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01 El compromís
En els darrers anys, la Federació Catalana de Futbol ha fet
importants avanços en la seva sostenibilitat econòmica, en la
social, mitjançant l’impuls de campanyes i en bon govern amb
la transparència i compliance penal. Volen seguir avançant
adquirint la dimensió ambiental i establir un equilibri entre les
tres dimensions: econòmica, social i ambiental.
En sessió ordinària, el dia 23 de setembre de 2020 la Junta
Directiva de la Federació Catalana de Futbol ha manifestat el
seu compromís amb els objectius de Desenvolupament
Sostenible i l’Agenda 2030:
“Ens volem comprometre a avançar en els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, a través de les nostres
activitats federatives i la nostra cadena de valor, d’acord
amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides”.
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Per materialitzar aquest compromís, la Junta Directiva ha
pres els següents acords:
Primer: aprovar inicialment el Pla d’Actuació per implementar
els ODS a la Federació.
Segon: establir l’estructura i funcions dels Òrgans de
Participació: Comissió Assessora, Grup de Treball, Comissió de
Sostenibilitat, Comitès tècnics, Promotors dels ODS i Defensors
dels ODS.
Tercer: identificar, classificar i quantificar els Grups d’Interès.
Quart: definir els 8 ODS als que contribuirem.
Cinquè: adherir-nos al Pacte Mundial de Nacions Unides.
Aspectes tots ells pendents de les aportacions derivades del
procés participatiu dels grups d’interès i de la posterior
ratificació de l’Assemblea General de juny del 2021.
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02 El pla d’actuació
Conscients de la importància del Desenvolupament Sostenible
i amb la voluntat de contribuir-hi l’FCF ha elaborat un Pla
d’Actuació pels ODS i així assegurar la posterior implementació
de l’Agenda 2030.
Per accelerar la consecució dels ODS hem establert una guia
que contempla els passos que hem de seguir des de l’etapa de
compromís fins a la integració de l’Agenda 2030 a la Federació.
Hem fet una aproximació al Desenvolupament Sostenible de
Nacions Unides i del nostre sector.
Hem establert una guia pràctica a seguir: el Compromís, la
Declaració, el Pla Global de Sostenibilitat, el Desenvolupament
de les accions, el reporting i informes de sostenibilitat, fins a la
integració de la sostenibilitat en l’organització.
Hem identificat i utilitzat metodologies de NU, normes
internacionals i metodologies pròpies necessàries per la
implementació.
Hem definit els mitjans claus necessaris com la participació, els
recursos, les aliances, la comunicació i les adhesions.
I per últim, hem identificat errors comuns que cal evitar i els
beneficis esperats.
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03

Estructura i funcions dels
òrgans de participació
La junta directiva
Per materialitzar el compromís amb els ODS i l’Agenda 2030, la
Junta Directiva decideix:
1.

Establir un punt permanent en l’ordre del dia de les seves
reunions pel Seguiment de la Implementació dels ODS.

2.

Nomenar al sr Josep Llaó membre de la Junta Directiva
com a responsable del àrea de desenvolupament
sostenible.

3.

Crear els següents òrgans de participació:
•

•
•
•

•

La Comissió Assessora per l’Agenda 2030, constituïda
per professionals amb coneixements i experiència en
ODS.
Els Defensors dels ODS amb reconeixement social i un
per ODS.
El grup de treball, creador del projecte.
La
Comissió
de
Sostenibilitat, impulsora i
coordinadora de les comissions i comitès tècnics i
funcionals i dels grups d’interès.
Promotors dels ODS, són els impulsors dels ODS sobre
el terreny.

La Comissió Assessora per l’Agenda 2030
És un òrgan creat per assessorar a la Junta Directiva i al Grup
de Treball en matèria de sostenibilitat.
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Està integrat per professionals externs amb coneixements i
experiència en desenvolupament sostenible: 1 President, i 4
Vocals (1 del món acadèmic, 1 de Big4, 1 professional del sector
de Desenvolupament Sostenible i 1 gran empresa i 1 Secretari
membre de la Federació).
Les principals funcions que desenvoluparà seran:
• Orientar el procés general d’implementació de l’Agenda
2030
• Supervisar i analitzar les diferents etapes del procés
• Realitzar les aportacions necessàries.
• Verificar el compliment
• Proposar aliances
• Altres, relacionades i d’interès
La comissió es reunirà al voltant de 4 cops l’any. En la reunió
constitutiva s’ escollirà el President i es definirà un ordre
permanent d’assumptes a tractar.

Els defensors dels ODS
Són figures públiques a qui se’ls encarrega promoure els
objectius
de
Desenvolupament
Sostenible,
generar
consciència i ganes als nostres Grups d’Interès per la
consecució de l’Agenda 2030.
Són 8 persones (1 per ODS) amb la funció de visualitzar amb la
seva imatge i fer intervencions públiques dels diferents ODS de
la Federació.
La gravació d’un vídeo de sensibilització, la imatge gràfica
associada als ODS, el lliurament d’alguns premis seran algunes
de les seves col·laboracions.

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

7 de 28

El grup de treball
És l’equip creador i instrument de treball del projecte
d’implementació de l’Agenda 2030 a la Federació per delegació
de la Junta Directiva. Sent el principal destinatari dels seus
treballs la Comissió de Sostenibilitat.
Estarà integrat pels següents membres: coordinador, secretari
i 3/4 membres més.
El grup tindrà les funcions següents:
•
•
•
•
•

•

•
•

Establir l’itinerari formatiu pels diferents GI
Elaborar el Pla d’Actuació de l’Agenda 2030
Definir els continguts de les diferents etapes
d’implementació del projecte
Establir els mecanismes de participació
Aportar les metodologies específiques i definir les
tecnològiques per desenvolupar les diferents parts del
projecte
Planificar, formular idees, generar continguts i distribuirlos en les etapes de Declaració, Pla Global de
Sostenibilitat, implementació i desenvolupament del pla
d’accions, ODS propis, fites i accions
Elaborar els continguts bàsics de comunicació
Establir les línies d’acció per les aliances i col·laborant

El grup es reunirà sempre que sigui necessària la seva
intervenció.
La durada del grup serà inicialment fins al final de maig del
2022. Posteriorment alguns dels seus membres podran
integrar-se en la Comissió de Sostenibilitat.
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La Comissió de Sostenibilitat
És la coordinació activa entre la Junta Directiva i les
comissions i comitès de la Federació a més dels grups d’interès
per assumptes de l’aplicació de l’Agenda 2030 i la consecució
dels ODS.
Estarà integrada pels següents membres: membre de la Junta
Directiva, secretari i un representant de club, federat, federada,
entrenador, àrbitre, empleat, delegació i aficionat.
Les principals funcions són:
•

•

•

•
•

Recollir, estudiar i analitzar els continguts que
s’elaborin de l’Agenda 2030 pel grup de treball i, a la
vegada, realitzar les seves aportacions.
Traslladar i implementar els continguts de l’Agenda
2030 a les respectives Comissions i Comitès
representats.
Fomentar i organitzar la participació dels grups
d’interès en el procés d’implementació de l’Agenda
2030 a través de les Comissions i Comitès respectius.
Elaborar la informació de seguiment del procés
d’implementació i reportar
Altres funcions

La durada de la Comissió serà de 4 anys.
La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària la seva
intervenció i, al menys, bimestralment.
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Els promotors del ODS
La seva funció es especialment rellevant, ja que son els
impulsors dels ODS sobre el terreny: per disciplines, comitès,
delegacions i àrees funcionals de la Federació.
Formaran part de las funcions dels promotors: els processos de
sensibilització, formació, participació i collita d’accions dels seus
àmbits de col·laboració.
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04 Els grups d’interès
La Federació reconeix la importància de la seva relació amb
aquells grups d’interès que poden influir i aquells que poden
afectar en les accions de desenvolupament sostenible.
Conèixer i col·laborar amb tots el nostres grups d’interès,
entendre les seves expectatives i incorporar-les a la nostra
manera de fer i afavorir els canals de comunicació són elements
claus en la relació en cada un d’ells.
Els grups d’interès són tots aquells que poden afectar o ser
afectats pel desenvolupament de les activitats de la Federació.
Són els actors dels objectius de desenvolupament sostenible.
Per això, els:

Identifiquem 11 categories de grups d’interès:
Interns:

Externs
específics:
Externs
generals:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

L’Assemblea de Clubs
La Junta Directiva
La Cadena de Valor
Els empleats
Entitats vinculades
Patrocinadors, proveïdors i entitats financeres
Els aficionats
El sector
Els mitjans de comunicació
Administracions
públiques
i
entitats
reguladores
El medi ambient
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Segmentem els grups d’interès en subgrups:
Categories Grups d’Interès

1. L’Assemblea de Clubs
2.
3.
4.
5.
6.

Subgrups d’Interès
Clubs, agrupacions esportives, entitats
privades i representants de la cadena de
valor i de les disciplines esportives
Els seus membres i òrgans
Clubs, federats, àrbitres i entrenadors
Central, territorials i comarcals
MFC i FPCF
/ Patrocinadors/proveïdors/entitats
financeres

La Junta Directiva
La Cadena de Valor
Els empleats
Les entitats vinculades
Els
patrocinadors
proveïdors / E. financeres
Socis i aficionats en general
7. Els aficionats
RFEF, UFEC, UEFA, FIFA
8. El sector
9. Els mitjans de comunicació Escrits, audiovisuals, xarxes socials i
10. AA. PP. I reguladors
11. Medi ambient

altres
SGEiAF i altres
Societat civil i medi ambient

La quantificació dels grups d’interès rellevants:
1.236 Clubs
177.514 federats i federades
22.375 entrenadors
2.518 arbitres
183 empleats federatius
2 entitats vinculades
14 delegacions federatives
15 patrocinadors/col·laboradors
≈1 Milió aficionats
Font FCF, DADES 2019
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05 Els 8 ODS als que contribuirem
Per les activitats pròpies de la nostra Federació contribuirem
directa i indirectament en la consecució dels següents ODS:
Garantir una vida sana, creant hàbits saludables i una
bona condició física. Fomentar el benestar dels
nostres federats i federades i promoure un estil de
vida saludable a través de la pràctica del futbol

Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat
i promoure valors i oportunitats d’aprenentatge
permanent als nostres grups d’interès

Assolir i contribuir a la igualtat de gèneres,
empoderant a les federades, les entrenadores, les
àrbitres i les empleades i promoure el lideratge femení

Consolidar el creixement econòmic sostingut ,
inclusiu i sostenible, la feina plena i productiva i el
treball decent als Clubs i a la Federació

Fomentar la innovació, desenvolupar tecnologies
d’informació i comunicació, de serveis i facilitar una
mobilitat sostinguda, per a la cadena de valor,
aficionats i mitjans de comunicació
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Adaptar les instal·lacions esportives on els Clubs
desenvolupen la seva activitat, els consums dels
equipaments esportius i d’altres i els esdeveniments
esportius perquè siguin responsables i sostenibles

Promoure l’esport futbol com un esport divers, just,
pacífic i inclusiu entre els Grups d’Interès. Enfortir la
Institució

Construir aliances per assolir els objectius amb
organismes, empreses i institucions patrocinadores
que contribueixin al desenvolupament sostenible de
la Federació i per la consecució dels objectius

D’acord amb els eixos centrals (5P) de l’Agenda 2030, els 8
ODS es localitzen en:
Planeta: ODS 12
Persones: ODS 3, ODS 4 i ODS 5
Prosperitat: ODS 8 i ODS 9
Pau: ODS 16
Aliances: ODS 17
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Fites associades als 8 ODS

3.1. Promoure la salut, aconseguint que
jugui a futbol més gent (homes, dones,
nens i nenes de totes les capes socials),
participant en les diferents disciplines
d’aquest esport
3.2. Desenvolupament
òptima condició física

continu

d’una

% de creixement
federats i federades
Efectivitat
programes

dels

% de lesions / federats i
federades

3.3. Conscienciar, dissenyar programes i
implementar hàbits nutricionals en els
diferents moments de la pràctica esportiva
3.4. Augmentar la seguretat i la prevenció
de la salut a l’entorn del futbol
3.5. Adoptar i establir les normes d’higiene i
seguretat a les noves necessitats
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4.1. Promoure valors on, futbolistes,
entrenadors, àrbitres i aficionats, gaudeixin
de la millor experiència

Número, tipus i impacte
de les iniciatives per
conscienciar i formar en
Sostenibilitat

4.2. Conquerir que, els què imparteixen
formació, entrenament i regulen els partits
de futbol, es regeixen per uns estàndards
de màxima professionalitat

Hores de formació / any /
persona

4.3. Promoure juntament amb els Clubs
formacions extensives i monogràfiques en
futbol i futbol sala base, femení i amateur
amb la utilització de tecnologies
4.4. Incloure els aspectes ambientals en tots
els cursos de formació
4.5. Millorar el desenvolupament
coneixements del personal federatiu
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5.1. Accelerar l’accessibilitat al futbol femení
i convertir-lo també en una disciplina
majoritària: jugadores, entrenadores i
àrbitres
5.2. Incorporar progressivament a la dona
en tots els nivells de governança

% de federades / total
federats i federades
Composició d’empleades
per grups
% de dones en el òrgans
de govern i comitès

5.3. Crear programes comercials d’aliances
específiques pel futbol femení
5.4. Vetllar per una imatge igualitària i plural
de les dones en els mitjans de comunicació
5.5. Implementar la normativa sobre plans
d’igualtat
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8.1. Millorar la generació i la composició dels
ingressos
i
l’eficàcia
dels
recursos
econòmics

%
d’ingressos
federatius
/
ingressos

no
total

8.2. Invertir en el desenvolupament dels
Clubs, retornant l’excedent generat per
subvencions, patrocinis i altres

%
de
creixement
d’inversió en Clubs

8.3. Continuar consolidant les Delegacions
Territorials
8.4. Promocionar noves formes de treball
d’acord
amb
les
noves
realitats:
flexibilització horària i teletreball
8.5. Disposar dels EPIs i material necessari
per les diferents activitats i serveis
federatius
8.6. Utilitzar majoritàriament els sistemes
de videoconferència com a mitjà de reunió
i comunicació

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

18 de 28

9.1. Avançar, mitjançant la tecnologia el
rendiment dels futbolistes i la capacitat
estratègica dels tècnics i dels àrbitres
9.2. Aprofundir el vincle de l’afició amb el
futbol a través de les diferents tecnologies
i/o canals per enfortir la relació i l’increment
dels mateixos
9.3.Consolidar plataformes pròpies per la
distribució de continguts futbolístics
9.4. Promoure l’impuls de la mobilitat
sostenible pels desplaçaments de la cadena
de valor

Nº
de
plataformes
desenvolupades
Percentatge de mobilitat
sostenible

9.5. Adaptar la distribució física d’oficines i
instal·lacions a les noves realitats
9.6. Adaptar la nostra informació web a les
noves realitats, consolidant i desenvolupant
la comunicació als grups d’interès
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12.1. Conscienciar els grups d’interès pel
respecte al medi ambient i el canvi climàtic
12.2. Promoure la gestió dels residus en els
camps i instal·lacions esportives
12.3. Impulsar la utilització de sistemes
energètics més eficients en els camps de
futbol, pavellons i pistes de futbol sala
12.4. Promoure l’ús eficient de l’aigua en el
reg de la gespa. I l’utilització de gespes,
tècniques de baix consum d’aigua

% de Clubs amb recollida
selectiva de residus
% de Clubs amb eficiència
energètica
% de Clubs amb eficiència
d’aigua
Reducció
d’energia

de

l’import

Reducció
d’aigua

de

l’import

12.5. Fomentar la reducció i compensació de
l’empremta
de
carboni
en
els
desplaçaments dels Clubs.

Iniciatives en l’ús
transport sostenible

12.6. Utilització de materials de baix impacte
ambiental en la construcció i remodelació
d’instal·lacions
esportives.
Així
com
accessoris i elements de baix consum

Número de Clubs amb
reducció
per
construccions

12.7. Assolir un consum responsable de
l’equipament i material esportiu a través del
consum
de productes provinents de
reciclatge, amb un futur de reutilització dels
mateixos o bé allargant el seu cicle de vida
12.8. Utilitzar productes de merchandising
ecològics
12.9. Crear entorns verds al voltant dels
estadis i instal·lacions esportives
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12.10. Obrir les instal·lacions esportives
creant espais específics per altres activitats
12.11. Establir bones pràctiques ambientals
en les oficines, en els recursos utilitzats, en
els residus generats i d’altres
12.12. Fomentar que s’estableixin plans d’ús
de les instal·lacions segons les noves
realitats (grups, torns, temps, vestidors,...)
12.13. Establir plans pels àrbitres segons les
noves realitats
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16.1. Construir una institució més sòlida que
governi, reguli i protegeixi eficaçment
l’essència d’aquest esport
16.2. Configurar el futur del nostre futbol
que permeti l’equilibri de les necessitats i
interessos dels diferents grups d’interès
16.3. Salvaguardar la credibilitat i la
integritat de les competicions federatives

Número i tipus d’incidents
de violència de gènere o
assetjament al lloc de
feina.
Normes i regles de
conducta i ètica noves
Incidents confirmats de
corrupció i mides
adoptades

16.4. Assolir una major responsabilitat per la
governança, transparència i rendició de
comptes
16.5. Protegir els drets dels nostres federats
a guanyar amb fair-play
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17.1. Buscar amb els afiliats comercials
(patrocinis i aliances) noves formes de
mostrar els seus productes, maximitzant la
presència i la repercussió
17.2. Establir una estratègia de creixement
d’afiliats comercials, passant del model
tradicional a un enfoc més col·laboratiu i de
benefici mutu

Número d’aliances
Import total invertit per
aliances en
desenvolupament
sostenible

17.3. Cercar noves vies de finançament amb
els socis comercials a través d’aliances
17.4. Treballar amb els socis comercials
(patrocinis i aliances) per comunicar-los
amb l’afició i consumidors, utilitzant noves
vies
17.5. Elaboració de propostes de paquets de
patrocini pels objectius i/o accions
específiques desenvolupades
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06 Primeres adhesions

Ens adherim com a socis al Pacte Mundial de NU compartint
una gestió ètica basada en els 10 principis i en la contribució a
la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS).
https://www.uax.es/fileadmin/user_upload/Adhierete-al-PactoMundial-UAX.pdf
Formalitzem la nostra adhesió com “soci participant”

Ens adherim a l’Aliança Catalunya 2030, un gran pacte de país
conjuntament amb les 30 organitzacions i entitats catalanes
que han iniciat aquesta gran coalició que té com objectiu
compartir recursos i impulsar iniciatives conjuntes a favor de
l’Agenda 2030.
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07

Membres dels Òrgans de

Participació
Membres de la Comissió Assessora per
l’Agenda 2030:
Alba Cabañas, Lli cenciada en Ciències Econòmiques i
Empresarials per la UB i Màsters en Sostenibilitat per la UAB i
Cambridge University. Directora Estratègica del Laboratorio
Eco Innovación, Assessora Sènior d’Estratègies de Sostenibilitat
en diferents institucions, com la Càtedra Carmina Roca i Rafael
Pich-Aguilera de Dona i Lideratge del IESE i ha estat nomenada
membre del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible
(CADS) de la Generalitat de Catalunya. Anteriorment ha estat
directora de Desenvolupament Sostenible, Energia i Agenda
2030 de Foment del Treball i Vicepresidenta de la Comissió de
Desenvolupament Sostenible i Medi Ambient de la COE.
Antoni Capella, MBA per ESADE i llicenciat en Ciències
Ambientals per la UAB. Associate Partner de EI en els serveis de
Sostenibilitat (RSC, medi ambient i canvi climàtic). Ha dirigit
nombrosos projectes per empreses Públiques i Privades en la
definició d’estratègies, gestió de grups d’interès, elaboració i
verificació de memòries de sostenibilitat, fulls de ruta pel report
integrat. Càlcul de petjada de carboni, gestió de cadenes de
subministres, etc. President de la Fundació Elizalde i Co
Founder en Pluggo Solutions. Ponent en forums especialitzats
en Sostenibilitat i RSC (Accid, IUSC, Media Responsable, etc).
Amb anterioritat ha ocupat llocs de responsabilitat en PwC i
prèviament en empresa del grup BASF com responsable de
RSC i medi ambient.
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Nieves Cifuentes, llicenciada en Ciències Biològiques i Màster
en Enginyeria i Gestió ambiental per la EOI. Responsable
Corporativa de Medi Ambient i Sostenibilitat a Naturgy i
Professora associada de EOY. Anteriorment ha estat Directora
del Departament de Medi Ambient de Gas Natural i Directora
d’Assistència Tècnica del Programa Euro-Solar i Premio
Innowatio 2009 (I+D+i). Amb més de 20 anys d’experiència en
el camp del medi ambient i de la sostenibilitat en el sector
energètic. Àmplia experiència en el desenvolupament de
projectes de desenvolupament internacionals en els àmbits de
l’energia per a organismes multilaterals (Comissió Europea,
Banc Mundial i Banc Inter americà pel desenvolupament).
Joan Fontrodona, Doctor en Filosofia per U. Navarra i Màster
en Direcció d’Empreses per l’IESE. És Professor Ordinari i
Director del Departament d’Ètica Empresarial. És el titular de la
Càtedra CaixaBank i Director del Center for Business Society. És
membre del Board d’AVIS (the Academy of Busines and
Society) i del Comitè executiu de la Red espanyola del Pacto
Mundial de N.U. És membre de la Comissió de Responsabilitat
Social del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
i Membre de la Comissió Deontològica de FENIN. Ha estat
President de EVEN-España i de la Junta Directiva de Forètica,
en representació dels socis individuals.
Jordi López, Llicenciat en Ciències Químiques per la UB i PDD
en Direcció d’Empreses per l’IESE. Actualment és Assessor de
Negocis en l’àmbit econòmic-financer, transformació digital i
desenvolupament sostenible, assessorant a DHL, Grup Planeta
(Eduinter), PwC, Hamatecnichs, entre altres. President de CEI
ltda. Anteriorment ha estat Director General del Grup Gaggia i
Director de Prestacions a MC Mutual. En els seus inicis va
treballar com Consultor en firmes com PwC i CP.SA,
assessorant empreses com SEAT, Aigües de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona (Grup d’Empreses), Fecsa, etc. Ha
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impartit conferències a ESADE, Foment i la Cambra de Comerç
de Las Palmas.
Es deixa una vacant per una posterior incorporació.
Secretari de la Comissió: Francesc Forcada, cap de gabinet de
presidència de la Federació Catalana de Futbol.
Entre els membres anomenats s’escollirà el President/a de la
Comissió en la seva sessió constitutiva.

Defensors del ODS (pendents de determinar)
ODS 3 salut i benestar
ODS 4 educació de qualitat
ODS 5 igualtat de gènere
ODS 8 treball digne i creixement econòmic
ODS 9 indústria, innovació i infraestructures
ODS 12 consum i producció responsables
ODS 16 pau, justícia i institucions sòlides
ODS 17 aliances per aconseguir els objectius

Grup de Treball
Assessor extern: Jordi López
Cap de gabinet de presidència: Francesc Forcada
Membres del personal federatiu:
- Secretaria general/assessoria jurídica: Sergi Garrido
- Assessoria jurídica/presidència: Josep Ayuso
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- Secretaria general: Clara Bernal
- Direcció general: Jesús Manchado
- Comitè Tècnic d’Entrenadors: Alba Moreno

Membres del Comissió de Sostenibilitat
President: membre designat de la Junta Directiva
Pel Grup de Treball: 2 membres
Representant de Clubs:
Representants de federats i federades:
Representats d’entrenadors:
Representants d’àrbitres:
Representant d’empleats de la Federació:
Representant de Delegacions:
Representant d’aficionats:
Altres:

Promotors del ODS
Per àrees funcionals, delegacions i clubs.
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