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Més informació:      On realitzem el servei: 

QUÈ T’OFERIM?  
T’ajudem a impulsar, integrar i visualitzar la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) dins de la teva gestió empresarial, i 
t’obrim la porta a NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI, mitjançant l’alineament amb l’Agenda 2030 i la implementació dels 
seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). La nostra consultoria de sostenibilitat t’acompanyarà al llarg del procés 
d’elaboració del Pla de RSE, posant en valor accions que s’estiguin portant a terme, i n’engegarà de noves, apostant pel valor 
afegit que aquestes porten associades i, sobretot, pel futur. 

El Pla de RSE consta de:  
• Diagnosi inicial  

• Definició d’objectius, mesures concretes d’actuació i establiment dels ODS alineats amb l’empresa. 

• Comunicació i participació de l’organització interna.  

• Implementació del Pla i facilitació d’eines.  

• Visualització i difusió interna i externa de les bones pràctiques i dels ODS assolits. 

• Assessorament i seguiment del Pla d’actuació.

QUÈ INCLOU EL PLA: 
Entre 15 i 30h, segons tram, de consultoria presencial i treball back-office.  
Preu:  Microempresa (< 10 treballadors): 550 €  
Petita empresa (entre 10 i <50 treballadors): 950 € 
Mitjana empresa (entre 50 i <250 treballadors): 1.440 €         
Descompte: 10% per a empreses sòcies de PIMEC. 

I TU, QUÈ ACONSEGUEIXES?  
• Impulsar el teu potencial empresarial, millorar el posicionament en el mercat i augmentar la confiança en la marca.  

• Accés a nous mercats. 

• Millora de l’eficiència i estalvi de costos, energia i aigua.  

• Establir llaços de confiança amb els clients, proveïdors i comunitats, entre altres grups d’interès.   

• Un equip motivat, compromès amb l’empresa, que permeti augmentar la productivitat i disminuir la taxa de rotació del personal.  

• Creació de noves aliances i sinergies col·laboratives, i formar part de la nostra xarxa d’empreses RESPONSABLES. 

• Millor posicionament en la contractació pública, que està tendint cap a models de compra i serveis responsables.  

• Avançar-te a la legislació actual per tal d’afrontar futures exigències normatives més estrictes i responsables.  

• Rebre informació d’actes i/o jornades de networking referents a empreses implicades amb l’Agenda 2030. 

Amb la gestió empresarial responsable contribuiràs a un desenvolupament social, humà i ambiental més sostenible, i a construir 
una societat futura millor. 

RESPONSABILITAT SOCIAL 
CORPORATIVA - AGENDA 2030
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PLA DE RESPOSABILITAT SOCIAL I  
IMPLEMENTACIÓ DE L’AGENDA 2030 (ODS)  

PER A MICROEMPRESES I PIMES

LIDERA EL CANVI EN EL MÓN EMPRESARIAL, T’HI AJUDEM! 


