
r e s pon. c at

Iniciativa 
empresarial 
per al 
desenvolupament 
de la 
responsabilitat 
social
a Catalunya

info@respon.cat

@respon_cat

www.respon.cat

Qui som?
Respon.cat és un organisme que vol implicar les empreses i les organit-
zacions empresarials més compromeses amb la Responsabilitat Social, 
amb l’objectiu de promoure un salt qualitatiu i quantitatiu de l’RSE a 
Catalunya. 

Respon.cat va néixer amb la voluntat de ser l’organisme empresarial 
de referència a Catalunya en Responsabilitat Social. Funciona com un 
espai de trobada i col·laboració entre empreses diverses, compromeses 
amb el desenvolupament sostenible. A més, disposa d’un Consell social 
i un Consell acadèmic, per a facilitar la implicació d’organitzacions em-
presarials i de coneixement.

Respon.cat neix com un projecte de país vinculat a la competitivitat 
sostenible, i focalitza l’RSE com a factor estratègic i cultural de les 
empreses, entenent que cal repensar com fer empresa al segle XXI 
millorant la relació amb la societat.

Respon.cat es va constituir com a associació empresarial el febrer de 
2015, si bé va començar a funcionar durant els mesos previs sota els 
auspicis del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya. Actualment 
està constituïda per més de 60 empreses adherides, amb una gran di-
versitats de sectors i dimensions. Un terç correspon a empreses grans, 
un terç a mitjanes i un terç a petites. Les portes estan obertes a totes 
les organitzacions amb un compromís de gestió responsable i la volun-
tat de promoure l’RSE entre el teixit empresarial català. Les empreses 
membres es fan càrrec de les despeses de funcionament amb les quo-
tes anuals.

Acte de presentació de Respon.cat 
(Casa Llotja de Mar, Barcelona 
 5 de febrer de 2014)

Empreses membres:



RSE.Pime és un programa pràctic d’implantació de l’RSE a les pimes 
catalanes organitzat per Respon.cat que disposa del suport del Depar-
tament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la 
col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya. 

A l’any 2015 hi van participar 16 empreses i al 2016 s’ha ampliat amb 
20 pimes més. El programa, ara amb vocació de continuïtat anual, és 
hereu del que aquestes dues institucions van fer al 2008. Cada any es 
fa una convocatòria oberta on qualsevol pime hi pot optar.

Es tracta de fer un Pla d’acció d’RSE a mida. El programa s’adreça al nivell 
directiu de pimes i microempreses que durant mig any es reuniran un cop 
al mes per aprofundir en el sentit empresarial de l’RSE. Rebran eines i pro-
cediments de millora en la gestió econòmica, social i ambiental a partir de 
la implantació dels valors d’RSE a la cultura empresarial de l’organització. 
Es publica una fitxa de bones pràctiques de les empreses participants, les 
quals acaben també disposant d’un Pla d’acció d’RSE després dels sis tallers 
directius conjunts i dues sessions de consultoria a l’empresa. 

RSE i lideratge
Pretén fer evolucionar la Cultura Empresarial a Catalunya integrant 
noves inquietuds socials, promovent un creixement intel·ligent, soste-
nible i integrador. Aquesta línia s’adreça sobretot al nivell directiu de 
les empreses membres, ja que les empreses que gestionen l’RSE o que 
s’hi incorporen necessiten un espai d’intercanvi directiu on poder 
compartir el sentit empresarial de l’RSE, enfortir el sentit de lideratge 
responsable, ajudar a construir l’estratègia corporativa d’RSE. 

Capacitació i desenvolupament
Pretén posar el focus en el desenvolupament tècnic 
de coneixement i metodologia d’RSE, i desenvolu-
par el model estratègic per a una aplicació integral 
a l’empresa. Aquesta línia s’adreça sobretot al nivell 
tècnic de les empreses membres, perquè les empre-
ses necessiten accedir a un espai de capacitació i 
coneixement proper i orientat a construir un model 
de gestió de l’RSE.

Cursos, seminaris, càpsules de coneixement, 
Projecte Focus de l’RSE...

Foment de l’RSE
Pretén promoure l’RSE entre el conjunt del teixit 
empresarial. Aquesta línia té caràcter obert ja que 
moltes més empreses grans, mitjanes o petites 
podrien incorporar-se al compromís en la gestió 
de l’RSE, si se’ls facilita la comprensió, el marc 
adequat, i el reconeixement. 

Programa RSE.Pime, Premis Respon.cat...

RSE i territori
La societat espera de les empreses una capacitat de donar resposta 
als reptes per mitjà de la innovació social, la creació de sinergies, les 
apostes per articular en els territoris respostes locals i guanyar un 
futur més sostenible. Aquesta línia té un caràcter obert i pretén donar 
resposta a reptes des d’una òptica de desenvolupament de Territoris 
Socialment Responsables. 
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Els ODS són un conjunt d’objectius globals per eradicar la pobresa, 
protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots com a part de la 
nova agenda promoguda per Nacions Unides: “Transformar el nostre 
món: L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”.

Es tracta de 17 objectius que afecten a dimensions diverses: persones, 
planeta, prosperitat, pau i partenariats. Cadascun disposa de metes es-
pecífiques que s’han d’assolir en els propers 15 anys i impliquen tant go-
verns i societat civil com sector privat, entenent que és l’única manera 
d’abordar els grans reptes de sostenibilitat. Els ODS suposen l’agenda 
global de l’RSE. A Catalunya, a més, es treballa també amb una agenda 
local consensuada que per, el projecte Focus de l’RSE a Catalunya.

Grups de participació
Respon.cat és una gran xarxa d’empreses sensibles amb l’RSE. 
Fomentar els espais de trobada entre organitzacions compromeses és 
una funció bàsica de Respon.cat, de manera que es facilita l’intercanvi 
i el diàleg proper en un ambient empresarial.

Amb motiu del projecte Focus de l’RSE a Catalunya, Respon.cat 
proposa espais de trobada entre empreses per a cadascuna de les 
matèries prioritzades per tal que es puguin identificar les millors 
pràctiques, generar aprenentatges compartits i desenvolupar noves 
iniciatives.

Els Premis Respon.cat, nascuts l’any 2015, es convoquen anualment amb 
el suport de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Cambres de Co-
merç. D’una banda, s’atorguen els premis a la trajectòria del compromís 
en RSE per a pimes i empreses grans;  i, de l’altra, es fan reconeixements 
a bones pràctiques en cinc àmbits de la responsabilitat social empresarial:

Premi Respon.cat a la trajectòria del compromís en RSE
• Empreses grans
• Empreses petites i mitjanes

Reconeixements a les bones pràctiques empresarials
• Programa empresarial de voluntariat
• Programa empresarial ambiental de col·laboració
• Territoris socialment responsables
• Gestió de la diversitat d’origen
• Bones pràctiques empresarials de reforma horària

Anualment s’amplien els reconeixements a partir de les aliances amb organismes especia-
litzats, amb la voluntat d’esdevenir el gran espai de reconeixement de l’RSE a Catalunya.

Compromís amb 
el territori

Ètica de les 
organitzacions

Generació 
d’ocupació i de 
qualitat

Compromís 
amb la comunitat 
i aliances

Desenvolupament 
econòmic 
responsable

Desenvolupament 
del capital humà

Economia 
circular

Cohesió social

fo cus
de l’RSE a Catalunya

Premis 
respon.cat
Reconeixement de les experiències en Responsabilitat Social a Catalunya

El projecte Focus de l’RSE a Catalunya és l’agenda local de l’RSE. 
Pretén estendre l’RSE fomentant que les empreses que operen a 
Catalunya integrin en la gestió de la seva RSE aquells temes prio-
ritaris en clau local, que han estat seleccionats de forma participa-
tiva entre grups d’interès representatius i de manera dinàmica en 
el temps.

L’agenda local es treballarà de manera interrelacionada amb l’agenda 
global, representada principalment pels Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible de Nacions Unides.

Per a facilitar que les empreses donin un caràcter prioritari a aquests 
focus, es divulguen eines i recursos, o se’n creen de nous, com ara: 
guies, exemples de bones pràctiques, jornades i espais d’intercanvi i 
desenvolupament, accions pilots d’implantació, organismes experts de 
referència, formació, premis i reconeixements…

GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE


