema que ha portat moltes coses bones, 
sinó contribuir-ne a l’evolució. Si, com deia l’educador 
Capità Enciam, “els petits canvis són poderosos”, aquest 
Valòmetre pot promoure molts petits canvis que derivin en 
una societat molt més Valuosa.

retroalimentar-se molt

El Valòmetre, per tant, s'ajusta a la 
ciència més moderna de la direcció 

d'empreses, que s'allunya del control 
en què es basava en el segle passat per 

abraçar una nova manera de fer que 
consisteix a crear les condicions 
laborals i de mercat perquè les 

persones i els clients i clientes es 
relacionin amb l'empresa traient el 

màxim potencial de cadascú. 
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Empreses amb valors

L’economia mundial ha sofert una desacceleració greu i 
ràpida que afecta, especialment, les persones més 
vulnerables, fet que genera índexs de desocupació elevats i 
treball temporal en condicions precàries.

Com a conseqüència d’això, l’atur ha augmentat i s’ha destruït 
ocupació de qualitat, i, per tant, s’ha produït una deterioració 
significativa de les condicions de vida i de treball. En tan sols 
quatre anys, a Europa, s’han perdut gairebé cinc milions de 
llocs de treball. A Espanya, la crisi econòmica ha incidit 
especialment a causa de la bombolla immobiliària. A més, la 
política de retallades ha agreujat els efectes de la crisi sobre 
els col·lectius més desafavorits.

Cada vegada més famílies en còmput anual no arriben al salari 
mínim interprofessional, la qual cosa accentua la situació i el 
risc de pobresa. Les dificultats per accedir a un habitatge de 
lloguer o de propietat és a causa de l’endeutament creixent de 
les famílies treballadores, de la pèrdua del seu poder 
adquisitiu, de la dificultat per accedir a un crèdit i, molt 
especialment, d’un repartiment més desigual de la riquesa.

En plena transició cap a la quarta revolució industrial, la 
transformació digital i el desenvolupament de la intel·ligència 
artificial generen un canvi profund a les empreses. Diversos 
estudis indiquen que l’ocupació relacionada amb els sectors 

de la indústria i els serveis es digitalitzarà en un 90%. Aquest 
canvi pot suposar una oportunitat si s’aprofita per 
desenvolupar un nou model econòmic per facilitar la sortida 
de la crisi o bé una enorme preocupació si implica la 
destrucció de milers de llocs de treball.

Els canvis disruptius en la tecnologia faciliten un nou entorn 
econòmic globalitzat que facilita que les empreses 
generalitzin els processos de subcontractació i externalització 
a empreses localitzades en països en vies de desen-
volupament amb salaris molt baixos. Aquí cal sumar-hi les 
feines que s’estima que prop de dos-cents milions de nens 
entre cinc i disset anys duen a terme al món, ja que es troben 
sotmesos a les pitjors formes de treball infantil relacionades 
amb armament, tasques domèstiques o explotació infantil.

Una altra problemàtica per afrontar és el canvi climàtic, 
provocat, molt probablement, per l’activitat humana, que 
causa l’origen de l’augment de la temperatura. Els efectes del 
canvi climàtic estan generant repercussions devastadores als 
ecosistemes, a la salut i al benestar de la població, i no 
s’espera que millorin a mitjà termini.

Per superar les mancances que presenta l’actual sistema 
econòmic, font de desigualtat i exclusió, les empreses que 
aposten per una gestió basada en valors tenen com a principal 
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objectiu reinventar-se i evolucionar cap a un concepte de 
negocis en els quals la col·laboració, la participació i la 
implicació dels empleats i empleades siguin indispensables i 
determinants.

Segons Marcos Eguiguren, director executiu de Global Alliance 
for Banking on Values (GABV), la gestió de les crisis 
econòmiques i socials, la deslocalització, la globalització o el 
canvi climàtic, entre altres, promouen i acceleren la recerca de 
models econòmics alternatius, capaços d’assentar unes 
bases més sòlides i que donin una millor resposta a les 
mancances de l’actual model capitalista. Apunta Eguiguren 
que es necessiten empreses que actuïn en el mercat global 
amb sentit d’ètica, responsabilitat, transparència, democràcia 
i participació; empreses liderades amb valors corporatius 
propis d’una cultura empresarial inclusiva en l’àmbit social, 
sostenible ambientalment i sàvia pel que fa a l’ús de la 
tecnologia al servei de la qualitat de vida.

En aquest entorn, des del grup d’investigació ARPA (Anàlisi de 
la Recepció de les Pantalles Audiovisuals), del Departament de 
Filologia i Comunicació de la Universitat de Girona, s’impulsa 
el Projecte Vusiness [de l’anglès business, negocis, amb v de 
valors], que promou les empreses obertes, democràtiques, 
sostenibles, inclusives i que fan un ús intel·ligent de la 
tecnologia amb l’objectiu de servir de model inspirador en els 
àmbits d’investigació, educació, emprenedoria i empresa.

Amb la finalitat d’establir les bases científiques per a la 
creació d’un model alternatiu basat en les empreses amb 
valors en el marc del Projecte Vusiness, s’ha dut a terme, de 
forma estructurada i metòdica, una exhaustiva revisió biblio-
gràfica des del 2015 per seleccionar les conclusions dels 
estudis més rellevants.

Per tal de contrastar i ampliar la informació recapitulada en 
la fase de revisió bibliogràfica es duen a terme tres fòrums 
per reflexionar i debatre sobre les empreses inclusives, 
obertes i democràtiques. El primer porta per títol “Les 
persones, el centre de les empreses”; el segon, “Empreses 
intel·ligents, anticipant les necessitats de l’entorn, 
generant futur”, i el tercer, “Empreses sostenibles, 
afrontant el canvi climàtic”. A més, es realitzen diverses 
entrevistes en profunditat a professionals de diferents 
disciplines.

El model es presenta en diferents universitats americanes 
com Harvard University, MIT-Massachusetts Institute of 

Technology, Emerson College, Boston College i Suffolk 
University de Boston. 

A continuació li presentem el Valòmetre, Sistema europeu 
d’indicadors empresarials per a la gestió basada en valors, 
conceptualitzat per cinquanta persones professionals-
experts (científics i científiques, professors i professores de 
diferents disciplines acadèmiques, empresaris i empre-
sàries, emprenedors i emprenedores, tècnics i tècniques, i 
assessors i assessores de diferents sectors empresarials).

Des del grup d'investigació ARPA 
(Anàlisi de la Recepció de les Pantalles 

Audiovisuals), del Departament de 
Filologia i Comunicació de la 

Universitat de Girona, s'impulsa el 
Projecte Vusiness [de l'anglès 

business, negocis, amb v de valors], 
que promou les empreses obertes, 

democràtiques, sostenibles, inclusives 
i que fan un ús intel·ligent de la 

tecnologia amb l'objectiu de servir de 
model inspirador en els àmbits 

d'investigació, educació, 
emprenedoria i empresa.

Empreses amb valors
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Què és el Sistema europeu d'indicadors
empresarials per a la gestió basada en valors?

El Valòmetre és una eina de gestió i supervisió destinada a les persones autònomes i a 
les empreses micro, petites, mitjanes i grans. Està dissenyat com un procés impulsat 
per la direcció de les empreses per recopilar i analitzar dades per millorar la gestió.

L’objectiu del Valòmetre és contribuir a millorar la gestió basada en valors i, 
específicament, la gestió inclusiva, sostenible i amb un ús intel·ligent de la tecnologia 
a les empreses. L’eina està dissenyada amb la finalitat de facilitar el mesurament dels 
processos de gestió centrats en cinc àmbits, per supervisar-ne el rendiment i per 
mesurar-ne els progressos.

El model s’ha inspirat en el Sistema europeu d’indicadors turístics d’Europa (ETIS) i en 
el document “Smart cities: la transformació digital de les ciutats”, per part del Centre 
d’Innovació del Sector Públic de PwC i l’IE Business School.

Per què mesurar i fer un seguiment
dels indicadors basats en valors?

Les persones autònomes i els empresaris i empresàries de micro, petites, mitjanes i 
grans empreses sovint prenen les decisions basant-se en un conjunt limitat de dades 
del balanç, o fins i tot per inèrcia o costum. Les dades financeres no representen 
l’empresa íntegrament. La recopilació i l’anàlisi d’informació sobre cinc eixos clau per 
al desenvolupament de les empreses ajudarà, sens dubte, a fer possible el creixement 
i la consolidació empresarial respectuosa amb les persones col·laboradores i amb el 
seu entorn.

Quines empreses ho poden aplicar?

Qualsevol empresa, independentment del nombre de treballadors i treballadores i del 
volum de facturació, ho pot aplicar. Es recomana que aquelles que tenen processos 
externalitzats (producció, transport, administració, etc.) sotmetin a l'avaluació les 
empreses que realitzen aquell producte o servei.

Així, per exemple, si una persona autònoma utilitza una companyia de transport per 
realitzar el servei de logística i de repartiment, pot analitzar l'eix de sostenibilitat sobre 
l'empresa d'enviaments. Cal tenir en compte que la clientela cada vegada pren més 
consciència dels efectes devastadors de la petjada de carboni, és a dir, de la quantitat 
d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, i escull empreses que, amb els seus 
productes i serveis, contaminen menys.

El Valòmetre. Sistema europeu d'indicadors
empresarials per a la gestió basada en valors
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Com funciona el Sistema europeu d'indicadors
empresarials per a la gestió basada en valors?

El Valòmetre és un procés de gestió integral basat en cinc eixos: identitat, administració i gestió, persones, sostenibilitat i 
tecnologia.

Conté cinquanta indicadors bàsics que es poden utilitzar individualment, per eixos o íntegrament, en funció de les necessitats 
de millora. Alhora, els indicadors es poden integrar en altres sistemes de gestió empresarial ja existents a les empreses. El fet de 
poder triar els criteris i els indicadors segons la necessitat particular de l'empresa dota l'eina i el sistema de la flexibilitat 
necessària per augmentar la viabilitat d'aplicació i el seu consegüent rendiment.

El Sistema europeu d'indicadors empresarials per a la gestió basada en valors està pensat per ser aplicat de forma col·lectiva, 
implicant-hi tot el personal. Per garantir l'èxit, la presa de decisions i el repartiment de responsabilitats ha de ser compartit 
entre els diferents integrants del grup motor.

Per què aplicar el Sistema europeu d'indicadors
empresarials per a la gestió basada en valors?

El Valòmetre és una eina per a la gestió basada en valors i no un sistema de certificació. Està conceptualitzat per facilitar 
l’avaluació i la millora de la gestió empresarial sobre cinc eixos perquè les empreses siguin més obertes, inclusives, sostenibles i 
tecnològicament intel·ligents.

Amb l’ús del Sistema europeu d’indicadors empresarials per a la gestió basada en valors les empreses poden avaluar i analitzar el 
seu rendiment i desenvolupar plans estratègics i d’accions per millorar els seus valors a curt, a mitjà i a llarg termini.

L’eina orienta les empreses per a la seva aplicació. A través de la conscienciació i la participació del conjunt de l’empresa es pretén 
generar efectes positius a escala quantitativa i qualitativa, que es poden mesurar, recopilar i analitzar per promoure una millora 
contínua.

Es recomana a les empreses que constitueixin grups de treball multidisciplinaris per prioritzar eixos i accions concretes, estimular 
i promoure la participació de tot el personal de l’empresa, prendre les decisions estratègiques adequades per afavorir la 
consolidació de l’empresa, aplicar i mesurar l’impacte de les activitats, i promoure la millora contínua.

Quins són els principals avantatges d'aplicar el Valòmetre?

Amb l’aplicació del Sistema europeu d’indicadors empresarials per a la gestió basada en valors es pretén recopilar informació i 
dades d’àmbits cada vegada més estratègics i imprescindibles per a la presa de decisions, com són les persones, la 
sostenibilitat i la tecnologia.

Gràcies a l’eina es poden prioritzar projectes i accions d’intervenció així com establir comparatives de resultats.

Un altre aspecte que cal destacar és la millora del clima laboral com a conseqüència, d’una banda, de les millores en la gestió de 
personal, i d’una altra, per la seva participació més activa en la gestió del conjunt de l’empresa. En paral·lel, el sistema també 
promou la millora de la relació amb els stakeholders.

Un tercer aspecte clau és el referent als efectes positius que es generen sobre el medi ambient i el planeta.

Finalment, i no per això menys important, millora l’experiència, la percepció i la fidelització de la clientela cap a l’empresa.
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Guia d'aplicació del Sistema europeu d'indicadors
empresarials per a la gestió basada en valors en set etapes

Etapa 1: sensibilització

Una vegada la direcció de l’empresa ha decidit utilitzar el 
sistema Valòmetre, és important comunicar la decisió al 
conjunt de treballadors i treballadores per augmentar el 
compromís, per propiciar la participació activa i per fomentar 
el desenvolupament d’accions i d’activitats d’acord amb els 
objectius marcats en els diferents criteris.

Habitualment s’estructura un grup motor per aplicar i 
desenvolupar el Sistema europeu d’indicadors empresarials 
per a la gestió basada en valors.

La comunicació interna, a través d’eines com el correu 
electrònic o la missatgeria instantània, i l’ús de les xarxes 
socials, poden ser útils per garantir que la comunicació sigui 
ràpida i fluida entre totes les persones participants en el 
procés.

Si la iniciativa de la implantació del sistema per a la gestió 
basada en valors procedeix dels mateixos treballadors i 
treballadores, és recomanable que disposin del suport i del 
compromís explícit per part de la direcció.

És necessari delimitar els eixos estratègics en què s’incidirà. 
Es recomana començar pel d’identitat i prosseguir amb el 
d’administració i gestió. Si aquests dos es consideren 
consolidats es pot continuar amb el de persones, 
sostenibilitat i tecnologia. Tot i que s’aconsella utilitzar els 
deu criteris amb els seus respectius indicadors, també és 
possible fer servir i adaptar els que més s’ajustin a les 
necessitats o als reptes de l’empresa. L’eina pot 
descarregar-se dins del web www.vusiness.com. 

Etapa 2: delimitació
de l'àmbit d'intervenció

Etapa 4: funcions,
responsabilitats i planificació

És important que en la reunió s’acordin les responsabilitats de 
cada membre del grup motor, quines dades, com s’obtindrà i 
en quin termini. La flexibilitat és clau en tot el procés.

El fet de destriar responsabilitats desencadena un sentiment 
d’adhesió i compromís. Per exemple, la persona que és 
responsable de la logística ha de recopilar dades en relació 
amb el consum de recursos finits basats en petroli, carbó i gas 
natural, i comparar-ho amb energies renovables com la solar, 
la tèrmica, la bioenergia o la hidràulica.

Etapa 3: constitució del grup motor

Per implantar el Sistema europeu d’indicadors empresarials 
per a la gestió basada en valors es recomana constituir un 
grup de treball d’entre vuit i dotze membres. Evidentment, si 
es tracta d’una micro empresa o d’una empresa petita el 
nombre serà menor. El grup motor ha d’estar integrat per 
representants dels diferents departaments de l’empresa 
(producció, logística, administració, qualitat, comercial, 
etc.) interessats en la implantació del sistema com a eina per 
fomentar el canvi en l’organització.

El grup ha d’estar liderat i coordinat directament pel mateix 
empresari o empresària, el director o directora general, o un 
membre a qui deleguin aquestes responsabilitats i funcions.

El seu rol actiu permetrà dissenyar una estratègia d’acció i 
engegar-la. A través d’una primera reunió s’identificaran 
conjuntament els reptes empresarials per assolir i 
s’escolliran els criteris i els indicadors més afins. A partir 
d’aquí, és aconsellable abordar com es podrien obtenir les 
dades basant-se en els coneixements i l’experiència de les 
persones integrants.
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Etapa 5: recollida de dades

La recopilació de dades s’ha de produir inicialment de 
forma contínua i fluida, per poder avaluar amb rigor cada 
criteri així com per detectar possibles millores durant la 
fase posterior de seguiment.

És important, com ja s’ha esmentat anteriorment, que cada 
empresa esculli els criteris i els indicadors més rellevants 
segons les seves necessitats i els seus reptes.

Es recomana que encara que les dades siguin recollides i 
recopilades per diferents unitats, se centralitzin per obtenir 
una imatge global i, alhora, detallada del procés. En alguns 
criteris, la informació ha d’obtenir-se a través de la 
realització d’enquestes, entrevistes, grups de discussió o 
altres tipus d’eines.

En funció de l’empresa, dels tipus de dades per recaptar i 
del temps o dels costos per obtenir-los, es recomana que 
cada grup motor decideixi els cicles de temporalització 
adequats de recollida de dades per a cada criteri i 
indicador.

Etapa 7: innovació i millora contínua

Per garantir l’èxit de la implantació del Sistema europeu 
d’indicadors empresarials per a la gestió basada en valors es 
requereix una estratègia ben definida, un grup motor amb 
capacitats per mantenir l’ús del sistema i la comunicació 
constant dels resultats.

Quan el sistema d’implantació de millores està en marxa, 
s’ha de pensar a dissenyar una estratègia de millora a llarg 
termini, d’entre tres i cinc anys. Cada unitat que compon el 
grup motor ha de responsabilitzar-se d’una àrea i ha de ser 
generador i sentir-se corresponsable dels canvis a l’empresa.

Els criteris i els indicadors han de ser revisats periòdicament. 
A més, l’ampliació gradual dels criteris per valorar per part de 
les empreses els permetrà tenir una visió més àmplia.

També és important aclarir si l’empresa disposa del 
finançament òptim per continuar implantant plans de millora.

Es recomana que les empreses puguin difondre els resultats 
així com els casos d’èxit a través de diferents mecanismes de 
comunicació. Aquesta informació pot ser útil per dissipar 
l’estratègia a llarg termini.

Finalment, s’espera que l’aplicació del Valòmetre incideixi a 
maximitzar el benefici social i econòmic de l’empresa.

Etapa 6: resultats i anàlisi

A partir de les dades recollides i processades, es pot avançar 
procedint a la seva anàlisi i discussió amb l'objectiu 
d'establir un pla estratègic d'accions per millorar els criteris. 
El grup motor, convocat pel coordinador o coordinadora, es 
reunirà per analitzar els resultats i per prendre decisions. 
Conjuntament definiran objectius realistes i acordaran les 
millors activitats per aconseguir-los.

Amb els resultats analitzats, es recomana establir prioritats 
així com les mesures més adequades per aconseguir els 
objectius. Els àmbits que es considerin urgents hauran de 
ser afrontats amb immediatesa, decidint qui, com i quan 
engegar el pla d'acció.
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Indicadors bàsics

Persones

Identitat

Els indicadors bàsics recopilen la informació clau i 
fonamental de l’empresa per descriure, mesurar i comparar 
el seu rendiment i la seva millora en cinc eixos estratègics.

Els cinquanta indicadors bàsics incorporen els aspectes 
més destacats de la identitat, l’administració i la gestió, les 
persones, la sostenibilitat i la tecnologia.

El seu mesurament facilita les comparacions a curt, a mitjà i 
a llarg termini per poder valorar si el pla d’accions assoleix 
els resultats esperats. Es recomana recopilar dades i 
realitzar un seguiment periòdic dels indicadors escollits.

Quan la seva empresa hagi establert un sistema clar per al 
mesurament i el seguiment dels indicadors clau escollits, 
pot afegir indicadors addicionals per recollir informació 
complementària adaptada a les seves problemàtiques, 
necessitats o reptes específics.

És important especificar amb claredat la metodologia de 
recopilació de dades i els indicadors per garantir que 
qualsevol integrant de l’empresa pugui recollir dades amb 
fiabilitat i validesa per a la seva posterior avaluació i 
comparació.

La següent figura mostra el Valòmetre representat com un 
aerogenerador (generador d’energia elèctrica accionat per 
la força del vent).

Administració
i gestió

Tecnologia

Sostenibilitat

VALÒMETRE

Sistema europeu
d’indicadors empresarials
per a la gestió basada en valors
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IDENTITAT

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

PERSONES

SOSTENIBILITAT

TECNOLOGIA

A continuació es descriu la relació de criteris,
referències i indicadors bàsics organitzats

en els cinc eixos estratègics esmentats.
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EMPRENEDOR O EMPRENEDORA · Caracteritzat per ser creatiu, 
innovador, comunicatiu, sensible, honest, compromès, ètic, 
empàtic, proper, eficaç, eficient, amb capacitat de lideratge, 
transparent i responsable.

MISSIÓ · La nostra raó de ser fundacional; persegueix una 
finalitat noble i lloable (educació de qualitat, igualtat de gènere, 
treball decent i creixement econòmic, producció i consum 
responsables, etc.).

VISIÓ · L'empresa es planteja assolir reptes de futur compromesos 
amb el desenvolupament de les persones i amb la sostenibilitat 
del medi.

VALORS · Profundament compromesos amb valors ètics, socials, 
laborals i ambientals per afavorir al desenvolupament harmònic 
del planeta i de la humanitat.

SOSTENIBLE · Contribueix a la riquesa i al bé comú i no consumeix, 
en cap àmbit, més recursos dels que genera.

PROGRÉS · Actua sobre el progrés tecnològic i el redirigeix perquè 
sigui d'ajuda per a un món millor.

RESPONSABILITAT · Actua des de la plena llibertat responsable, 
especialment cap a la societat i el medi ambient.

TRANSPARÈNCIA · Actua en el lliure mercat de forma absolutament 
transparent.

ÈTICA · No es dedica, en cap cas, a activitats especulatives, ni tan 
sols de forma marginal, i estén el compromís ètic a la seva cadena 
de proveïdors i proveïdores, distribuïdors i distribuïdores, i 
clients i clientes.

BENEFICI JUST · Aspira a obtenir un benefici suficient per continuar 
contribuint al desenvolupament social i per procurar la 
compensació lícita de qui arrisca el seu capital i qui dedica el seu 
treball.

A1.1

A1

A2

A2.1

A3

A3.1

A4

A4.1

A5

A5.1

A6

A6.1

A7

A7.1

A8

A8.1

A9

A9.1

A10

A10.1

Percentatge dels trets de personalitat i característiques de 
l'emprenedor o emprenedora que determinen si sap identificar 
una oportunitat i té les habilitats per engegar-la sobre el total.

Percentatge de coincidència entre la raó de ser fundacional de 
l'empresa en comparació amb algun dels disset reptes que 
defineixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
de les Nacions Unides.

Percentatge de coincidència entre els reptes de futur de l'empresa 
en comparació amb els reptes que defineixen els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Percentatge de valors de l'empresa relacionats amb l'ètica, 
socials o ambientals en comparació amb els valors pragmàtics i 
econòmics (eficiència, qualitat, etc.).

Percentatge de recursos energètics que genera l'empresa en 
comparació amb els que consumeix.

Percentatge d'ús de les noves tecnologies per promoure la qualitat 
de vida en comparació amb l'ús per eliminar llocs de treball.

Percentatge de productes i/o serveis, produïts o prestats 
respectivament per l'empresa,que afavoreixen la societat i el medi 
ambientsobre el total.

Percentatge d'accés al procés de presa de decisions, a l'accés 
lliure de documents, instruccions, fórmules, contractes, etc., que 
afecta la ciutadania o el medi ambient sobre el total.

Nombre d'accions ètiques sobre proveïdors i proveïdores, 
distribuïdors i distribuïdores, i clients i clientes en comparació 
amb el total d'activitats.

Beneficis que dedica a una compensació lícita pel seu treball i a la 
millora de l'empresa, als seus empleats o empleades, o al 
desenvolupament social en comparació amb la dedicació a 
despeses i malbarataments personals sobredimensionats o 
innecessaris en euros.

CRITERIS INDICADORS BÀSICS
NÚMERO DE

REFERÈNCIA DE
L’INDICADOR

SECCIÓ A: IDENTITAT
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LÍDER TRANSFORMADOR · Caracteritzat per ser emprenedor, 
innovador, inspirador, creatiu, sensible, honest, compromès, 
social, ètic, empàtic, proper, eficaç, eficient, transparent, discret, 
complidor i responsable.

GOVERNANÇA · El consell d'administració, la junta general 
d'accionistes, l'equip directiu, el comitè d'auditoria, etc., s'orga-
nitzen i prenen decisions per aconseguir els seus objectius 
legítims, actuant sempre de forma absolutament transparent, 
ètica i responsable. 

ENTORN I OPORTUNITATS · L'empresa està atenta davant els 
reptes, les oportunitats i les necessitats que té la societat per 
esdevenir més sostenible, desenvolupada, justa i equitativa.

PROPOSTA DE VALOR · Producte o servei que satisfà les 
necessitats racionals de la societat.

COL·LABORADORS I COL·LABORADORES · Es relacionen amb 
proveïdors i proveïdores, distribuïdors i distribuïdores, i persones 
influents que tenen determinats principis ètics i valors, i els tracta 
de forma justa.

CANALS · Es relaciona amb la seva clientela de forma honesta, fent 
ús d'un màrqueting que promou el consum responsable i no el 
consumisme, i estableix relacions positives i duradores.

PREUS · D'acord amb la proposta de valor, es fixen preus justos que 
permetin remunerar de forma adequada la producció o fabricació 
del producte, especialment els petits productors i productores 
locals i la remuneració justa dels treballadors i treballadores que 
presten un servei.

FINANCES DE TRIPLE BALANÇ · Busca un equilibri entre el creixement i 
la distribució de la riquesa, incloent l'aspiració a obtenir un benefici 
econòmic suficient i lícit, i, alhora, atendre la dimensió social i 
mediambiental.

LEGALITAT · Les pràctiques legals, mercantils, fiscals i laborals 
són les més adequades per dur a terme les seves finalitats nobles i 
per contribuir com a empresa a la comunitat, però, en cap cas, per 
obtenir un millor tracte fiscal. Es vetlla per tenir un comportament 
adequat en l'economia real i no especulativa.

ROI (RETURN ON INVESTMENT) SOCIAL · Disposa d'un sistema 
d'indicadors d'avaluació per a la millora contínua, relacionats 
amb conceptes potenciadors de la responsabilitat i la transpa-
rència. Busca la millora constant a través d'innovar en l'ús de la 
sostenibilitat, l'ús intel·ligent de la tecnologia i els cohesionadors 
de l'entorn (ocupació, dinamització local, etc.).

B1.1

B1

B2

B2.1

B3

B3.1

B4

B4.1

B5

B5.1

B6

B6.1

B7

B7.1

B8

B8.1

B9

B9.1

B10

B10.1

Percentatge dels trets de personalitat i característiques del perfil 
que determinen si és un líder autèntic, inspirador i està capacitat 
per motivar, cohesionar i afavorir el rendiment d'equip sobre el 
total.

Nombre dedecisions estratègiques preses de forma ètica, 
responsable i comunicades en comparació amb les que s'oculten i 
no responen a finalitats nobles.

Percentatge de productes i/o serveis desenvolupats davant 
reptes o necessitats de l'entorn per afavorir l'economia circular, 
un desenvolupament sostenible o una societat més justa i 
equitativa sobre el total.

Nombre deproductes i/o serveis necessaris per viure o que fan un 
món millor en comparació amb els que responen a un mer 
consumisme.

Percentatge dels proveïdors i proveïdores, distribuïdors i 
distribuïdores, i persones influents que comercialitzen de forma 
honesta, transparent i justa sobre el total.

Percentatge de comunicacions (campanyes, reunions amb la 
clientela, presentacions de productes, rodes de premsa, fullets, 
etc.) basades en missatges i informació completa, contrastada, 
veraç, honesta i transparent sobre el total.

Percentatge de les vendes que es destina als proveïdors i 
proveïdores sobre el total.

Percentatge de l'ingrés en vendes destinat a la millora de la 
remuneració dels treballadors i treballadores en funció dels 
resultats de l'empresa o a projectes socials o de millora del medi 
ambient sobre el total.

Nombre de pràctiques legals, mercantils, fiscals i laborals 
adequades per dur a terme les seves finalitats nobles i per 
contribuir com a empresa a la comunitat en comparació amb les 
dissenyades exclusivament per obtenir un millor tracte fiscal.

Retorn social sobre el capital invertit (ROIC - Return oninvested 

capital) en euros.

SECCIÓ B: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

15

CRITERIS INDICADORS BÀSICS
NÚMERO DE

REFERÈNCIA DE
L’INDICADOR



MULTILIDERATGES · Fomentar els multilideratges: el lideratge 
distribuït entre els membres de l'equip i el lideratge per projectes 
per aprofitar les aptituds individuals. Els líders han d'actuar amb 
iniciativa i amb actitud proactiva, i han de ser un motor inspirador i 
estimulador perquè els grups compleixin el seu treball.

TREBALL EN EQUIP · Desenvolupar i cuidar els equips de treball a 
través de valors emocionals com l'alegria, la solidaritat i la llibertat 
per potenciar la creativitat, el talent i la innovació, actuant amb 
transparència, promovent la participació activa i creant 
mecanismes per fer-la real i possible. Incidir en el clima laboral i 
donar llibertat al talent de les persones.

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL · Promoure el desenvolu-
pament del personal a través del desenvolupament professional, 
oferint possibilitats de promoció. 

COL·LABORACIÓ · Fomentar la comunicació i la col·laboració 
activa entre els diferents departaments utilitzant tots els mitjans 
disponibles i possibilitant la rotació del personal entre els depar-
taments (reunions, pantalles de comunicació, taulells interactius 
tipus Ipad, etc.).

C1.1

C1

C2

C2.1

C3

C3.1

C10.1

Percentatge de treballadors i treballadores amb responsabilitats 
de lideratge dins de la plantilla sobre el total de personal.

Percentatge habitual d'hores de treball en equip respecte del total 
d'hores treballades.

Percentatge anual de treballadors i treballadores promocionats 
respecte del total de la plantilla.

Nombre de canals, mitjans, eines i espais disponibles per 
fomentar la comunicació i la col·laboració (intranet, missatgeria 
instantània, correu electrònic, telèfon, espai de cafeteria, etc.).

SECCIÓ C: PERSONES

CONEIXEMENT I FORMACIÓ · Crear mecanismes per promoure el 
talent i fer aflorar el talent emergent. Potenciar el coneixement a 
través de la formació adaptada als nous temps i als reptes actuals. 
Fomentar la transmissió de coneixements entre treballadors i 
treballadores. Utilitzar mitjans convencionals així com plataformes 
digitals i de realitat virtual.

IGUALTAT I INCLUSIÓ · Crear un entorn que respecti i fomenti la 
diversitat social i de gènere, la diversitat funcional, i  la diversitat 
generacional i cultural de l'empresa.

CONCILIACIÓ I TELETREBALL · Fomentar la conciliació del treball 
amb la vida personal i la familiar a través de mesures com la 
flexibilitat horària i el teletreball.

REMUNERACIÓ JUSTA · Complir les liquidacions en temps i forma, i 
remunerar d'acord amb les funcions i les característiques del lloc 
de treball així com les tasques assignades amb concreció, 
valorant també la implicació, les capacitats i les habilitats del 
treballador o treballadora. També es té en compte la injecció 
moral.

XARXA · Fomentar i comunicar les actuacions de voluntariat 
corporatiu, desenvolupar les habilitats personals de les persones 
participants, impulsar donatius a institucions locals, facilitar 
visites d'escolars a la mateixa oficina, etc.

ATENCIÓ MÈDICA, SALUT I BENESTAR · Desplegar atenció mèdica i 
mesures d'higiene i seguretat en el treball. Oferir serveis 
d'assistència de salut complementaris a l'oferta pública: cardio-
vascular, diabetis, wellness, gestió de l'estrès, etc. Tot plegat amb 
la finalitat de millorar l'ambient de treball i fomentar hàbits de 
vida saludables, com per exemple la pràctica esportiva.

C4

C4.1

C5

C5.1

C6

C6.1

C7

C7.1

C8

C8.1

C9

C9.1

C10

Nombre d'hores —de mitjana— dedicades anualment a la 
formació dels treballadors i treballadores, a sessions per fer 
aflorar el seu talent i/o a reunions específiques perquè 
comparteixin el seu coneixement.

Nombre de mesures i projectes que fomenten la igualtat i la 
inclusió (contractació de persones amb discapacitat, participació 
en programes socials per afavorir la inserció de persones 
immigrades, adequació de les instal·lacions per millorar 
l'accessibilitat, etc.).

Nombre de mesures i projectes que fomenten la conciliació i el 
teletreball (flexibilitat horària, transport discrecional per als 
treballadors i treballadores, possibilitat de teletreball, etc.).

Nombre de beneficis, acords i avantatges addicionals del 
personal pel que fa a la remuneració en comparació amb el que 
determina l'Estatut dels treballadors o bé els convenis col·lectius 
vigents.

Nombre de mesures i actuacions que es realitzen per fomentar els 
vincles amb les xarxes properes (visites guiades, possibilitat de 
pràctiques no laborals en empreses, facilitat per a contractes en 
pràctiques, col·laboració i patrocini d'entitats o associacions del 
barri, etc.).

Nombre de supòsits i situacions que reben una cobertura mèdica, 
de salut o de benestar addicional a l'obligatòria de mitjana per 
treballador o treballadora (evolució setmanal de l'embaràs, 
consultes mèdiques en línia, cobertura dental, cobertura d'ulleres 
i lentilles, etc.).
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CRITERIS INDICADORS BÀSICS
NÚMERO DE

REFERÈNCIA DE
L’INDICADOR



IMPACTE MEDIAMBIENTAL · Consums d'aigua, gas i electricitat així 
com la detecció i la reacció davant emergències mediambientals: 
fuites, incendis, etc.

CONSUM I PRODUCCIÓ D'ENERGIES RENOVABLES · Autogeneració 
d'energia a partir de fonts renovables: plaques fotovoltaiques, 
geotèrmia de baixa entalpia, mini eòlica, etc.

INTEGRACIÓ AL PAISATGE I A L'ENTORN · Per afavorir la integració i 
la naturalitat paisatgística i ambiental, i per promoure la reducció 
tèrmica a través de sistemes de producció que fomentin la 
biodiversitat i el respecte per la natura a les zones agrícoles.

GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA I REG INTEL·LIGENT

ECONOMIA CIRCULAR, REDUCCIÓ, REUTILIZACIÓ, RECICLATGE I 
GESTIÓ INTEL·LIGENT DELS RESIDUS · L'economia circular implica 
la generació de productes que mantenen la seva utilitat i valor. Es 
caracteritza per ser una producció reparadora i regenerativa.

TRANSPORT PÚBLIC I RETRIBUCIÓ PER A DESPLAÇAMENTS · 
Afavoreix l'ús del transport públic per accedir al treball.

MOBILITAT NO MOTORITZADA · Vehicles de propulsió ecològica i 
foment de l'úsde la bicicleta convencional o a peu. 

GESTIÓ DEL TRÀNSIT · Per disminuir la petjada de carboni a través 
de la gestió de les mateixes flotes i d'afavorir l'ús compartit de 
vehicle.

D1.1

D1

D2

D2.1

D5

D5.1

D6

D6.1

D7

D7.1

D8

D8.1

D9

D9.1

D10

D10.1

Percentatge de superfície de l'empresa controlat a través de 
xarxes de sensors ambientals intel·ligents i smart metering, que 
permeti la detecció automàtica de consums així com de partícules 
contaminants i emissions provocades per emergències ambien-
tals sobre el total.

Percentatge d'ús d'energies renovables (solar, tèrmica, foto-
voltaica, bioenergia, hidràulica, de les marees, eòlica, de l'onatge 
i geotèrmica) en comparació amb les finites (basades en petroli, 
carbó i gas natural).

Nombre de mesures per afavorir la integració al paisatge i a 
l'entorn (vegetar sostres, parets i l'entorn de l'empresa per crear 
ombres, humitat i evitar illes de calor; integrar cromàticament les 
instal·lacions a l'entorn, i promoure el consum de productes de 
proximitat i que siguin respectuosos amb el medi ambient).

Nombre de recursos tecnològics utilitzats per afavorir que l'aigua 
sigui un cicle tancat (captació, transport, distribució, clavegueram, 
lectura de consums, facturació, cobrament, depuració i 
potabilització, etc. ; jardineria de baix consum i integrada a l'entorn 
i automatització del reg i xarxes de sensors per mesurar quan i 
quant és necessari regar).

Nombre de mesures adoptades per afavorir el disseny eco de 
productes i la reducció, la reutilització, el reciclatge i la gestió 
intel·ligent dels residus més enllà del compliment de la legalitat 
(compra de materials tenint en compte el cicle de vida, disseny eco 
de nous productes, ús de productes reciclats i productes amb 
certificació ambiental o etiquetes eco, informació en temps real 
sobre l'ompliment dels contenidors, etc.).

Nombre de mesures per incentivar l'ús del transport públic per 
accedir al treball (contribució als costos de mobilitat poligonal, 
adaptació d'horaris al transport, informació en temps real 
d'incidències i freqüències, assessorament digital a les persones 
que viatgen, etc.).

Nombre de mesures adoptades per afavorir l'ús de la mobilitat no 
motoritzada (bicicleta, motocicleta i cotxe elèctrics, bicicleta 
convencional o a peu). Per exemple: aparcament, accés als edificis de 
les bicicletes plegables, disposició d'un espai de muda i dutxa, 
desplegament de xarxes de punts de càrrega, sistemes d'informació 
sobre ubicació i disponibilitat, sistemes de lloguer, etc.

Nombre de mesures que es proposen per afavorir la fluïdesa del 
trànsit (càlcul de la petjada de carboni de la flota, plans de mobilitat, 
afavoriment de la plena ocupació dels vehicles dels treballadors i 
treballadores, optimització del transport de mercaderies, predicció 
del trànsit, semàfors intel·ligents, informació als conductors i 
conductores en temps real, avisos sobre incidències, etc.).

SECCIÓ D: SOSTENIBILITAT

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA · Permet augmentar eficiències i millorar 
la gestió d'energia. Són solucions que promouen la gestió del 
consum energètic en climatització, ascensors i il·luminació.

BIOCLIMÀTICA I EDIFICACIÓ SOSTENIBLE · Edificis de consum zero. 
Permeten reduir consums sense necessitat d'instal·lacions 
energètiques més sostenibles.

D3

D3.1

D4

D4.1

Percentatge d'ús d'equips energèticament eficients: d'emmagat-
zematge de l'energia i d'alta eficiència energètica i baix consum, 
com la cogeneració i les calderes d'alta eficiència, la domòtica i 
l'ús de tecnologia LED, i els sistemes d'il·luminació intel·ligents, 
sota demanda o mitjançant sensors de presència en comparació 
amb els mitjans convencionals no eficients.

Percentatge d'ús de tancaments, finestres, envolupants dels 
edificis, etc., en comparació amb els sistemes que no afavoreixen 
la reducció del consum.
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TRANSFORMACIÓ DIGITAL · Establir mecanismes per facilitar la 
incorporació de la tecnologia a tots els processos. Facilitar el canvi 
de marc mental que implica la digitalització incloent les 
tendències i els avanços de camps com la nanotecnologia, la 
genètica, el moviment maker, l'economia col·laborativa o 
l'economia circular. Tot això abordant les qüestions ètiques a favor 
de les persones i la qualitat de vida davant la robotització.

INTERNET DE LES COSES (IoT) · Internet de les coses aplicat a diferents 
sectors d'activitat. Permet connectar objectes entre sí i a Internet.

OPEN DATA · Posada a disposició dels treballadors i treballadores, 
proveïdors i proveïdores, i clients i clientes la informació en formats 
estàndard, oberts i interoperables per fomentar la transparència.

SISTEMES CIBERFISì ICS · Sistemes connectats entre si i, al seu torn, 
amb el món virtual de les xarxes digitals. Són xarxes de 
comunicacions avançades que conformen plataformes integrades 
per a la gestió. Integren capacitats de monitoratge, gestió i 
explotació, facilitant el seguiment i/o control.

5G, CONNECTIVITAT, INFORMÀTICA EN NÚVOL (CLOUD COMPUTING) I 
COMERÇ DIGITAL · 5G és la infraestructura de telecomunicacions que 
habilita nous serveis de base digital (vehicle autònom, 
teleassistència mèdica remota, operacions quirúrgiques remotes, 
etc.). Informàtica en núvol (cloud computing) implica informació 
disponible en qualsevol lloc i en qualsevol moment per a treballadors 
i treballadores, clients i clientes, i proveïdors i proveïdores gràcies a 
la tecnologia flexible que permet treballar situant tots els recursos al 
núvol. Possibilitat que ofereix comprar i vendre per Internet.

TECNOLOGIA COL·LABORATIVA · Habilita models col·laboratius que 
permeten el naixement de nous negocis C2B (com per exemple 
Waze), la compartició de capacitat i actius (Uber, Cabify, AirBnb, 
Blablacar, etc.) o la integració de clients i clientes i socis i sòcies en el 
procés de negoci, a més de noves formes de col·laboració en els 
negocis com el proveïment participatiu (crowdsourcing) de dades o 
el finançament col·lectiu (crowdfunding). Aparició de la cadena de 
blocs (blockchain) i les possibilitats que suscita. Inclou, a més, la 
robòtica col·laborativa, que és una nova generació de robots més 
versàtils i fàcils de programar i manejar. 

FABRICACIO ì ADDITIVA · Impressió 3D. Inclou aquells dispositius 
que produeixen un objecte 3D a partir d'una entrada digital, sense 
necessitat de motlles ni utillatges de cap tipus, a través de la 
deposició de capes de material i la seva consolidació. 

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL · Àrea multidisciplinària que intenta 
dotar les màquines de processos cognitius típics del raonament 
humà com deduir, raonar i resoldre problemes complexos. Inclou 
la branca d'aprenentatge automàtic (machine learning), que 
pretén desenvolupar tècniques que permetin a les màquines 
aprendre automàticament. 

TECNOLOGIA IMMERSIVA · La realitat augmentada (RA) és la 
tecnologia que ofereix informació digital superposada a la visió real. 
La realitat virtual o simulació (RV) s'utilitza en fàbrica per recrear un 
mirall del món físic en un model virtual. La realitat mixta (RM) és la 
combinació de la realitat virtual i la realitat augmentada.

CIBERSEGURETAT I CIBERINTEL·LIGÈNCIA · Sistemes de protecció i anti-
cipació davant d'atacs de seguretat a Internet de serveis essencials per 
a les empreses o que puguin generar perjudicis als usuaris i usuàries i 
als clients i clientes. Seguretat física de les dades davant del pro-
gramari de segrest (ransomware) i/o fallades tecnològiques. Protecció 
de dades de caràcter personal, donant compliment a la normativa 
vigent, actualment el Reglament general de protecció de dades (RGPD).

E1.1

E1

E2

E2.1

E3

E3.1

E4

E4.1

E5

E5.1

E6

E6.1

E7

E7.1

E8

E8.1

E9

E9.1

E10

E10.1

Nombre d'hores anuals de mitjana per treballador o treballadora 
que l'empresa dedica a sensibilitzar, formar i orientar cap a la 
transformació digital, i a abordar les qüestions ètiques davant la 
robotització.

Percentatge dels productes de l'empresa que disposen de sensors 
i computació integrada que els permet enviar i rebre informació en 
temps real sobre el total.

Percentatge de dades de l'empresa que estan en formats oberts i 
accessibles per a treballadors i treballadores, proveïdors i 
proveïdores, i clients i clientes sobre el total.

Percentatge de les dades de l'empresa monitoritzades i 
controlades a través d'alguna plataforma amb sistema ciberfísic 
(infraestructura tècnica connectada amb estàndards oberts, 
sistemes connectats a través d'IoT, plataformes definides per 
programari i plataformes de serveis intel·ligents) sobre el total.

Percentatge d'informació de l'empresa habilitat en 5G, situat al 
núvol i accessible des de qualsevol lloc i en qualsevol moment 
gràcies a tecnologies de comunicació que permeten treballar, 
comprar i vendre sobre el total.

Recursos econòmics anuals de l'empresa destinats a la tecnologia 
col·laborativa en euros.

Percentatge d'objectes produïts que es fabriquen a través de la 
impressió 3D sobre el total.

Recursos econòmics anuals de l'empresa destinats a la 
intel·ligència artificial en euros.

Recursos econòmics anuals de l'empresa destinats a la tecnologia 
immersiva en euros.

Nombre de mesures adoptades per protegir les dades i els 
sistemes crítics davant els ciberatacs (sistemes de protecció de 
programari, còpies de seguretat, protocols de protecció de dades 
de caràcter personal, etc.).

SECCIÓ  E: TECNOLOGIA
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Agraïments

La Universitat de Girona i especialment els responsables del Projecte Vusiness del grup de recerca ARPA (Anàlisi de la Recepció de les Pantalles 
Audiovisuals) del Departament de Filologia i Comunicació agraeixen la col·laboració i el suport en la realització d'aquest estudi a les cinquanta 
persones professionals-experts que han col·laborat aportant els seus coneixements i les seves opinions per construir el Valòmetre:

Marcos Eguiguren
Victor Küppers
Francesc Ventura Ribal
Ernest Benach
Sergi Mayà
Xavier Carpintero
Gildo Seisdedos
Javier Blázquez
Gemma Descamps
Maribel Domínguez

, economista i director executiu de la Global Alliance for Banking on Values.
, conferenciant motivacional i professor de Màrqueting i Direcció Comercial a la Universitat Internacional de Catalunya.

, director del Departament d'Interculturalitat i Cohesió Social de la Fundació Bancària “la Caixa”.
, consultor, periodista i professor de la Universitat Oberta de Catalunya.

, emprenedor i CEO de la Nevateria Alimentària, SL.
, director de DO Sinergia, Strategic Problem Solver & Senior Coach (STC Change Strategies) i Trainer en PNL (ITA NLP).

, cofundador Blockchain 4 Cities i professor de l'IE Business School.
, coordinador tècnic de projectes internacionals de la Fundació ONCE.

, tècnica de l'Observatori del Turisme del Baix Empordà i col·laboradora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona.
, responsable d'Emprenedoria de l'INS Montilivi de Girona i professora especialitzada en AICLE.

IDENTITAT

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Oriol Amat
Ramon Tremosa

Andreu Mas-Colell

Jordi Úbeda
Aniol Barnadas Sànchez
Xavier Costa
Marc Teixidor
Ferran Rodero
Marc Genés
Katarzyna Watras

, catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra.
, professor titular del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i investigador

del Centre d'Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS).
, professor d'Economia i Empresa a la Universitat Pompeu Fabra. Va ser catedràtic d'Economia a la Universitat de Harvard,

professor d'Economia i Matemàtiques a la Universitat de Califòrnia (Berkeley) i president de la Barcelona Graduate School of Economics (2006-10).
, gestor de màrqueting d'Abacus Cooperativa.

, analista estratègic de Cobega.
, director financer jubilat de Francisco Pagès Valentí, SA.
, enginyer, consultor i emprenedor en sèrie.
, delegat d'ACCIÓ, Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya a Girona.

, economista i tècnic de Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà.
, llicenciada en Dret i assessora d'empreses en els àmbits d'internacionalització i exportació.

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

01
02

03

04
05
06
07
08
09
10

Sandra Jiménez
Cristina Toll
Jaume Vilella
Agustín Matía
Esther Carreras
Gema Guzmán
Mohamed El Amrani
Núria Valls
Imma Pérez
Isabel Godoy

, responsable de Recursos Humans d'International Recruitment de Mango.
, responsable de Medi ambient, Salut i Seguretat de Danone.

, director tècnic del FC Barcelona de bàsquet de cadira de rodes i director de l'Escola AFA.
, gerent de Down Espanya.

, relacions externes de la cooperativa La Fageda.
, responsable de Projectes de Desenvolupament Professional de la Fundació Princesa de Girona.

, coordinador de projectes a SUARA Cooperativa i Premi Fundació Princesa Social 2014.
, tècnica d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Empordà.
, directora de Nottopic-RSC, comunicació i xarxes.

, responsable de Turisme Inclusiu del Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu de Girona.

PERSONES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Pere Macias
Josep Serra
Eduard Adrobau
Narcís Vicens
Joan Naspleda
Ainhoa Azorín i Solé
Albert Masclans

Marc Casadellà
Sara Pizzinato
Joan Barfull

, president de la Fundació Cercle d'Infraestructures i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya.
, viticultor i emprenedor del Celler de la Vinyeta.

, tècnic de Medi Ambient.
, biòleg i responsable tècnic de Medi Ambient de la Diputació de Girona.

, doctor en Ciències Biològiques.
, sòcia fundadora de Toc de Gestió SCP i Engega't. Sòcia freelance d'organitzacions en sostenibilitat i millora contínua.

, llicenciat en Ciències Ambientals, especialitzat en el seguiment de l'impacte ambiental en obres i en control
dels vectors ambientals de la indústria química.

, emprenedor i director Par3 Pitch & Putt Gualta.
, responsable de les campanyes d'energia i canvi climàtic de Greenpeace Espanya.

, responsable tècnic de la delegació de PIMEC Girona i de Sostenibilitat.

SOSTENIBILITAT

01
02
03
04
05
06
07

08
09
10

Carlos Grau
Carlos Cuffí
Dídac Lee
Xavier López
Mariona Serra
Joan Duran
Antoni Sudrià
Joan Batlle y Grabulosa
Meius Ferrés
Xavier Bach-Esteve

, director del Mobile World Congress.
, director del Programa 5G del Mobile World Capital.

, emprenedor en sèrie, fundador de més de quinze empreses i conseller delegat d'Inspirit, grup d'empreses tecnològiques i innovadores.
, director tècnic de Sistemes a Hartmann.

, cofundadora i CEO a GoodGut.
, tècnic de l'Àrea d'Estratègia de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya.

, professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya i exdirector de CITCEA.
, exrector de la Universitat de Girona entre 2002 i 2005, i catedràtic del Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors.

, responsable de l'Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals de la Universitat de Girona.
, coordinador del Departament d'Informàtica del Consell Comarcal del Baix Empordà i consultor de la Universitat Oberta de Catalunya.
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