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Teniu al davant la tercera memòria de sostenibilitat elaborada 
per Arç Cooperativa, corresponent a l’any 2008.

Com a novetat, aquest any hem incorporat les dades de les 
dues cooperatives que formen el projecte Arç: Arç Corredoria 
d’Assegurances SCCL (Arç Serveis Integrals d’Assegurances) 
i Arç Intercooperació Econòmica SCCL (Arç Consum 
Responsable), per tal de donar més amplitud i sentit a les 
nostres informacions.

Les dades que es presenten estan recollides i analitzades per 
mitjà de dos procediments: la guia G3 del Global Reporting 
Initiative (GRI) i el Balanç Social de la Xarxa d’Economia 
Solidària.

L’elaboració de la memòria s’ha realitzat des de la 
cooperativa, a partir d’un equip de treball que s’ha dedicat 
a recopilar i analitzar les dades per a redactar després 
el document final, i posteriorment aquesta memòria serà 
avaluada per un organisme extern per validar-la. 
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Projecte Arç

Arç Cooperativa és un projecte cooperatiu que es desplega en dues cooperatives:

Per una banda, Arç Serveis Integrals d’Assegurances és 
una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector 
de l’economia social i solidària, i en l’assegurança d’energies 
renovables.

Per altra banda, Arç Consum Responsable és una cooperativa 
de treball i consum, que promou el consum responsable de 
serveis personals a través de la forma cooperativa: serveis 
d’assegurances, estalvi ètic, cotxe compartit i una botiga virtual de 
consum responsable. 

Aquesta memòria de sostenibilitat presenta les dades de totes dues cooperatives, en tres eixos: econòmico-organizatiu, social-societari i ambiental. 

Particulars 
(persones físiques)

Economia social i solidària

Arç
Serveis Integrals d’Assegurances

Entitats
(persones jurídiques)

Energies renovables

Arç Cooperativa

Assegurances 
personals

Arç
Consum Responsable

Botiga virtual Altres
serveis propis

Catàleg 
de mercat 

social

Cotxe
compartit

Estalvi
ètic
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Eix econòmic-

organitzatiu

Entorn

Funcions

Assemblea

Persona

Gestió Cooperativa Integral

L’organització de les cooperatives es basa en l’autogestió de les feines i la presa 
de decisions de manera democràtica. Per tal de mostrar les diferents dimensions 
de l’organització, utilitzem un model d’esferes concèntriques, que representen la 
persona, els espais de decisió (assemblea), l’organització de les funcions i l’entorn. 
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Per que fa als espais de decisió, el funcionament de la 
cooperativa es basa en l’Assemblea General de totes les 
persones sòcies de treball d’Arç. 

L’Assemblea aprova el pla de gestió, el pressupost, 
la destinació dels excedents d’Arç Serveis Integrals 
d’Assegurances i elegeix el seu Consell Rector.

L’Assemblea de socis i sòcies d’Arç Consum 
Responsable agrupa les persones sòcies de consum 
i de treball de la cooperativa. Aprova el pla de gestió, 
el pressupost i la destinació dels excedents d’aquesta 
cooperativa, així com elegeix els membres del seu Consell 
Rector.

Com a òrgans formals de govern tenim, per una banda, el 
Consell Rector d’Arç Serveis Integrals d’Assegurances, 
format per socis i sòcies de treball elegides a l’assemblea;  
i per l’altra el Consell Rector d’Arç Consum Responsable, 
format per socis i sòcies de treball i de consum.

L’organització de les tasques es desenvolupa en dues àrees 
autònomes i interrelacionades:
- Economia Social i Solidària
- Energies Renovables
- Serveis generals
- Coordinació general

Una tercera àrea és l’encarregada de proveir els serveis 
generals de la cooperativa: comptabilitat, comunicació, 
informàtica, etc. 

Finalment, la coordinació general és competència de la 
direcció.

Energies renovables

Postvenda

Serveis generals

Coordinació general

Economia social i solidària

Socis/sociès de treball

Generativa Discussió Mixta Informativa Decisió

Socis/sociès de consum

Arç Serveis Integrals
d’Assegurances

Arç Consum
Responsable

Funcions

Assemblea
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Dimensió econòmica

Arç Serveis Integrals d’Asssegurances

Compte de pèrdues i guanys

Exercici 2008 Exercici 2007
OPERACIONS CONTINUADES

Import net de la xifra de negoci 855.279,70 748.854,19

Aprovisionaments -1.292,30

Despeses de personal -389.801,79 -356.472,56

Altres despeses d'explotació -415.705,31 -334.670,86

Amortització de l'immobilitzat -32.683,30 -34.594,69

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 17.089,30 21.823,78

Ingressos financers 7.121,02 9.254,97

Despeses financeres -4.056,60 -6.281,20

Diferències de canvi 8.914,41

B) RESULTAT FINANCER 11.978,83 2.973,77

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 29.068,13 24.797,55

Impostos sobre beneficis -2.180,11 -1.859,81

D) RESULTAT DE L'EXERCICI 26.888,02 22.937,74

Dotació del Fons d'Educació i Promoció -6.000,00 -7.000,00

E) EXCEDENT DE LA COOPERATIVA 20.888,02 15.937,74

Balanç de situació

Exercici 2008 Exercici 2007
PASSIU

A) PATRIMONI NET (Fons propis) 204.909,12 180.421,10

B) PASSIU NO CORRENT 50.761,89 60.437,54

C) PASSIU CORRENT 530.508,72 499.067,18

I. Fons d'Educació i Promoció 8.617,48 11.164,97

V. Deutes a curt termini 1.730,91 9.325,18

VII Creditors comercials i altres comptes a pagar 520.160,33 478.577,03

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 786.179,73 739.925,82

ACTIU

A) ACTIU NO CORRENT 196.069,08 247.905,64

I. Immobilitzat intangible 50.887,72 37.464,72

II. Immobilitzat material 36.806,12 46.177,19

IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 20.611,64 164.263,73

V. Inversions financeres a lllarg termini 87.763,60 0,00

B) ACTIU CORRENT 590.110,65 492.020,18

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 193.310,08 300.423,87

VII. Efectiu i altres actius equivalents 396.800,57 191.596,31

TOTAL ACTIU 786.179,73 739.925,82
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Arç Consum Responsable

Compte de pèrdues i guanys

Exercici 2008 Exercici 2007
OPERACIONS CONTINUADES

Import net de la xifra de negoci 84.177,90 116.294,40

Altres ingressos d'explotació 22.324,08 5.702,99

Despeses de personal -76.800,54 -82.797,85

Altres despeses d'explotació -22.923,96 -18.624,06

Amortització de l'immobilitzat -908,76 -9.588,74

Deteriorament -8.585,64

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -2.716,92 10.986,74

Ingressos financers 5,57 12,20

B) RESULTAT FINANCER 5,57 12,20

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -2.711,35 10.998,94

Impostos sobre beneficis -663,96

D) RESULTAT DE L'EXERCICI -2.711,35 10.334,98

Dotació Fons d'Educació i Promoció -565,77

Interessos d’aportacions al capital social -3.374,97

E) EXCEDENT DE LA COOPERATIVA -2.711,35 6.394,24

Balanç de situació

Exercici 2008 Exercici 2007
PASSIU

A) PATRIMONI NET (Fons propis) 181139,87 238910,61

B) PASSIU NO CORRENT 3921,55 1892,88

C) PASSIU CORRENT 11232,29 8825,15

V. Deutes a curt termini 652,75 409,49

VII Creditors comercials 10579,54 8415,66

6. Altres deutes amb les AAPP 4555,87 2810,33

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 196293,71 249628,64

ACTIU

A) ACTIU NO CORRENT 32408,29 84126,03

I. Immobilitzat intangible 32408,29 83926,03

V. Inversions financeres a llarg termini 200 200

B) ACTIU CORRENT 163885,42 165502,61

III. Deutors comercials 113232,6 81537,14

VII. Efectiu i altres actius equivalents 50652,82 83965,47

TOTAL ACTIU 196293,71 249628,64

| 7 | Memòria de sostenibilitat



Innovació

Innovar és un procés essencial per 
seguir creixent i millorant en tots els 
aspectes possibles, en un entorn 
dinàmic i canviant.

Arç Cooperativa, primera corredoria europea 
comercialitzadora de l’Assegurança Ètica i Solidària

Durant l’any 2008 hem participat en el procés de registre 
a l’Observatori de les Finances Ètiques, per a la 
comercialització de l’Assegurança Ètica i Solidària
(www.ethsi.net).

El procés de validació té en compte si l’entitat és usuària de 
banca ètica, si és una entitat de l’economia social i solidària o 
té comitè ètic, i si desenvolupa una política de responsabilitat 
social amb avaluació externa. 

Arç Cooperativa ha garantit totes aquestes característiques, i 
durant el 2009 ha esdevingut la primera corredoria europea 
registrada per a la comercialització de l’assegurança ètica i 
solidària amb el màxim nivell de registre. 

Projecte EMAS

El 2008 hem seguit la participació en el projecte EMAS 
Easy (Eco-Management and Audit Scheme), d’ecogestió 
i ecoauditoria de la Unió Europea, per tal de millorar els 
aspectes de sostenibilitat ambiental (consum energètic, 
generació de residus, etc.) de la cooperativa.

Encara que hem aconseguit complir la majoria dels aspectes 
requerits per la certificació, hem topat amb un que no hem 
pogut aconseguir, ja que implica modificacions en el local 
que no podem assumir ja que aquest no és propietat de la 
cooperativa.
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Traspàs automàtic de dades 
entre els programes de gestió VISUAL i AGIA

En el desenvolupament de l’Àrea de Gestió Integral 
d’Assegurances (AGIA) per als nostres clients que són 
persones jurídiques, el 2008 hem implantat un avenç que 
permet passar automàticament la informació registrada al 
programa de gestió d’assegurances VISUAL a l’AGIA.

Aquest traspàs automàtic permet agilitzar les tasques 
informatives a la cooperativa, millorant la informació 
disponible per als clients, de manera que fomentem la 
transparència i la comunicació.

Gestió Cooperativa Integral: 
un nou model organitzatiu

Durant el 2008 hem estat treballant 
en una anàlisi organitzativa de la 
cooperativa. El resultat ha estat el 
model esfèric: un conjunt d’esferes 
que reflecteixen els diferents espais de 
l’organització: la persona, l’assemblea, 
les funcions i l’entorn.

Aquest model es recolza en una 
aplicació informàtica en 3D, que permet 
col·locar continguts diferents a les 
esferes, comparar-les etc. En l’apartat 
“Gestió Cooperativa Integral” de l’eix 
econòmico-organitzatiu d’aquesta 
memòria, hem representat la nostra 
cooperativa amb aquest model.

Creiem que és una forma innovadora 
d’entendre la forma organitzativa de 
les cooperatives, i per aquest motiu 
volem posar aquesta eina a disposició 
d’altres entitats, per tal que la puguin 
utilitzar com un nou model per analitzar 
i explicar la seva organització. 

Nous webs corporatius

El novembre de 2008 vam inaugurar els nous webs de la 
cooperativa, un per a Arç Serveis Integrals d’Assegurances 
(www.arccoop.coop) i un altre per a Arç Consum 
Responsable (www.arccoop.cat).

Els nous webs representen un salt endavant millorant la 
comunicació amb els nostres clients i socis de consum. 

D’aquesta manera, volem obrir els canals de comunicació 
que ens permeten les noves tecnologies facilitant l’accés 
a tota la informació de la cooperativa i la contractació de 
serveis.

AGIA
In

st
al

·la
ci

ó/
ris

c 

as
segurat

ARÇ

Client
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Intercooperació

La nostra activitat s’ha basat sempre 
en les pràctiques cooperatives a l’hora 
d’oferir serveis. El criteri de contractació 
col·lectiva d’assegurances personals, i 
el cooperativisme de consum de serveis 
personals són dos elements estratègics 
claus en la nostra trajectòria.

Aquesta forma de treball està basada 
en la intercooperació, és a dir, en 
el treball en xarxa fonamentat en la 
solidaritat i l’ajut mutu. Al llarg d’aquests 
anys hem anat teixint relacions amb 
diversos col·lectius, que formen el 
nostre àmbit d’intercooperació, i que 
queden reflectits en aquest gràfic:

Xarxes d’intercooperació 

Món cooperatiu

Abacus (Abacus SCCL)
Coop70 (Cooperativa 70 SCCL)
FCCUC (Federació de Cooperaitves de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya)
FCTC (Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya)
Aqueni (Grup Cooperatiu Aqueni)
La Virtual (Cooperaiva La Virtual SCCL 
- Universitat Oberta de Catalunya-)
REAS (Red de Redes de Economia Alternativa y Solidária)
Rocaguinarda (Cooperativa Cultural Rocaguinarda SCCL)
Xarxa Consum Solidari (Associació Xarxa de Consum Solidari)
XES (Xarxa d’Economia Solidària)
Trèvol (Trèvol SCCL)

Cooperació social i associacionisme

ACELL (Federació Catalana d’Esports per disminuïts psíquics)
ACELLEC (Associació Catalana d’Empreses del Lleure, 
l’Educació i la Cultura)
CJB (Consell de la Joventut de Barcelona)
ECOM (Fundació ECOM)
FCONG (Federació Catalana d’Organitzacions No Gubernamentals)
FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya)
SEAE (SEAE SL, Serveis Esportius Integrals)

Energies renovables

APPA (Asociación  de Productores de Energías Renovables)
EolicCAT (Associació Eòlica de Catalunya)

Finances ètiques

Avalis (Avalis Emprèn)
Coop57 (Cooperativa 57, Serveis financers ètics i solidaris)
FETS (FETS, Finances Ètiques i Solidàries)
Fiare (Fiare, inversió i estalvi responsable)
Triodos Bank

Formació

Aposta (Aposta. Escola de cooperativisme)
Icària- Col·lecció llibres (Icària editorial: Col·lecció
de llibre d’Economia Solidària)
IGOP-Postgrau Ec Cooperativa (Institut de Govern
i Polítiques Públiques - Universitat Autònoma de Barcelona. 
Postgrau en Economia Cooperativa

Comunicació

Cooperatives de treball (Revista Cooperatives de treball)
Cooperació catalana (Revista Cooperació Catalana 
- Fundació Roca i Galés)
Diagonal (Diagonal. Periódico quincenal de actualidad crítica)
Ecohabitar (Ecohabitar. Bioconstrucción y permacultura)
Illacrua (Illacrua, actualitat i alternatives)
La Directa (La Directa, setmanari de comunicació)
Nexe (Nexe, quaderns d’autogestió i economia cooperativa)
Opcions (Opcions, informació per un consum responsable)

Coop 70
Trèvol

FCUC

Rocaguinarda

Abacus

Aqueni

REAS

XES

Coop57

APPA EolicCAT
ACELL

ACELLEC

ECOM

FCONG

Icària Col·lecció llibres

Aposta

IGOP - Postgrau Ec Cooperativa

FETS

Avalis

Triodos Banc

FiareOpcions

Cooperació Catalana

Cooperatives de treball

Ecohabitar
La Directa

Illacrua

Diagonal

Nexe

CJB

SEAE

FEICAT

La Virtual

Xarxa
Consum 
Solidari

FCTC
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Eix social-societari
Estructura laboral 

A Arç Cooperativa procurem que totes les persones que 
treballen en el projecte s’impliquin com a socis i sòcies de 
treball, transcorregut un any des de la seva contractació. El 
2008 el nombre total de persones treballant a la cooperativa 
és de 13, de les quals 11 són sòcies i 2 són contractades.
El grau de cooperativització el 2008 ha estat del 83,3%, i 
l’evolució durant els darrers anys pel que fa a la relació entre 
persones sòcies i contractades ha estat la següent:

Democràcia

Per democràcia entenem el grau de participació de les 
persones que formen part de l’organització en l’elaboració 
i la decisió de l’estratègia de l’organització (pla de gestió, 
pressupost i destinació dels excedents), i en l’elecció 
dels membres del Consell Rector (òrgan de govern de la 
cooperativa).  Els valors recollits per Arç Cooperativa són els 
següents: 

Cal destacar que la participació en la decisió sobre el pla de 
gestió, el pressupost i la destinació dels excedents, així com 
l’elecció del Consell Rector es fan a l’Assemblea de socis i 
sòcies de treball, en la qual les persones contractades tenen 
veu, però no vot.

L’elaboració del pla de gestió es realitza de forma conjunta 
entre totes les persones que treballen a la cooperativa, i 
l’elaboració del pressupost i la destinació dels excedents 
es duu a terme pels responsables de Direcció General i 
Comptabilitat. No es fan eleccions per als càrrecs de direcció 
o de coordinació. 

Socis/es i persones contractades d’Arç Cooperativa

Total
persones

2004

Socis

Persones contractades

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
2005 2006 2007 2008

3

1 1

2 2

6

9

10

12

11

% Participació (sobre el total de persones)

Indicadors

25%

100%

Elecció Consell Rector

Decisió pressupost i destinació excedents

Decisió pla de gestió

Elaboració pressupost
i destinació excedents

Elaboració pla de gestió

83%

83%

83%
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Igualtat

a) Igualtat de gènere

Els paràmetres d’igualtat de gènere, calculats segons el Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària, 
comparen la proporció de dones als òrgans de govern i en càrrecs de direcció amb la proporció total 
de dones a l’organització. Es considera que una organització és igualitària quan la representació de 
dones en òrgans de govern o càrrecs directius és igual o molt propera a la proporció de dones de 
l’organització.

Participació de les dones en càrrecs de responsabilitat i òrgans de govern.

b) Banda salarial

La banda salarial és la relació entre el sou major i el sou 
menor de les persones que treballen a la cooperativa. A Arç 
Cooperativa s’estableix que aquesta banda salarial no pot ser 
més gran de 3 (el sou major és tres vegades el sou menor). 

El sou de les persones treballadores s’estableix segons 
el conveni del sector. L’escalat de sou de les persones 
sòcies s’estableix la segons complexitat tècnica de la feina 
realitzada, el nivell de responsabilitat i els anys d’experiència, 
i és aprovat anualment a l’Assemblea.

Distribució de gènere

2008 76,92% 23,28%

69,23% 30,27%

72,73% 27,27%

60% 40%

55,56% 44,44%

2007

2006

2005

2004

HomesDones

Participació de les dones

72%

100%

87%

Càrrecs de responsabilitat

Participació a l’assemblea

Participació al Consell Rector

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Banda salarial

2,47%

1,78%

Socis i persones contractades

Socis

Escala de sous
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Satisfacció laboral

Anualment es demana a totes les persones que treballen a la cooperativa que 
responguin a una enquesta de satisfacció laboral. Els resultats són els següents: 

Trobem destacable que hagi millorat la valoració dels aspectes de conciliació 
laboral i de jornada laboral respecte del 2007, a causa d’una millor organització 
interna durant l’any. D’altra banda, creiem que hem de seguir millorant els aspectes 
de satisfacció amb la feina que es realitza i la participació en l’elaboració i la presa 
de decisions. 

c) Formació 

Totes les persones que treballen a Arç realitzen formació durant l’any. Aquest 2008, 
s’han fet 24 accions de formació, que suposen unes 36h anuals de formació per 
persona. 

L’import destinat a aquestes accions de formació és un 1.85% de la massa salarial, 
aproximadament uns 5800 €.

MItjana d’hores de formació/persona Accions de formació realitzades

2005

11 13

22
24

38

34

2321

2006 2007 2008

Formació realitzada

40

35

30

25

20

15

10

5

0

2005

1,30%1,30%

1,30%

1,85%

2006 2007 2008

Import destinat a formació/massa salarial

2%

1,8%

1,6%

1,4%

1,2%

1%

0,8%

0,6%

0,4%

0,2%

0%

20072008

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Satisfacció laboral

8,36

8,72

8,64

7,92

7,85

8,18

7,5

7,29

8,33

8,62

8,08

8,23

7,08

7,77

9

8,12

Satisfacció general

Participació en l’elaboració i presa de decisions

Autonomia a la feina

Mesures per a la conciliació laboral

Sou/retorn cooperatiu

Satisfacció amb la feina que es realitza

Clima laboral

Jornada laboral
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Socis i sòcies de consum

Estructura de la base social

Arç Consum Responsable té, a final del 2008, 5.556 persones sòcies de consum. 
Respecte al 2007, ha augmentat en 269 socis (un 4,84% respecte al 2007) dels 
quals 106 provenen d’afiliacions directes de persones a la cooperativa, i 163 s’hi 
han fet sòcies a través d’acords amb entitats.

El 26,6% dels socis i sòcies de la cooperativa de consum utilitzen els serveis 
d’assegurances personals. L’augment de socis que utilitzen aquests serveis 
respecte al 2007 és de 6,7%.

Qualitat professional

Els resultats de l’enquesta de qualitat professional passada als socis i sòcies de 
consum el 2008 són els següents:

Activitats per als socis i sòcies

Durant el 2008 s’han dut a terme dues activitats per als socis i sòcies:

 ∙ Les finances ètiques i solidàries: xerrada on es van presentar els projectes de 
Coop57 i FIARE, com a exemples del desenvolupament d’alternatives financeres, 
complementàries per al desenvolupament de l’Economia Social i Solidària.

 ∙ 25+10: Aniversari d’Arç Cooperativa: al mes de novembre van celebrar el 
25è aniversari de Arç Serveis Integrals d’Assegurances, i el 10è d’Arç Consum 
Responsable, amb una festa al Centre Artesà Tradicionàrius, amenitzada pels 
Dijous Paella. 

Valoració de la qualitat professional

Informació i comunicació rebuda
(materials de promoció)

Capacitat de resposta en urgències

Atenció rebuda

Qualitat de servei/producte

Relació qualitat/preu

7%

7,93%

8,45%

8,09%

8%

— TOTAL — Acords entitats — Individual
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2.746

1.8561.661

889332924

2.3552.2492.096
1.9121.794

1.501
1.255
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1.448

1.487
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5.287
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3.455
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1.288
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199
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Participació comunitària

La implicació en l’enfortiment de l’economia social i solidària 
és una de les nostres principals raons de ser. A banda 
de l’enfocament comercial cap a aquest sector, la nostra 
participació s’estén també a la participació en diferents 
espais de promoció del cooperativisme i l’economia social i 
solidaria, i som membres de:

 ∙ Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball 
de Catalunya

 ∙ Consell Rector de la Federació de Cooperatives de 
Consumidors 
i Usuaris de Catalunya

 ∙ Xarxa d’Economia Solidària
 ∙ Consell Rector de Coop57, 

diner ètic i solidari
 ∙ Socis d’Aposta. 

Escola de Cooperativisme
 ∙ FETS, Finances ètiques i solidàries
 ∙ FIARE

L’estimació de temps voluntari dedicat per persona a 
aquestes tasques és, aproximadament, d’un 1% de la 
jornada laboral.

El nostre suport a aquestes iniciatives es tradueix en les 
aportacions econòmiques destinades a entitats i moviments 
de l’economia social i solidària, que durant el 2008 han estat de 
3.933 €.

Compra i inversió ètico-social

Inversió ètica

Tot el capital estalviat o invertit per la cooperativa està 
destinat a fons de finances ètiques. A més, fomentem que els 
membres de l’organització també optin per aquestes entitats, 
de manera que més de la meitat de les persones que 
treballen a la cooperativa (67%) inverteixen o estalvien en 
finances ètiques.

Compra ètico-social

Arç Cooperativa intentem que el màxim dels nostres 
proveïdors siguin entitats de l’economia social i solidària. 
Actualment, un 43% dels nostres proveïdors en formen 
part, tot i que el percentatge és superior en els proveïdors 
d’Arç Consum Responsable (72%) que en els d’Arç Serveis 
Integrals d’Assegurances (36%).

Estalvi i inversió en finances ètiques

67%

100%

Persones que estalvien en finances ètiques

Estalvi de l’entitat

Proveïdors de l’Economia Social i Solidària

35,71%

72,22%

42,85%

Arç Consum Responsable

Arç Serveis Integrals Assegurances

TOTAL

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Política lingüística

Arç Cooperativa tenim el català com a 
llengua vehicular en totes les nostres 
comunicacions als Països Catalans, 
amb la incorporació de materials amb la 
variant dialectal valenciana.

Per a les comunicacions amb la resta 
de l’Estat Espanyol utilitzem el castellà, 
i estem en procés d’incorporar també 
com a llengües per als nostres materials 
l’èuscar i el gallec, a fi de contribuir a 
reforçar la diversitat lingüística. 
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Eix ambiental
Consum d’energia i matèries primeres

Des de fa tres anys, estem aplicant mesures per reduir el 
consum energètic, com per exemple l’ús de bombetes de 
baix consum a tots els llocs on és possible, la cura amb 
l’ús de la il·luminació (ús d’il·luminació natural, atenció en 
apagar correctament els llums i aparells elèctrics quan no es 
fan servir, etc.). Això ens ha permès rebaixar lleugerament el 
consum elèctric, i també les emissions de CO2 que produeix 
aquest consum.

El consum d’aigua del 2008 ha baixat lleugerament respecte 
del 2007, però esperem aplicar noves mesures per reduir-lo 
encara més.

Pel que fa al consum de paper, el 2008 hem augmentat en 
gairebé 200 kg el consum de paper, ja que hem incrementat 
el volum de papereria pròpia realitzada. Això respon al fet que 
durant el 2008 vam fer el canvi de logo a tots els materials 
de la cooperativa, i per això hem hagut d’editar de nou els 
materials propis: paper de carta, sobres, carpetes, etc.
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Consum de paper
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Residus generats

Tal com es pot observar, des del 2006, hem reduït el volum 
de residus de plàstic i vidre, però hem augmentat el de 
residus en paper, especialment pel procés de canvi d’imatge 
corporativa, que ens ha portat a renovar bona part del 
material propi d’oficina (paper de carta, sobres, etc.).

Pel que fa al reciclatge de tòners i cartutxos de tinta, la major 
part d’aquests es destinen a reutilització, i durant l’any 2008 
hem optimitzat l’ús de la tinta, de manera que el consum total 
de tintes d’impressora ha disminuït respecte del 2007.

Reciclatge de tòners i cartutxos de tinta
Unitats
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Residus generats
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Global Reporting Initiative

Indicadors Pàgines
1. Estratègia i anàlisi

1.1 Declaració de la direcció 2
1.2 Descripció dels principals impactes, riscos i oportunitats 8-9

2. Perfil de l’organització
2.1 Nom de l’organització 2
2.2 Principals marques, productes i serveis 3
2.3 Estructura operativa de l’organització 4-5
2.4 Localització de la seu principal de l’organització 2
2.5 Nombre de països en què opera l’organització. NA
2.6 Naturalesa de la propietat i forma jurídica 2
2.7 Mercat objectiu 4-5
2.8 Dimensió de l’organització 4-5
2.9 Canvis significatius en l’organització durant el període cobert per la memòria NI
2.10 Premis i distincions rebuts durant el període informatiu NI

3. Paràmetres de la memòria
3.1 Període cobert per la informació continguda a la memòria 2
3.2 Data de la memòria anterior 2
3.3 Cicle de presentació de la memòria 2
3.4 Punt de contacte per a qüestions relatives a la memòria o el seu contingut 1
3.5 Procés de definició del contingut de la memòria 2
3.6 Cobertura de la memòria NA
3.7 Indicar l’existència de limitacions de l’abast de la memòria NA
3.8 Informació de negocis conjunts 2
3.9 Tècniques de mesura de dades i bases per realitzar els càlculs 2
3.10 Descripció de l’efecte que pugui tenir la reexpressió d’informació de memòries anteriors NA
3.11 Canvis significatius relatius a períodes anteriors a l’abast. 2
3.12 Taula de continguts bàsics de la memòria 2
3.13 Politiques i pràctiques actuals de verificació externa de la memòria NA

4. Govern, compromisos i participació dels grups d’interès
Govern

4.1 L’estructura de govern de l‘organització 5
4.2 Càrrecs executius del president NA
4.3 Nombre de membres del màxim òrgan de govern NA
4.4 Mecanismes dels empleats per comunicar recomanacions o indicacions als màxims òrgans de govern 5
4.5 Vincle entre la retribució dels membres de l’organització 12
4.6 Procediments per evitar conflictes d’interessos en els màxims òrgans de govern NA
4.7 Procediment de determinació de la capacitació i experiència exigible als membres del màxim òrgan de govern NA
4.8 Missió, visió i valors, i principis de responsabilitat social 4-5
4.9 Procediments del màxim òrgan de govern per supervisar la responsabilitat social de l’organització NA
4.10 Procediments per avaluar el desenvolupament propi del màxim òrgan de govern NA

Compromisos amb iniciatives externes
4.11 Descripció del principi de precaució NI
4.12 Principis o programes socials, ambientals i econòmics desenvolupats externament 14-15
4.13 Principals associacions a què pertany 15

Participació dels grups d’interès
4.14 Relació de grups d’interès 10
4.15 Base per a la identificació i selecció de grups d’interès amb què l’organització es compromet 10
4.16 Enfocament adoptat per la inclusió dels grups d’interès, incloent-hi la freqüència de participació 10
4.17 Principals preocupacions i aspectes d’interès que sorgeixen a traves de la participació 10

Aspecte Indicadors principals Pàgines Indicadors addicionals Pàgines

In
di

ca
do

rs
 

ec
on

òm
ic

s

Desenvolupament econòmic EC1 6-7
EC2 NA
EC3 NI
EC4 NI

Presència en el mercat EC6 15 EC5 NI
EC7 15

Impactes econòmics indirectes EC8 NA EC9 3 i 8

In
di

ca
do

rs
 a

m
bi

en
ta

ls

Materials EN1 17
EN2 NA

Energia EN3 16 EN5 16
EN4 16 EN6 16

EN7 16
Aigua EN8 16 EN9 NI

EN10 NA
Biodiversitat EN11 NA EN13 NA

EN12 NA EN14 NA
EN15 NA

Emissions, vessaments i residus EN16 16 EN18 NA
EN17 NA EN24 NA
EN19 NA EN25 NA
EN20 NA
EN21 NA
EN22 17
EN23 NA

Productes i serveis EN26 NA
EN27 NA

Compliment normatiu EN28 NA
Transport EN29 NA
General EN30 NI

In
d.

so
ci

al
s:

 p
rà

ct
iq

ue
s 

la
bo

ra
ls

 i 
èt

ic
a 

de
l t

re
ba

ll Ocupació LA1 NA LA3 11 i 13
LA2 12

Relacions empresa/plantilla LA4 11
LA5 NA

Salut i seguretat a la feina LA7 NA LA6 11
LA8 NA LA9 NA

Formació i educació LA10 13 LA11 13
LA12 13

Diversitat i igualtat d’oportunitats LA13 12
LA14 12

In
di

ca
do

rs
 s

oc
ia

ls
:

dr
et

s 
hu

m
an

s

Pràctiques d’inversió i proveïment HR1 NA
HR2 NA HR3 NI

No-discriminació HR4 NA
Llibertat d’associació i convenis col·lectius HR5 NA
Explotació infantil HR6 NA
Treballs forçats HR7 NA
Pràctiques de seguretat HR8 NA
Drets dels indígenes HR9 NA

In
di

ca
do

rs
 s

oc
ia

ls
: 

so
ci

et
at

Comunitat SO1 10
Corrupció SO2 NA

SO3 NA
SO4 NA

Política pública SO5 NA SO6 NA
Comportament de competència deslleial SO7 NI
Compliment normatiu SO8 NI
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Primer principi. Primacia de les persones i de l’objecte social sobre el capital Indicadors GRI Pàgina

ES1.1. Descripció d'una breu memòria que posi de manifest la primacia de les persones i de 
l'objecte social sobre el capital 

2.6 2

Segon principi. Adhesió voluntària i oberta Indicadors GRI Pàgina

ES2.1. Requisits per a l’adhesió de nous membres a l'organització  - 11

ES2.2. Requisits i condicions de sortida de l'organització  - NA

ES2.3. Evolució de socis o membres, descrivint la variació d'altes i baixes  - 11 i 14

Tercer principi. Organització i cultura empresarial amb vocació de gestió participativa i 
democràtica Indicadors GRI Pàgina

ES3.1. Percentatge de persones o grups amb dret a vot en els òrgans màxims de decisió 
respecte al total de persones de l'organització

4.4 11

ES3.2. Grau de renovació en els òrgans de representació de l’organització, indicant la fórmula 
de renovació prevista

4.7 NA

ES3.3. Grups de treball o espais generats que afavoreixen la presa de decisions de l'organització  - 11-12

ES3.4. Percentatge de persones de l'organització que participen en algun dels grups o espais 
generats

 - 11-12

ES3.5. Procés d'informació pel qual les persones de l'organització tenen accés a la informació 
de triple vessant (societària, empresarial i econòmica), indicant els canals, la freqüència 
i els destinataris

4.4
5

ES3.6. Percentatge de membres de l'organització que han rebut o participat en activitats de 
formació específica en economia social en l'últim any respecte al total de membres de 
l'organització

4.7
13

ES3.7. Percentatge mitjà de participació real en els màxims òrgans de decisió 4.4 5

ES3.8. Descripció del procés preparatori del màxim òrgan de representació social 4.4
5

4.6

Quart principi. Conjunció dels interessos dels membres usuaris i de l’interès general Indicadors GRI Pàgina

ES4.1. Definició d'un mapa dels grups d’interès focalitzats en l’organització 3.5

104.14

4.15

ES4.2. Fluxos relacionals existents entre l'organització i els seus grups d’interès 4.16 10

ES4.3. Existència d’un apartat sobre els drets humans (rebuig del treball infantil i del treball 
forçós i obligatori, llibertat d'associació, prohibició d'acceptació de suborns, corrupció...) 
dintre de la política de responsabilitat social 

HR5

NA

HR6

HR7

SO2

SO4

ES4.4. Adaptació a la identitat cultural dels territoris on actua l’organització  - 15

ES4.5. Existència d'una sistemàtica de valoració de la satisfacció dels grups d'interès 4.17
NA

PR5

Cinquè principi. Defensa i aplicació dels principis de solidaritat Indicadors GRI Pàgina

ES5.1. Organització d'actes socials, culturals o solidaris, i col·laboracions monetàries o de 
qualsevol altre tipus amb aquests

4.12

14EC8

EC9

ES5.2. Existència d’actuacions vinculades a inversions socialment responsables  - 15

ES5.3. Existència d’una declaració formal que demani a proveïdors i empreses contractades un 
compromís de gestió respectuosa amb el medi i socialment responsable

HR1
15

HR2

ES5.4. Consideració de criteris ambientals en la selecció de proveïdors, productes i serveis  - 15

ES5.5. Nombre i tipologia d’activitats de cooperació realitzades amb altres organitzacions 4.12 14-15

ES5.6. Percentatge de compres produïdes al territori (matèries primeres, serveis i actius fixos)/
total de compres

EC1 15

ES5.7. Existència de polítiques o procediments d'igualtat d'oportunitats en la selecció, 
promoció i desenvolupament de les persones de l'organització

EC7 15

ES5.8. Coneixement i documentació dels impactes ambientals significatius que es deriven de 
l’activitat

EN12

16-17EN25

EN29

ES5.9. Definició i documentació d’objectius ambientals anuals en funció dels impactes 
ambientals significatius

EN26 NA

ES5.10. Desglossament del personal per tipus de treball, per contracte i per regió, incloent-
hi els llocs de treball ocupats per persones amb discapacitats sobre el total de 
l'organització

LA1
NA

ES5.11. Nombre total de personal desglossat per grups d'edat, sexe i regió, especificant el 
personal discapacitat

LA2
11-12

ES5.12. Rotació mitjana de la plantilla desglossada per grups d'edat, sexe i regió, especificant 
el personal discapacitat

LA2
NA

ES5.13. Mesures adoptades per tal de col·laborar en la preservació o restauració d'espècies 
o espais naturals propers, així com les riqueses naturals i culturals propietat de 
l’organització 

EN13

NAEN14

EN15

ES5.14. Disposar d'una auditoria d’accessibilitat global, reconeguda en l’àmbit mundial  - NA

Sisè principi. Autonomia de gestió i independència respecte dels poders públics Indicadors GRI Pàgina

ES6.1. Descripció d’una breu memòria que detalli els requisits i limitacions de la sobirania de 
gestió dels màxims òrgans de decisió de l'organització 

 - 5

Setè principi. Aplicació dels excedents o de la major part d’aquests en la consecució dels 
objectius a favor de l'interès general, dels serveis als membres Indicadors GRI Pàgina

ES7.1. Percentatge sobre el Passiu que es correspon amb fons col·lectius o irrepartibles  - 6-7

ES7.2. Percentatge de distribució d'excedents destinats a fons col·lectius o irrepartibles  - 6-7

ES7.3. Percentatge d’excedents assignats als membres de l'organització o a la incorporació de 
persones (excedents capitalitzats o monetaris) 

4.5 6-7

ES7.4. Augment o disminució dels guanys retinguts al final del període EC1 6-7

Taula de continguts. Principis de l’economia social - 19

In
di

ca
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ls
: 

so
ci

et
at

Salut i seguretat del client PR1 10
Etiquetatge de productes i serveis PR3 NA

PR5 14
Comunicació de màrqueting PR6 8 PR7 NA
Privacitat del client PR8 NA
Compliment normatiu PR9 NI
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Arç Cooperativa
Tamarit 119, escala B, entresòl – 08015 Barcelona – Tel. 93 423 46 02 – 93 425 06 88 – Fax: 93 426 01 20 – A/e: arccoop@arccoop.coop 

Arç Serveis Integrals d’Assegurances: www.arccoop.coop
Arç Consum Responsable: www.arccoop.cat

mailto:arccoop@arccoop.coop
http://www.arccoop.coop
file:///Users/macproquad/Desktop/memo%cc%80ria%20arc%cc%a7/www.arccoop.cat
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