
Què és
la Responsabilitat Social?
La Comissió Europea defineix l’RSE com «la respon-
sabilitat de les empreses pels seus impactes en la 
societat». L’RSE és la integració de les inquietuds 
socials, ambientals, ètiques, de drets humans i 
de consumidors en les operacions empresa-
rials i l’estratègia bàsica, per tal de maximit-
zar les oportunitats de crear valor compartit i 
de minimitzar els impactes adversos.

Impactes econòmics
Impactes ambientals
Impactes laborals
Impactes socials
Bon govern

L’RSE és un aspecte central en la gestió empresarial 
de les empreses més avançades d’arreu del món, ja que 
redueix riscos, millora la competitivitat, permet la di-
ferenciació, i genera la confiança dels grups d’interès i 
de la societat en general, a partir d’una major capacitat 
de gestionar els actius intangibles que aporten valor a 
l’empresa.

Els compromisos empresarials en RSE comencen a 
demostrar el seu potencial de canvi i font d’avantatges 
competitius. Els comportaments corporatius social-
ment més responsables es poden situar com un element 
central per a una economia sostenible en el segle XXI.
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Empreses membres en la posada en marxa:



Qui som?
Respon.cat és un organisme que vol implicar les em-
preses i les organitzacions empresarials més compro-
meses amb la Responsabilitat Social, amb l’objectiu de 
promoure un salt qualitatiu i quantitatiu de l’RSE a Ca-
talunya. Suposa un espai de trobada i col·laboració entre 
empreses de sectors, territoris i dimensions diverses, i 
és un projecte de país vinculat a la competitivitat soste-
nible, que focalitza l’RSE com a factor estratègic i cultu-
ral de les empreses.

Missió
Treballar per l’excel·lència social d’empreses i organit-
zacions presents a Catalunya que desenvolupen cultu-
res organitzatives i estratègies corporatives orientades 
a la competitivitat sostenible. Cal repensar com fer em-
presa al segle XXI millorant la relació amb l’entorn i els 
grups d’interès.

Visió
Es pretén esdevenir el centre de referència a Catalunya 
en gestió empresarial socialment responsable i un actor 
internacional de prestigi en la matèria.

Ha començat a funcionar com un programa dins del Consell de 
Cambres de Comerç de Catalunya, des d’on es va anat gestant, 
amb la previsió de passar a ser una associació empresarial al 2015.

En el moment de la posada en marxa en formen part 34 em-
preses adherides, oberts a noves incorporacions. Les empreses 
membres es fan càrrec de les despeses de funcionament amb les 
quotes de membres.

Les empreses membres mostren una gran diversitats de sec-
tors i dimensions, amb presència també d’empreses públiques i 
d’economia social. Empreses grans i pimes reparteixen la seva 
presència al 50%.
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RSE i lideratge
Pretén fer evolucionar la Cultura Empresarial a Cata-
lunya integrant noves inquietuds socials, promovent un 
creixement intel·ligent, sostenible 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, en-
fortir el sentit de lideratge responsable, ajudar a cons-
truir l’estratègia corporativa i territorial de l’RSE.

Foment de l’RSE
Pretén promoure l’RSE entre el conjunt del teixit em-
presarial. Aquesta línia té caràcter obert ja que mol-
tes 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 reco-
neixement. Es compta amb l’experiència de programes 
pioners liderats pel Consell de Cambres de Comerç i la 
Generalitat de Catalunya.

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

RSE i Territori
La societat espera de les empreses una capacitat de do-
nar 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 soste-
nible. Aquesta línia té un caràcter obert i pretén donar 
resposta a reptes des d’una òptica de desenvolupament 
de Territoris Socialment Responsables.

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

Josep Santacreu presenta Joan Iglesias en el marc del Fòrum directiu sobre 
Responsabilitat fiscal (18 de setembre de 2014)

Debat sobre lideratge responsable entre líders d’empreses membres de Respon.cat 
per al Màster RSC UOC (29 de setembre de 2014)

Programa per desenvolupar la gestió 
responsable de la cadena de proveïment, 
on 11 empreses grans van proposar a 
62 pimes relacionades la participació 
en un programa pioner en el món  
(2011)

Seminari sobre Innovació 
en RSE, amb membres de 
Respon.cat 
(9 de setembre de 2014)

Jornada per fomentar la implicació dels 
diferents agents en la gestió de l’RS i 
l’articulació d’un territori socialment 
responsable (Reus, 7 d’octubre de 2014)

Programa de Suport a 30 pimes per 
gestionar l’RSE (2008-2009)

Participació a Marketplace, 
espai de trobada entre empreses 
i organitzacions socials 
 (20 d’octubre de 2014)


