
 

 

Des de La Confederació ens proposem fer visible el Tercer Sector 

Social com a part del teixit empresarial català que contribueix a 

l’assoliment dels ODS  

 
L’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides 

entronca directament amb els valors del Tercer Sector Social de Catalunya: organitzacions 

que des de la condició de sense afany de lucre i amb vocació de transformació social 

treballen per una societat més justa i solidària. 

Entenent la responsabilitat social com una forma de gestió inclusiva, transparent i 

sostenible, estem convençuts que el Tercer Sector Social hi té molt a aportar i volem fer-ho 

visible. Les entitats socials no només són beneficiàries de la Responsabilitat Social de les 

empreses, sinó que des de la seva dimensió socioempresarial practiquen també la 

Responsabilitat Social a través de models de gestió coherents amb els valors que impulsen. 

Respon.cat està liderant l’Observatori del Desenvolupament Sostenible amb l’objectiu de 

generar coneixement sobre el compromís de les empreses que operen a Catalunya amb el 

desenvolupament dels ODS. 

Des de La Confederació considerem que és necessari i oportú que les organitzacions del 

Tercer Sector Social  puguin visualitzar  les seves pràctiques de responsabilitat social i formar 

part d’aquesta iniciativa. Igualment, el fet de ser-hi permetrà comparar-se amb altres 

realitats empresarials del país i posar de relleu el valor d’aportació de les organitzacions no 

lucratives que generen activitat econòmica en el sector de serveis socials i d’atenció a les 

persones. 



 

 

Descripció de la iniciativa 

Què són els ODS? 

El 2015 Nacions Unides va aprovar un conjunt d’objectius globals per eradicar la pobresa, 

protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots com a part d’una nova agenda de 

desenvolupament sostenible. L’Agenda 2030 conté 17 Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS) i 169 metes, servirà com a pla d’acció perquè la comunitat internacional i 

els governs nacionals promoguin la prosperitat i el benestar comú en els propers 15 anys.  

Cada objectiu té metes específiques que s’han d’assolir en els propers 15 anys. Per a assolir-

les, cadascú ha de fer la seva part: els governs, el sector privat, la societat civil i la ciutadania. 

Per primera vegada, per a la consecució dels nous reptes de la humanitat, les empreses són 

elements clau per la seva capacitat de contribuir al desenvolupament dels entorns on 

operen, així com de traslladar el saber fer a altres actors i territoris. En aquest sentit, l’ONU 

reconeix la força transformadora de les empreses en ser la principal font mundial de 

l’activitat econòmica. 

El Tercer Sector Social no pot deixar d’estar present en la iniciativa global més rellevant per 

promoure el desenvolupament sostenible, que afecta tant a temes socials, com ambientals 

i ètics. Per tant, com a agent social i econòmic, també està cridat a gestionar els ODS. Amb 

l’aprovació dels 17 ODS, les empreses i organitzacions tenen per primera vegada un full de 

ruta per a alinear les seves accions i estratègies per tal d’assolir conjuntament els reptes 

establerts en la nova agenda.  

A diferència dels Objectius del Mil·lenni (2000-2015), que van ser elaborats per un grup 

d’experts a porta tancada, els ODS són el resultat d’un procés obert a la representació dels 

punts de vista de grups d’interès diversos. A més, els objectius són d’ampli abast i aborden 

de manera interconnectada el desenvolupament sostenible: el creixement econòmic, la 

inclusió social i la protecció del medi ambient.  

Per a més informació: “Transformar el nostre món: l’Agenda de 2030 per al 

Desenvolupament Sostenible”:  

 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld  

 http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Informes/2016/Agenda_2030_CAT/

20160923_InformeAgenda2030_lliurat_vf.pdf  

 

Què és Respon.cat i l’Observatori de Desenvolupament Sostenible? 

Respon.cat és una iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social 

a Catalunya. Neix fa quatre anys amb la finalitat de ser l’organisme de referència en RSE al 

nostre país. Agrupa empreses de totes dimensions i sectors, entre les quals n’hi ha una 

tercera part de no lucratives. 

L’Observatori del Desenvolupament Sostenible és un programa de Respon.cat que té per 

objectiu contribuir a generar i difondre coneixement sobre el compromís de les empreses 

que operen a Catalunya amb els ODS, en particular, i amb la responsabilitat social, en 

general. Un coneixement amb vocació pràctica; que serveixi per a fomentar un 

desenvolupament empresarial que integri la competitivitat sostenible i contribueixi als 

reptes locals i globals de desenvolupament sostenible. 

La iniciativa sorgeix de la definició, l’any 2015, dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS) de les Nacions Unides a partir de la qual Respon.cat ha realitzat una doble 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Informes/2016/Agenda_2030_CAT/20160923_InformeAgenda2030_lliurat_vf.pdf
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Informes/2016/Agenda_2030_CAT/20160923_InformeAgenda2030_lliurat_vf.pdf
http://www.respon.cat/


 

tasca: (1) construir de manera participativa l’agenda local de la responsabilitat social 

empresarial a Catalunya i (2) articular-la amb l’agenda global (ODS).  

La finalitat del projecte és disposar d’informació quantitativa i qualitativa sobre la manera 

com les empreses estan gestionant la responsabilitat social i, per tant, els ODS, per tal 

d’extreure tendències i bones pràctiques.  

 

Com hi podeu participar les entitats del Tercer Sector Social? 

Per aportar la vostra experiència en matèria de responsabilitat social, el que heu de fer és 

contestar el qüestionari electrònic habilitat en el següent enllaç. La data límit per fer-ho és 

el dia 25 de maig de 2018. 

Accés al formulari electrònic 

 

Per participar-hi no cal que disposeu de cap document ni certificació específica de 

Responsabilitat Social. Poden contestar el qüestionari totes aquelles entitats amb sensibilitat 

cap a aquesta matèria i amb ganes de formar part d’aquest Observatori. El qüestionari està 

estructurat de la següent manera: 

- Dades bàsiques de l’empresa i la persona de contacte 

- Nivell de compromís amb els ODS i l’RSE 

- Compromís amb els grups d’interès i aliances 

- Ocupació de qualitat 

- Capital humà i compromís amb la comunitat 

- Cohesió social 

- Desenvolupament econòmic responsable 

- Compromís amb el territori i economia circular 

Amb les dades aportades, que es tractaran sempre de forma anònima i agregada, 

periòdicament es realitzaran informes generals i sectorials que es difondran públicament i 

es faran arribar a les organitzacions participants. S’espera que aquests proporcionin 

informació pràctica per a les organitzacions, que els faciliti la millora de la seva gestió i la 

comprensió d’una visió integral de la responsabilitat social.  

Addicionalment, aquests informes es faran arribar de manera regular a la comunitat 

internacional, específicament a Nacions Unides, per tal de comunicar de quina manera les 

organitzacions catalanes estan contribuint a l’assoliment dels ODS. 

Des de La Confederació us animem a participar-hi i a posar de manifest el compromís 

i la contribució del Tercer Sector Social en aquest àmbit. 

 

Aquest projecte es realitza en col.laboració amb Respon.cat i amb el suport del Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

 

Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos a: 

 

La Confederació 

Gemma Huerta 

projectes@laconfederacio.org 

Respon.cat  

Carla Cordoncillo 

ods@respon.cat  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdehpNt1hcAEXFAkisGozlG_NEVhHbj3N7GHCIVixUUOrYbaw/viewform?usp=sf_link
mailto:projectes@laconfederacio.org
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