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POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 

 
El Consorci Port de Mataró és una empresa pública amb la missió de gestionar els 
serveis i Ies infraestrures del port de Mataró per generar valor als usuaris i a la societat 
en general de manera auto-finançable i sostenible ambientalment i, potenciar el port com 
a centre de desenvolupament econòmic, esportiu, turístic i social dins del Sistema 
Portuari Català.  
 
El port de Mataró té la visió d’esdevenir un motor econòmic i social de Catalunya al 
servei de les activitats del territori, caracteritzat per una alta competitivitat i gestionat 
amb criteris d’innovació i sostenibilitat. 
 
Com a empresa pública, conformada per un consorci de Generalitat de Catalunya i 
Ajuntament de Mataró, s’adscriu al marc de les respectives polítiques socials 
corporatives i els valors de servei públic, col·laboració, transparència, participació, 
innovació i sostenibilitat. 
 
Les línies estratègiques del sistema Portuari Català són: 

1. Sostenibilitat econòmica i autofinançament 
2. Sinèrgia port-territori, promoció i dinamització 
3. Interconnectivitat portuària 
4. Transparència i rendició de comptes 
5. Nou model de governança i participació 
6. Innovació 
7. Sostenibilitat ambiental i adaptació al canvi climàtic 

 
Dins d’aquest marc de referència el Consorci Port de Mataró estableix els següents 
compromisos verificables i avaluables que es detallen a continuació: 

1. Desenvolupar un bon govern, a curt i llarg termini, vetllant per assolir la 
sostenibilitat econòmica, mediambiental i social basat en l’autofinançament, 
promoció d’activitats, creació de llocs de treball i models de col·laboració públic-
privada i de contractació amb un codi ètic i d’igualtat. 

2. Potenciar la integració territorial com a mecanisme de sinergia mútua amb 
activitats properes per la promoció conjunta, formació, dinamització, qualitat i 
seguretat dels serveis i infraestructures del port i del territori. 

3. Participar amb el Sistema Portuari Català de forma proactiva i col·laborativa.  
4. Oferir informació amb transparència a traves del portal de Transparència, web, 

xarxes i premsa. 
5. Afavorir la participació i difusió d’activitats al port mitjançant canals i espais de 

comunicació com jornades participatives, bústia correu electrònic i enquestes. 
6. Col·laborar i promoure la innovació com a mecanisme de desenvolupament i 

procés de millora.  
7. Actuar davant de l’emergència climàtica amb mesures preventives i correctives 

en tots els àmbits propis i d’influència, tenint en compte tot el cicle de vida 
d’activitats i productes. 

 
El Consell de Govern del Consorci port de Mataró farà un seguiment anual d’aquests 
compromisos amb la voluntat de promoure uns serveis i infraestructures de qualitat i 
sostenibles econòmica, social i ambientalment. 
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