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Compromisos responsables de Vector5 
 

Vector5 és una empresa compromesa amb una gestió responsable. Els nostres 
compromisos, que presentem en aquest document, es basen en: 

 

ü Compromís amb el desenvolupament sostenible, que es concreta en el suport a 
l'Agenda 2030 de Nacions Unides i els 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. Aquest compromís queda avalat estatutàriament ja que som l'única 
empresa coneguda que ho tingui reflectit als Estatuts. 

ü Des d'un punt de vista de l'activitat professional de consultoria, Vector5 assumeix 
per al seu equip i dona suport al Codi deontològic de la professió de consultoria en 
RS i Sostenibilitat, que va contribuir a elaborar. 

ü En tant que cooperativa, Vector5 es fa seus els valors cooperatius promoguts per 
l'Aliança Cooperativa Internacional així com els principis cooperatius, que són 
pautes mitjançant posar en pràctica els valors. 

ü En tant que empresa no lucrativa, Vector5 es fa seva la Carta de Principis de 
l'Economia Solidària. 

ü En el vector laboral, Vector 5 dona suport al Manifest Factor Humà de les 
organitzacions compromeses amb el valor de les persones i està compromesa amb 
la Reforma horària. 

ü Vector5 dona suport al Manifest per uns Territoris Socialment Responsables, que 
va contribuir a elaborar. 

ü Vector5 assumeix l'Ideari Respon.cat de la Responsabilitat social, que va 
contribuir a elaborar. 

ü Vector5 és empresa fundadora de l'associació Respon.cat, iniciativa per al 
desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya, i hi col·labora 
intensament i forma part de grups de treball. 

ü Des d'un punt de vista de gestió de l'RSE, Vector5 aplica una eina pròpia, la Pauta 
de progrés en la gestió de la Responsabilitat Social. 

ü Vector5 assumeix i dona suport a l'Economia del Bé Comú i s'auto-avalua amb el 
Balanç del Bé Comú.  

 

 

 

 

 



	

Vector5 té propòsit: un món sostenible 
Avancem amb les organitzacions cap a l'excel·lència social 

 

El nostre propòsit té una recepta: 
els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. Tal com va dir el 
secretari general de Nacions 
Unides, nosaltres també 
subscrivim que no hi ha Pla B 
perquè no hi ha Planeta B. 
Compartim el mateix vaixell. 

I tenim una missió a partir d'allò 
en què ens sentim bons i que us 
volem oferir a vosaltres: us volem 
acompanyar en el repte de la 
vostra excel·lència social. Sols amb 
moltes empreses i organitzacions 
excel·lents socialment podrem 
abordar la sostenibilitat. Us 
interessa: la responsabilitat social 
és una nova manera de fer 
negocis. 

 
L’objecte	 de	 la	 nostra	 cooperativa	 té	 per	 finalitat	 fomentar	 el	 desenvolupament	
sostenible,	i	específicament	la	cohesió	social,	plena	inserció,	salut	i	benestar,	educació	de	
qualitat,	 igualtat	 de	 gènere	 i	 d’oportunitats,	 treball	 decent	 i	 creixement	 econòmic,	
producció	 i	 consum	 responsables,	 innovació	
sostenible,	 ciutats	 i	 comunitats	 sostenibles,	
l’economia	 circular	 i	 el	 respecte	 al	 medi	
ambient;	la	pau,	justícia	i	institucions	sòlides	en	
el	marc	de	l’Agenda	2015-2030	i	dels	Objectius	
de	 Desenvolupament	 Sostenible,	 així	 com	
fomentar	 l’economia	 social	 i	 desenvolupar	
territoris	 socialment	 responsables.	 (Art.	 2	
Estatuts)	
 

Ens	 preocupa	 la	 sostenibilitat	 del	 món.	 I	 estem	
convençuts	que	un	món	més	sostenible	és	possible:	un	
medi	 ambient	 més	 sostenible	 i	 saludable,	 una	
economia	més	 sostenible	 i	 orientada	al	 bé	 comú,	 una	
societat	més	sostenible,	resilient	i	cohesionada...	

La	nostra	aportació,	a	partir	del	que	sabem	fer	millor,	
és	 treballar	al	 costat	d'empreses	 i	 organitzacions	per	
ajudar	 a	 fer-les	 avançar	 cap	 a	 l'excel·lència	 social.	
Sense	un	compromís	 i	una	responsabilitat	per	part	de	
les	 organitzacions,	 no	 hi	 haurà	 resultats	 de	
sostenibilitat.		

Ens	 fem	nostres	els	17	Objectius	de	Desenvolupament	
Sostenible	 de	 Nacions	 Unides.	 La	 nostra	 missió	 és	
reforçar	 els	 inductors	 d'aquest	 repte:	 com	 les	
organitzacions	 poden	 contribuir-hi	 de	 manera	
integrada	en	el	model	d'empresa.	



	

Política de col·laboració amb l'interès general a 
Vector5 
 

Vector5 presta serveis, entre d'altres, a l'Administració Pública. Per a nosaltres, aquest fet 
no suposa merament referir-se a un client més sinó que entenem que estem contribuint a 
portar a terme polítiques públiques que han d'estar orientades a l'interès general i 
guiades pels principis públics.  

Vector5 defensa la gestió privada de serveis públics com a manera de guanyar eficiència 
per al sector públic però considerant que cal garantir la continuïtat dels valors i principis 
públics, fet que requereix per a poder-se garantir que l'empresa mostri un veritable sentit 
de responsabilitat social. En el cas dels serveis a les persones defensem la preeminència 
de l'economia social per tal de garantir que la lucrativitat no posa en risc la centralitat de 
la persona i els interessos públics. 

Coherents amb aquest posicionament, i atenent al fet que Vector5 col·labora amb les 
administracions en el desplegament de polítiques públiques així com també donant-los 
suport en la gestió de la pròpia responsabilitat social, ens mostrem com una empresa 
compromesa amb els valors públics. 

Una Administració que treballi amb Vector5 ha de poder tenir la convicció que no està 
pagant per sobre del preu just, que no està contribuint a la precarització laboral, que no 
està generant impactes ambientals innecessaris, o que no està privatitzant un programa. 

 

ü Vector laboral: Vector5 paga salaris justos i fa un ús equànime de persones en 
pràctiques 

ü Bon govern: Vector5 és una organització transparent i amb un model de 
governança democràtica. És una organització honesta quant a proveir suport a les 
Administracions que generi un valor per al bé comú. 

ü Vector ambiental: Vector5 té una política ambiental respectuosa amb el medi 
ambient i la mobilitat sostenible 

ü Vector econòmic: Vector5 és una organització no lucrativa, que reinverteix els 
excedents per a fer millors projectes al servei del desenvolupament sostenible. 

ü Vector social: Vector5 col·labora en xarxes diverses i contribueix a vertebrar la 
societat civil. 

 
 
Alguns exemples d'aquesta política són: 
 
 

ü Vector5 paga un salari molt per sobre del sou habitual en el sector per assegurar 
unes condicions dignes de treball i, malgrat que no s'ha pres la determinació de 



	

formalitzar un barem, la distància entre el salari laboral anual més baix i la 
remuneració més alta globalment no és superior a 1:3. 

ü L'opció per la no lucrativitat permet una activitat empresarial que posi el focus en 
la qualitat i impacte de l'activitat i que permeti destinar els recursos econòmics a 
pagar adequadament a les persones, minimitzant els costos empresarials i 
renunciant a un repartiment de dividends entre la propietat. 

ü Vector5 disposa d'una persona fent-hi les pràctiques d'estudis de màster. Percep 
una retribució del 50% del salari laboral, se'l capacita plenament en les 
responsabilitats que se li assignen perquè esdevingui professionalment autònom i 
qualificat laboralment i se li dona accés a les reunions amb el conjunt de l'equip 
humà.  

ü El conjunt de l'equip participa de les reunions tant relacionades amb la feina com 
amb el govern de la cooperativa, fet que ve afavorit per una dimensió petita que 
ho fa possible però també amb la voluntat de ser un equip compacte i cohesionat i 
amb un alt nivell de governança democràtica. 

ü Vector5 s'ha mostrat sempre oberta a la col·laboració en xarxa amb altres 
professionals i empreses, especialment aquelles que per dimensió equiparable o 
per valors similars puguin afavorir la cooperació.  

ü La feina que Vector5 pugui fer per a Administracions públiques no produirà 
precarietat laboral. Cap persona en pràctiques substituirà un lloc de treball. Cap 
persona cobrarà un salari indigne. 

ü En l'equip de treball de Vector5 hi col·laboraran persones que no formen part de 
l'empresa però amb qui col·laborem habitualment. Integrar persones que a priori 
podrien ser considerades competència en el mercat som més forts perquè podem 
compartir coneixement i sumem capacitats. 

 

 

 

  



	

Política de reforma horària a Vector5 
Vector5 expressa el seu compromís en la flexibilitat laboral i la conciliació entre la vida 
laboral i personal, alhora que fa un pas més i mostra el seu compromís amb la Reforma 
horària, entenent que és una iniciativa que forma part de la gestió d'un territori 
socialment responsable i que ha d'implicar totes les parts. 

Establim un compromís clar en el sentit de promoure uns horaris més racionals i adaptats 
a la Reforma horària des de tots els espais on tinguem capacitat d'incidència. 

• Vector5 facilita i aplica una gran flexibilitat horària i es basa en una cultura del 
rendiment i la productivitat. Aquesta flexibilitat pretén facilitar una millor 
conciliació de la vida laboral i familiar malgrat les dificultats i limitacions en el 
sector de la consultoria. 

• Vector5 facilita i dona totes les facilitats per al teletreball, especialment en els 
casos de les persones col·laboradores que tenen el domicili més lluny de les 
oficines, per tal de millorar la conciliació i disminuir la mobilitat innecessària. 

• Vector5 promou uns horaris racionals i dona suport a la Reforma horària, per la 
qual cosa els impulsa allà on es té capacitat d'influència i internament es procura 
avançar en aquest sentit, com ara fomentant el dinar a les 13h habitualment o no 
més tard de les 14h.  

• Col·laboració amb Respon.cat, associació de la qual Vector5 forma part, per 
treballar i impulsar aquestes matèries. 

 
 
Articles publicats sobre la Reforma horària:  

• 28.8.15 [ARTICLE] La reforma horària. Article de Josep Maria Canyelles, 
coordinador de Respon.cat, publicat al diari econòmic Expansión (20-07-15) 
abordant el repte social i empresarial de la reforma horària. L'article se suma a la 
Setmana dels Horaris promoguda per la Iniciativa per a la Reforma horària que, a 
Catalunya, tracta de sumar voluntats per promoure un gran canvi cultural. 

• 28.8.15 [ARTÍCULO] La reforma horaria. Artículo de Josep Maria Canyelles, 
coordinador de Respon.cat, publicado en el diario económico Expansión (20-07-
15) abordando el reto social y empresarial de la reforma horaria. El artículo se 
suma a la Semana de los Horarios promovida por la Iniciativa per la Reforma 
Horària que, en Cataluña, trata de sumar voluntades para promover un gran 
cambio cultural. 

• 9.4.15 [ARTICLE] Responsabilitat social per a abordar reptes de país (sobre la 
Reforma Horària). Ahir es va presentar l'Anuari 2014 de la Iniciativa per a la 
Reforma Horària, amb la presència de diferents grups d'interès, govern, diputats, 
empreses, administració pública, societat civil, experts... Josep Maria Canyelles ha 
col·laborat en l'Anuari amb el següent article, que podreu trobar junt amb els 
altres 50 que conté.  

	  



	

Política de compromís ambiental a Vector5 
 

La política ambiental que es declara tot seguit forma part de les relacions que Vector5 
manté amb la societat i amb l'entorn. 

En l'activitat de consultoria pot semblar que els impactes ambientals són un aspecte no 
prioritari en la mesura que tenen un caràcter menor. Tanmateix, la contaminació urbana i 
el conjunt de les emissions de CO2 tenen en els vehicles privats una de les causes més 
importants, de manera que la consciència individual i organitzacional i l'exemplaritat han 
de ser motors de canvi. 

Els nostres impactes ambientals més rellevants venen donats per la mobilitat, els 
consumibles d’oficina i els residus en general. Aquests són els compromisos i criteris de 
gestió: 

• Mobilitat: Vector5 manifesta la seva opció preferent pel transport públic i per una 
mobilitat sostenible. Donat que l'equip viu en llocs diferents de la geografia catalana, 
afavorim el teletreball (entre 1/3 i 1/2 de la dedicació en el cas de la persona que viu 
més lluny). Donat que de vegades hem d'anar amb vehicle privat a fer visites 
d'empresa, fem ús d'un servei de vehicles de lloguer i així no fem necessari haver de 
fer ús de vehicles particulars i intentem llogar les unitats menys contaminants 
disponibles. Un dels socis, per exemple va decidir renunciar a tenir vehicle privat, fet 
que ve reforçat pels criteris empresarials esmentats 
(www.responsabilitatglobal.blogspot.com/2016/01/adeu-cotxe-durant-el-2015-he-
executat.html),  

• Consums d’oficina: Vector5 fa un ús molt residual de materials consumibles: paper, 
tinta, carpetes... intentant imprimir solament quan és imprescindible.  

• Residus: Vector5 separa les deixalles de paper, envasos, vidres, orgànic i rebuig. En el 
cas dels aparells tecnològics amortitzats se'ls dona nous usos no professionals o se'n 
fa donació.  

• Consums: Vector5 fa ús d'una oficina de lloguer, on tenim consum d'aigua i 
d'electricitat (llum, aire condicionat i aparells elèctrics). Malgrat que no tenim un 
control dels consums, actuem amb un criteri de minimització de consums. 

 

 

 

 

  



	

Política de compromís envers la comunitat a Vector5 
 

La política de compromís envers la comunitat que es declara tot seguit forma part de les 
relacions que Vector5 manté amb la societat i amb l'entorn. 

Entenem la relació amb la comunitat com un dels eixos rellevants de responsabilitat social 
de les empreses i que suposen una mostra de la integració local. El nostre compromís 
amb l'entorn es concreta en la participació en el desenvolupament local sostenible i 
comunitari del territori. 

Els nostres impactes comunitaris venen donats per la pròpia missió en la mesura que 
pretenem ajudar organitzacions molt diverses a desenvolupar la seva excel·lència social. 
Aquests són els compromisos i criteris de gestió: 

Desenvolupament comunitari: Vector5 aporta el seu coneixement a organitzacions de 
territori, i procura no desatendre per raons de rendibilitat aquelles més modestes quant a 
dimensió o activitat econòmica, de manera que fem possible que microempreses o 
entitats no lucratives també disposin de les capacitats per a una gestió responsable. En el 
nostre cas, el compromís de treball per un Territori Socialment Responsable s'inscriu en 
aquest compromís. 

Xarxes: Vector5 està plenament integrada al territori i entorn social en què desenvolupa 
l'activitat, i implicada en xarxes i en cooperació amb altres organitzacions del teixit social i 
econòmic proper. Atès el fet de ser una cooperativa de serveis integrada per diferents 
professionals, en algun cas la col·laboració es pot produir formalment com a empresa o a 
nivell personal, fet que no impedeix que siguin iniciatives impulsades i seguides pel 
conjunt de la cooperativa. Exemples en són Respon.cat, l'Associació Catalana del Bé 
Comú, l'Associació Catalana de Professionals, Forética, la Federació Empresarial del Gran 
Penedès... 

Llengua: Vector5 té present la gestió lingüística en el marc de la seva responsabilitat 
social i de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 11. Això implica donar 
visibilitat a la matèria dins les accions professionals, ja que és un aspecte sovint desatès, i 
alhora mostrar un compromís corporatiu fent que la llengua normal de gestió i 
comunicació sigui la catalana.  

Cultura: Vector5 es va adherir a la Declaració “A favor 
d’una major implicació social en el foment de les arts i la 
cultura: compromís amb el mecenatge cultural”, del 
CoNCa 

  

 

 

 

 



	

Valors cooperatius 
En tant que cooperativa, Vector5 es fa seus els valors cooperatius promoguts per l'Aliança 
Cooperativa Internacional així com els principis cooperatius, que són pautes mitjançant 
posar en pràctica els valors. 

 

Els valors 

Les cooperatives estan basades en els valors de l'autoajuda, l'auto-responsabilitat, la 
democràcia, la igualtat, l'equitat i la solidaritat. En la tradició dels seus fundadors, les 
persones sòcies cooperativistes es fan seus els valors ètics de l'honestedat, la 
transparència, la responsabilitat i la vocació social.  

 

Els principis 

1r. Adhesió voluntària. Les cooperatives són organitzacions voluntàries: són les sòcies i 
els socis els qui prenen la decisió de formar-ne part. La cooperativa està oberta a totes les 
persones que poden aportar-hi el seu treball o usar-ne els serveis o i que estan 
disposades a acceptar les responsabilitats de ser socis, sense discriminació de sexe, raça, 
opció política o religió.  

2n. Gestió democràtica per part dels socis. Les cooperatives són organitzacions 
gestionades democràticament pels seus socis i sòcies, que participen activament en la 
fixació de les polítiques d'actuació i en la presa de decisions. La participació suposa el dret 
i el deure de ser escollit per als càrrecs socials de la cooperativa. La distribució de vots no 
es basa en el capital, sinó que cada soci té un vot.  

3r. Participació econòmica dels socis. Per formar part d'una cooperativa cal aportar un 
capital, que es fixa als estatuts, la llei no fixa cap quantitat mínima. Els socis gestionen el 
capital de manera democràtica. La distribució dels excedents es fa retribuint de manera 
principal la participació en l'activitat cooperativitzada, el treball en el nostres cas, no la 
participació en el capital.  

4t. Autonomia i independència. Les cooperatives són organitzacions autònomes, 
gestionades pels seus socis que han de mantenir la llibertat de controlar el seu destí.  

5è. Educació, formació i informació. Les cooperatives proporcionen educació i formació 
als socis i sòcies i als treballadors perquè puguin contribuir al desenvolupament de les 
seves cooperatives d'una manera eficaç. També informen el gran públic (entorn), 
especialment els joves i els líders d'opinió, de la naturalesa i beneficis de la cooperació.  

6è. Cooperació entre cooperatives. Les cooperatives serveixen als seus socis i sòcies 
d'una manera eficaç i enforteixen el moviment cooperatiu treballant conjuntament 
mitjançant estructures locals, nacionals, regional i internacionals.  

7è. Interès per la comunitat. Les decisions que pren la cooperativa han de ser 
responsables amb l'entorn en què està situada i promoure la participació en el 
desenvolupament de la comunitat.  



	

Carta de Principis de l'Economia Solidària 
L'Economia Solidària és un enfocament de l'activitat econòmica que té en compte les 
persones, el medi ambient i el desenvolupament sostenible i sustentable, com a 
referència prioritària per sobre d'altres interessos. 

Sota fórmules diverses, l'Economia Social i Solidària, també anomenada Economia 
Solidària o ESS, és una manera de viure que abasta la integralitat de les persones i designa 
la subordinació de l'economia a la seva veritable finalitat: proveir de manera sostenible 
les bases materials per al desenvolupament personal, social i ambiental de l'ésser humà. 

La referència de l'economia solidària és cada subjecte i les comunitats creades des de les 
iniciatives socials, de manera que no es la identifica segons els beneficis materials d'una 
iniciativa, sinó que es defineix en funció de la qualitat de vida i el benestar dels seus 
membres i de tota la societat com a sistema global 

Valors i eixos transversals 

L'Economia Solidària, en el marc de la tradició de l'Economia Social, pretén incorporar a la 
gestió de l'activitat econòmica, els valors universals que han de regir la societat i les 
relacions entre tota la ciutadania: equitat, justícia, fraternitat econòmica, solidaritat social 
i democràcia directa. I, en tant que una nova forma de produir, de consumir i de 
distribuir, es proposa com una alternativa viable i sostenible per a la satisfacció de les 
necessitats individuals i globals, aspirant a consolidar-se com un instrument de 
transformació social. 

Les organitzacions que participem en el moviment de l'Economia Solidària en general i en 
REAS - Xarxa de Xarxes en particular compartim, per al desenvolupament de la nostra 
missió, els següents eixos transversals: 

• L'autonomia com a principi de llibertat i exercici de la corresponsabilitat. 

• L'autogestió com a metodologia que respecta, implica, educa, iguala les 
oportunitats i possibilita l'empoderament. 

• La cultura alliberadora com a base de pensaments creatius, científics i alternatius 
que ens ajudin a buscar, investigar i trobar noves formes de conviure, produir, 
gaudir, consumir i organitzar la política i l'economia al servei de totes les persones. 

• El desenvolupament de les persones en totes les seves dimensions i capacitats: 
físiques, psíquiques, espirituals, estètiques, artístiques, sensibles, relacionals ... en 
harmonia amb la natura, per sobre de qualsevol creixement desequilibrat 
econòmic, financer, bèl·lic, consumista, transgènic i anòmal com el que s'està 
propugnant en nom d'un desenvolupament "fictici". 

• La compenetració amb la natura. 

• La solidaritat humana i econòmica com a principi de les nostres relacions locals, 
nacionals i internacionals. 

  



	

Els 6 principis de la Carta de l'Economia Solidària 
 

En base a aquest posicionament, objectius i valors, es redacta la Carta de Principis de 
l'Economia Solidària, espina dorsal i element identitari de l'Economia Solidària. Els 
principis que recull són els següents: 

 
1. PRINCIPI D'EQUITAT 

• Considerem que la equitat introdueix un principi ètic o de justícia en la igualtat. És 
un valor que reconeix a totes les persones com a subjectes de la mateixa dignitat, i 
protegeix el seu dret a no estar sotmeses a relacions basades en la dominació sigui 
quina sigui la seva condició social, gènere, edat, ètnia, origen, capacitat, etc. 

• Una societat més justa és aquella en la qual totes les persones es reconeixen 
mútuament com a iguals en drets i possibilitats, i té en compte les diferències 
existents entre les persones i els grups. Per això ha de satisfer de manera 
equitativa els interessos respectius de totes les persones 

• La igualtat és un objectiu social essencial allà on la seva absència implica un dèficit 
de dignitat. Quan es vincula amb el reconeixement i respecte a la diferència, 
l'anomenem "equitat" 

 

2. PRINCIPI DE TREBALL 

• Considerem que el treball és un element clau en la qualitat de vida de les 
persones, de la comunitat i de les relacions econòmiques entre la ciutadania, els 
pobles i els estats. Per això des REAS situem la concepció del treball en un context 
social i institucional ampli de participació en l'economia i en la comunitat. 

• Afirmem la importància de recuperar la dimensió humana, social, política, 
econòmica i cultural de la feina que permeti el desenvolupament de les capacitats 
de les persones, produint béns i serveis, per a satisfer les veritables necessitats de 
la població (les nostres, del nostre entorn immediat i de la comunitat en 
general). Per això per a nosaltres el treball és molt més que una feina o una 
ocupació. 

• Constatem que aquestes activitats les podem exercir individual o col·lectivament, i 
poden ser remunerades o no (treball voluntari) i la persona treballadora pugui 
estar contractada o assumir la responsabilitat última de la producció de béns o 
serveis (autoocupació). 

• Dins d'aquesta dimensió social cal destacar que sense l'aportació del treball dut a 
terme en l'àmbit de la cura a les persones, fonamentalment realitzat per les 
dones , la nostra societat no podria sostenir-se. Treball que encara no està prou 
reconegut per la societat ni repartit equitativament. 

 

 



	

3. PRINCIPI DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

• Considerem que tota la nostra activitat productiva i econòmica està relacionada 
amb la natura, per això la nostra aliança amb ella i el reconeixement dels seus 
drets és el nostre punt de partida. 

• Creiem que la nostra bona relació amb la natura és una font de riquesa 
econòmica, i de bona salut per a tots. D'aquí la necessitat fonamental d'integrar 
la sostenibilitat ambiental en totes les nostres accions, avaluant el nostre impacte 
ambiental (petjada ecològica) de manera permanent. 

• Volem reduir significativament la petjada ecològica humana en totes les nostres 
activitats, avançant cap a formes sostenibles i equitatives de producció i consum, i 
promovent una ètica de la suficiència i de l'austeritat. 

 

4. PRINCIPI DE COOPERACIÓ 

• Volem afavorir la cooperació en lloc de la competència , dins i fora de les nostres 
organitzacions vinculades a la Xarxa, buscant la col·laboració amb altres entitats i 
organismes públics i privats... 

• Pretenem construir col·lectivament un model de societat basant-nos en el 
desenvolupament local harmònic, les relacions comercials justes, la igualtat, la 
confiança, la corresponsabilitat, la transparència, el respecte... 

• Partim de que l'Economia Solidària està basada en una ètica participativa i 
democràtica, que vol fomentar l'aprenentatge i el treball cooperatiu entre 
persones i organitzacions , mitjançant processos de col·laboració, de presa de 
decisions conjuntes, d'assumpció compartida de responsabilitats i deures, que 
garanteixin la màxima horitzontalitat possible alhora que respectin l'autonomia de 
cadascuna, sense generar dependències. 

• Entenem que aquests processos de cooperació s'han d'estendre a tots els àmbits: 
local, regional o autonòmic, estatal i internacional i han normalment articular-se 
en Xarxes on es visquin i es fomenti aquests valors...  

 

5. PRINCIPI "SENSE FINS LUCRATIVES" 

• El model econòmic que practiquem i perseguim té com a finalitat el 
desenvolupament integral, col·lectiu i individual de les persones, i com a mitjà, la 
gestió eficient de projectes econòmicament viables, sostenibles i integralment 
rendibles, els beneficis es reinverteixen i redistribueixen. 

• Aquesta "no-lucrativitat", està íntimament unida a la nostra forma de mesurar els 
balanços de resultats, que tenen en compte no només els aspectes econòmics, 
sinó també els humans, socials, ambientals, culturals i participatius i el resultat 
final és el benefici integral. 

• S'entén per això que les nostres activitats destinen els possibles beneficis a la 
millora o ampliació de l'objecte social dels projectes així com al suport d'altres 



	

iniciatives solidàries d'interès general, participant d'aquesta manera en la 
construcció d'un model social més humà, solidari i equitatiu. 

 

6. PRINCIPI DE COMPROMÍS AMB L'ENTORN 

 
• El nostre compromís amb l'entorn es concreta en la participació en el 

desenvolupament local sostenible i comunitari del territori. 

• Les nostres organitzacions estan plenament integrades al territori i entorn social 
en què desenvolupen les seves activitats, el que exigeix la implicació en xarxes i la 
cooperació amb altres organitzacions del teixit social i econòmic proper, dins el 
mateix àmbit geogràfic. 

• Entenem aquesta col·laboració com un camí, perquè experiències positives i 
solidàries concretes puguin generar processos de transformació de les estructures 
generadores de desigualtat, dominació i exclusió. 

• El nostre compromís en l'àmbit local ens aboca a articular-nos en dimensions més 
àmplies per buscar solucions més globals, interpretant la necessitat de transitar 
contínuament entre el micro i el macro, el local i el global. 

 

 

 

 

 

 

 

	  



	

Membres fundadors de Respon.cat 
	
Vector5	 és	 una	 de	 les	 36	 empreses	 catalanes	 que	 van	
promoure	Respon.cat,	 van	posar-lo	en	marxa	el	2014	 i	
van	constituir-lo	jurídicament	al	2015.	
Respon.cat,	 iniciativa	 empresarial	 per	 al	
desenvolupament	 de	 la	 responsabilitat	 social	 a	
Catalunya,	va	néixer	com	l'organisme	empresarial	de	
referència	en	RSE	a	Catalunya.		
Respon.cat	és	 un	 organisme	 que	 vol	 implicar	 les	
empreses	 i	 les	 organitzacions	 empresarials	 més	
compromeses	 amb	 la	 Responsabilitat	 Social,	 amb	
l’objectiu	de	promoure	un	salt	qualitatiu	i	quantitatiu	
de	l’RSE	a	Catalunya.	És	un	projecte	de	país	vinculat	a	la	
competitivitat	sostenible	de	 les	empreses,	que	focalitza	
l’RSE	com	a	factor	estratègic	i	cultural	de	les	empreses.	
Actualment	 ja	 som	més	 de	 setanta	membres	amb	
voluntat	d’aglutinar	totes	les	empreses,	grans,	mitjanes	i	
petites,	compromeses	amb	l’RSE.		
Des	 de	 Respon.cat	 es	 porten	 terme	projectes	com	
ara:	grups	 de	 treball	 en	 diferents	 matèries,	 foment	
dels	ODS		els	Premis	Respon.cat,	 el	 programa	RSE.Pime,	
l’Ideari	de	 l’RSE...	 I	 volem	destacar	especialment	Focus	
de	 l’RSE	 a	 Catalunya	 i	 el	 foment	 d’un	territori	
socialment	 responsable	 pel	 fet	 que	 són	 projectes	 de	
Vector5	que	van	ser	cedits	a	Respon.cat.	
Vector5	 participa	 en	 grups	 de	 treball	 i	 en	 lidera	 un:	
Grup	 de	 Treball	 sobre	 Territoris	 Socialment	
Responsables.	
També	 es	 disposa	 d’un	Consell	 social	integrat	 per	
organismes	empresarials	i	socials	per	garantir	la	millor	
interlocució	 i	 assegurar	 el	 màxim	 d’esperit	 de	
col·laboració	i	un	Consell	acadèmic.		

Enllaç	al	web:	www.respon.cat	
Enllaç	als	Estatuts		
	

	
	

 



	

Ideari Respon.cat de la responsabilitat social 
 

Vector5 assumeix l'Ideari Respon.cat de la Responsabilitat social, que va contribuir a 
elaborar. 

 

 

  



	

 
Reunits a la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú el 8 de juny de l'any 2017, 100 
organitzacions molt diverses i totes elles compromeses amb el territori i amb el desenvolupament sostenible 
manifesten: 
 
Els reptes de la nostra època són complexos. Sols hi farem front amb la implicació de totes les parts: la 
responsabilitat és compartida entre organitzacions públiques, privades i socials i cal articular un sentit 
corporatiu de compromís envers el territori.  
• Cada organització és corresponsable del seu entorn social, ambiental, econòmic i emocional, i està 

cridada a crear alhora valor econòmic i valor social. Exercir la responsabilitat davant la societat 
requereix dialogar amb l'entorn, prendre consciència del propi context de sostenibilitat i esdevenir una 
organització positiva amb persones positives. 

• Cada persona és clau per al desenvolupament de la responsabilitat social en tots els diversos rols: en 
tant que consumidora, treballadora, directiva, inversora, ciutadana... Un TSR requereix persones lliures, 
apoderades i conscients, que premiïn les organitzacions més compromeses. 

• Cada territori ha de fer-hi créixer els valors de la responsabilitat social, l'ètica, la sostenibilitat, la 
transparència, la igualtat... i fomentar els comportaments corporatius que permetin una millor qualitat 
de vida, respectuosa amb les persones i el Planeta i garantint la pau i la prosperitat. 

 
Entenem el Territori Socialment Responsable (TSR) com un ecosistema de valors ètics, compromisos 
responsables i actituds sostenibles localitzats en un territori a partir de la suma, interacció i 
coresponsabilització de les organitzacions i de les persones, que permeten abordar-hi els reptes de 
sostenibilitat amb solucions que creen valor compartit. 
 
Les empreses i organitzacions som part de la societat. Decidim ser part de la solució. Volem contribuir al 
bé comú. Assumim per a la nostra generació els reptes que la societat ens brinda. 
Ø Sentim la necessitat d'evolucionar vers una cultura organitzacional avançada, harmònica amb les 

inquietuds de la societat, tant des de la lògica sectorial com des de la lògica territorial.  
Ø Optem per una competitivitat regional responsable, a partir d’una cultura oberta, acollidora i 

emprenedora, que capta talent i que situa les persones en el centre de l’activitat corporativa. 
Ø Creiem en un territori que estima i promou el seu patrimoni natural i cultural, i que és apreciat i 

reconegut pels seus valors emprenedors i solidaris, per fer compatible el desenvolupament econòmic i 
la cohesió social,  per la seva la seva qualitat democràtica i models avançats de governança.  

Ø Promovem les aliances multilaterals i els espais per a la col·laboració, on poder innovar socialment i 
generar consensos per a abordar els reptes de territori, aprenent a desenvolupar les capacitats de les 
organitzacions de crear valor compartit.  

Ø Donem suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i ens 
comprometem a desplegar-los localment, captant i exportant les millors pràctiques, col·laborant amb 
els reptes de la humanitat i contribuint a assolir una major sostenibilitat global.  

Ø Emplacem a cada territori a definir el seu propi model de responsabilitat social incorporant-hi el model 
de societat a què aspira i consensuant els focus prioritaris on les organitzacions poden sumar la seva 
coresponsabilitat social. 

Ø Fem una crida a totes les organitzacions de tots els sectors i dimensions, empreses i governs, 
organismes empresarials i agents socials, món educatiu i acadèmic, organitzacions ciutadanes i mitjans 
de comunicació, i la societat civil i la ciutadania en general a integrar la responsabilitat social en la seva 
gestió en tots els àmbits d'impacte: econòmic, social, laboral, ambiental i bon govern, i a promoure-la 
de manera determinant en la seva esfera d'influència.  

 
Empreses, institucions i organitzacions de totes dimensions, privades, públiques o socials, manifestem el 
compromís de contribuir a fer de Catalunya un país socialment responsable, amb comarques, pobles, 
ciutats i barris socialment responsables, on cada dia siguin més les organitzacions compromeses i on fem 
emergir els valors d'un nou paradigma basat en la responsabilitat i la transparència, l'ètica i la sostenibilitat.  
 



	

Codi Deontològic de la Professió de Consultoria en 
Responsabilitat Social i Sostenibilitat (RS&S) 

Com a professional de consultoria en responsabilitat social i sostenibilitat a les 
organitzacions, el meu propòsit és actuar com a promotor, inspirador i transmissor de 
coneixement que ajudi els meus clients a prendre decisions atenent, al mateix temps, els 
interessos i necessitats actuals i futures de la pròpia organització, de la societat i del 
planeta en el seu conjunt . 

Per això, em comprometo a: 

1. Comportar-me de manera ètica i amb la màxima integritat. El meu 
comportament personal es regirà per la integritat i la coherència amb els valors 
propis de l’ètica i la RS&S. 

2. Promoure la integració de l’RS&S a les organitzacions, de manera que creïn valor 
afavorint el bé comú.  Em mantindré al dia dels nous desenvolupaments que es 
produeixin en el meu camp. Així mateix, i donat el caràcter interdisciplinari, 
transversal i holístic de la responsabilitat i la sostenibilitat, promouré la 
col·laboració, la recerca i la integració en aquest terreny de persones, 
coneixements i experiències provinents d’altres camps. 

3. Evitar el conflicte d’interessos en l’exercici de la meva activitat professional. 
Refusaré crear o promoure tota mena de propostes i iniciatives que em portin a 
ser jutge i part interessada. Així mateix, refusaré participar en projectes que 
serveixin per maquillar, justificar o amagar actuacions contràries als principis de 
l’RS&S. 

4. Defensar els legítims interessos dels meus clients mantenint la meva 
independència i el meu compromís amb l’RS&S. Els principis i valors que guiaran 
les relacions amb els meus clients seran la confidencialitat, l’honestedat, la 
confiança i el bé comú. 

5. Promoure que els meus clients integrin l’RS&S en la seva cultura, govern, 
relacions, estratègia, productes, serveis i operacions en general. En la tasca amb 
els meus clients els acompanyaré en el procés d’integració de l’RS&S en la seva 
cultura. Procuraré que, tant les seves activitats internes com les relacions i diàleg 
amb els seus grups d’interès, siguin coherents amb els valors de l’RS&S. 

6. Mostrar en les meves relacions i actuacions públiques el màxim respecte pel 
treball d’altres professionals de consultoria en RS&S. Defensaré la pràctica 
responsable de la consultoria i promouré la cooperació per sobre de la 
competitivitat. 

7. Actuar com a agent de canvi. La meva aportació a l’RS&S de les organitzacions, a 
més d’assessorar tècnicament, buscarà la seva transformació en nom del bé comú. 
Així mateix, donaré suport perquè el marc legal estigui alineat amb els principis de 
l’RS&S i del bé comú. 

Aquest codi ha estat impulsat per membres de Vector5, entre altres professionals, i 
els consultors de Vector5 hi estem compromesos. 



	

Manifest Factor Humà de les organitzacions 
compromeses amb el valor de les persones 
 (enllaç) 

 

 

 

 

 

 


