
  
 

                                                      

 

 

  
   

Vector Bones Pràctiques detectades Proposta de noves actuacions 

 
 
 
Econòmic 

 Internacionalització 
 Formen part de projectes d’enoturisme 
 Foment de la pedagogia del vi 
 Poca dependència finançament extern 
 Voluntat de creixement sostenible i crear valor en el 

territori 
 Qualitat i innovació 

  

 

 Progressar en la implicació en el foment de l'activitat 
turística i econòmica en general del territori 

 Desenvolupar aliances amb altres agents del territori 
i definir pacs turístics, integrant en la relació i en els 
productes l’atribut de l’RSE, millorant els efectes en 
tots els vectors. 

 Posar en valors els compromisos i acompliment en 
RSE en les ofertes econòmiques i concursos públics. 

 Promoure espai de trobada de l’empresariat local 
compromès per a desenvolupar territori socialment 
responsable/destinació turística responsable 
(Impulsa Penedès?) 
 

Diversitat   Disposar d’informació sobre intoleràncies, al·lèrgies al 
vinagre 
 

 
Comunitat 

 Línia d’acció social integrada en l’operativa de l’empresa: 
col·laboren amb diferents entitats culturals locals 

 Fan formació gratuïta a Aplitec 
 Participen en el projecte Biblioteques amb DO 
 Formen part d’Impulsa Penedès 
 Bona pràctica en l’ús lingüístic posant en valor la llengua 

 Sistematitzar la identificació de necessitats entre els 
principals agents del territori 
 
 
 
 

Pla de millora: Responsabilitat Social de les Empreses del Vendrell 

 



  
 

                                                      

pròpia del país 
 

 
 
Laboral 

 Conciliació de la vida familiar i la vida laboral 
 Impuls de formació, assistència a congressos, seminaris... 
 Voluntat de crear bon clima laboral 
 Implicació de l’equip de treball en el projecte 
 Millores salarials a part del conveni 
 Revisions mèdiques  
 

 Reflexionar sobre quins valors es té com a 
empresa i establir canals de diàleg per a 
transmetre’ls a l’equip treball.  

 Sistematitzar actuacions 
 

 
 
 
Ambiental 
 

 Auditoria d’eficiència energètica 
 En tràmit certificació ambiental 

 

 Establir indicadors de seguiment (consums, 
reciclatge, oficina verda...) 

 Definir criteris d’ecoeficiència  
 Crear mecanismes de conscienciació ambiental cap 

als usuaris 
 
 

 
 
 
Bon 
Govern 
 

 Identificació d’aspectes rellevants de l’RS 
 Disposen d’IFS (International Food Standard) 

 
 
 

 Redactar un codi ètic o document de compromisos 
on es reflecteixin els valors de l’empresa 

 Establir procediments de diàleg amb Grups 
d’interès 

 Redactar un protocol d’empresa familiar 
 Definir un sistema de Gestió Ètica 
 Estar presents a les xarxes socials com a 

mecanisme d’interacció amb els grups d’interès. 
Específicament rendir-hi comptes d’aspectes de 
l’RS 

 Elaborar memòria anual RSC 
 Facilitar guies per a proveir als clients de la sala 

Entrevinyes per a dur a terme esdeveniments 
responsables 



  
 

                                                      

 
 
 

 


