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Aquest document és un annex
independent del quart Informe
de l’Observatori dels ODS: La rellevància de
l’Agenda 2030 en el context postpandèmia.
L’Observatori dels ODS és un centre d’anàlisi
patrocinat per la Fundació “la Caixa” amb l’equip
investigador de la Càtedra LideratgeS d’Esade.
L’objectiu de l’Observatori és avaluar la contribució
de les empreses cotitzades espanyoles a l’Agenda
2030 a partir de les pràctiques de report i de
divulgació de la informació financera i no financera.
Des del 2017, l’equip de l’Observatori recopila
informació de les memòries anuals publicades per
una mostra rellevant i representativa d’empreses.
Totes les dades s’incorporen en un exhaustiu
sistema d’indicadors propis de l’Observatori, basat
principalment en l’estàndard del GRI.

Introducció

En aquesta guia pràctica es pot observar l’evolució
de la contribució de les empreses cotitzades
espanyoles a l’Agenda 2030 a partir de les
pràctiques de report i de divulgació de la informació
financera i no financera. Es descriuen els principals
resultats de l’anàlisi de les memòries de l’exercici
del 2019 en comparació amb els resultats del 2018,
amb l’objectiu d’ampliar la informació del capítol
III de l’Informe, i proporcionar una visió de conjunt
sobre les tendències del report de les empreses
cotitzades espanyoles. La guia mostra la proporció
d’empreses que informen sobre cada temàtica i la
seva progressió o retrocés en relació
amb l’any anterior.
En el document s’estableix la vinculació dels 17
ODS amb la Llei 11/2018, el marc de referència
per al report no financer i de diversitat a
Espanya, juntament amb els indicadors propis
de l’Observatori dels ODS i l’estàndard del GRI.
L’aprovació de la llei el desembre de 2018 va

introduir un canvi significatiu en el nombre
d’empreses obligades a reportar i va incorporar la
descripció dels elements que havia de contenir la
informació publicada. Malgrat que fins al moment
actual no s’hagin identificat canvis importants en les
pràctiques de les empreses, els resultats del 2019
descriuen, en general, un lleuger avenç en l’evolució
del report entre els exercicis de 2018 i 2019.
Els indicadors desenvolupats per l’Observatori
tenen en compte la transversalitat de l’Agenda
2030 i la interconnexió de les seves metes; en
conseqüència, són vàlids per a l’estudi d’elements
presents en més d’un ODS. Això explica que la taula
reculli resultats coincidents per als àmbits amb
major correlació. Finalment, les zones ombrejades
a la taula indiquen els objectius i/o les metes de
l’Agenda 2030 que interpel·len a l’empresa, i que
són presents en els indicadors de l’Observatori,
però sobre els quals la Llei 11/2018 no obliga
a reportar.

Evolució del report de les empreses espanyoles amb relació als ODS
i a la Llei 11/2018 de report no financer i diversitat

Llei 11/2018

2.3

Guia de lectura
Referència a
l’ODS interpel·lat

Llei 11/2018

Indicadors de
l’Observatori ODS

GRI

Presència de mecanismes de diàleg amb
les comunitats en
què s’opera

413-1

Anàlisi del report de
les empreses en tres passos

GRI

Modalitats de diàleg
amb les comunitats
locals

Presència de mecanismes de diàleg amb
les comunitats en
què s’opera

413-1

Impacte de l’activitat
del grup en l’ocupació
i el desenvolupament
local

% de proveïdors
locals

Mesures per prevenir,
reduir o reparar les
emissions de carboni
que afecten greument el
medi ambient

Existència de programes de gestió ambiental amb relació a la
petjada de carboni i la
reducció d’emissions

305-5

Presència de polítiques
implementades en el
camp de la formació
(hores de formació)

Nombre d’hores de
formació del personal
empleat per les empreses

404-1

Promoció i dinamització del desenvolupament a través de
beques o altres convocatòries

Altre*

Presència de polítiques de no-discriminació a la contractació

401-1,

1.4

3.9

Referència al GRI
o altres marcs de
report (altres*)

Indicadors de
l’Observatori ODS

4.B

Anàlisi del report de les empreses
Resultats
del 2019

Resultats Evolució
del 2018 interannual

FI DE LA
POBRESA

1.4

Modalitats de diàleg
amb les comunitats
locals

53%
reporta iniciatives de diàleg amb
les comunitats locals

47%
6%

5.1

Existència de polítiques
contra tota mena de discriminació, d’igualtat de
tracte i d’oportunitats

Anàlisi del report de les empreses
Resultats del 2019

(% de les empreses que reporten)

308

406-1

Resultats Evolució
del 2018 interannual

53%
reporta iniciatives de diàleg amb
les comunitats locals

47%

43%
ofereix dades sobre percentatge
de proveïdors locals

43%

79%
fa referència a programes enfocats a la reducció d’emissions

60%

64%
ofereix hores de formació a la
plantilla

80%

60%
reporta accions realitzades en
projectes socials

29%

52%
reporta mesures antidiscriminatòries en la contractació

35%

6%

0%

19%

16%

31%

17%

Referència a la meta
interpel·lada
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Llei 11/2018

Existència de polítiques
contra tota mena de discriminació, d’igualtat de
tracte i d’oportunitats

Indicadors de
l’Observatori ODS
Presència de polítiques de no-discriminació en l’àmbit
salarial

GRI

Resultats del 2019

(% de les empreses que reporten)

401-1,
406-1

5.1

Presència de polítiques d’igualtat
d’oportunitats i de
diversitat

5.2

5.4

5.5

4

Publicació de les
remuneracions mitjanes i la bretxa salarial
existent

Comunicació de les
dades que corroboren
la bretxa salarial

Existència de protocols
contra l’assetjament
sexual i per raó de sexe

Existència de protocols per a la prevenció
de l’assetjament sexual
i l’assetjament per raó
de sexe

Mesures destinades a
facilitar el gaudiment de
la conciliació i fomentar
l’exercici corresponsable de les cures per part
dels dos progenitors

Presència de polítiques de conciliació
de la vida laboral i
familiar

Descripció de la política
de diversitat aplicada
en el Consell d’Administració i de Direcció
pel que respecte a edat,
gènere, etc.

% de dones al Consell d’Administració i
als càrrecs de responsabilitat
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Anàlisi del report de les empreses

405-2

405

401-3

55%
informa sobre les polítiques
d’igualtat salarial

36%

89%
inclou a les seves memòries
polítiques de no-discriminació i
igualtat d’oportunitats

90%

55%
inclou indicadors quantitatius
sobre diferències salarials

19%

5.5

Existència de polítiques per aconseguir
la paritat en el Consell
d’Administració

102-24

Consum d’aigua

Consum total d’aigua
de totes les operacions de l’empresa

306-1

Col·laboració amb organismes de sostenibilitat i creació d’aliances
estratègiques

Altre*

Participació en projectes, jornades i
seminaris

Altre*

Creació d’una aliança
per a la obtenció de
recursos humans i
instal·lacions

Altre*

Ús d’energies
renovables

% de l’energia renovable consumida

Altre*

Consum, directe i
indirecte, d’energia

Consum energètic

302-1,

Resultats del 2019

(% de les empreses que reporten)

2%

47%

82%
inclou a les memòries mesures
de conciliació

74%

Resultats Evolució
del 2018 interannual

43%
inclou les mesures adoptades
per a assolir la paritat

56%

63%
reporta consum d’aigua

60%

90%
declara aliances amb diferents
actors

86%

90%
declara la participació en projectes i jornades per contribuir a la
comunitat

93%

90%
declara aliances amb diferents
actors

86%

27%
exposa dades de consum
d’energies renovables

32%

64%
reporta dades sobre consum
energètic

64%

13%

3%

4%

7.A
22%

7.B
8%

95%
5%
7.3

55%
informa sobre la proporció de
dones directives

Descripció de la política
de diversitat aplicada
en el Consell d’Administració i de Direcció
pel que respecte a edat,
gènere, etc.

Anàlisi del report de les empreses

6.4

57%

69%
fa referència a l’existència de
protocols per a la prevenció de
l’assetjament sexual

90%
ofereix dades sobre la proporció
de dones conselleres

GRI

1%

7.2
405-1

Indicadors de
l’Observatori ODS

Llei 11/2018

Resultats Evolució
del 2018 interannual

67%
12%

302-2

3%

4%

5%
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Mesures preses per
millorar l’eficiència
energètica
7.3

8.1

8.5

Indicadors de
l’Observatori ODS

GRI

Intensitat energètica

302-3

Resultats del 2019

(% de les empreses que reporten)

Reducció del consum
energètic

302-4

Valor econòmic
generat

201-1

Valor econòmic
distribuït

Nombre total
d’empleats i la
seva distribució

% d’homes i dones a
la plantilla

% de persones
subcontractades per
l’empresa

102-8

401-1

Taxes de rotació dels
empleats per edats,
sexe i regió

Nombre total i distribució de modalitats de
contracte de treball

% de contractes indefinits i temporals a la
plantilla

% de contractes de
jornada completa i
parcial a la plantilla

6
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Anàlisi del report de les empreses

102-8

45%
reporta dades sobre eficiència
energètica

34%

31%
menciona mesures per reduir
consum energètic

44%

80%
reporta el valor econòmic
generat

46%

40%
informa sobre el valor econòmic
distribuït

41%

91%
menciona dades sobre composició de la plantilla per sexe

90%

11%

GRI

Abolició efectiva del
treball infantil

Identificació de les
operacions empresarials i de la cadena de
subministrament amb
un risc significatiu
d’incidents de treball
infantil, i mesures
preses per contribuir a
la seva abolició

408-1

Eliminació del treball
forçós o obligatori

Identificació de les
operacions empresarials i de la cadena de
subministrament amb
un risc significatiu
d’incidents de treball
forçós o obligatori i
mesures per contribuir
a la seva eliminació

409-1

Construcció d’un entorn segur i saludable
a la feina

Presència de programes per a la reducció
d’accidents i les lesions al lloc de treball

403-1

Mesurament dels
accidents laborals,
en particular de la freqüència i de la gravetat

Mesurament dels
accidents ocorreguts
en el lloc de treball
amb relació a la freqüència i la gravetat

403-2

8.7
13%

34%

1%

1%

6%
exposa dades sobre percentatge
de subcontractació

7%

47%
reporta dades sobre rotació general

55%

77%
declara dades sobre modalitat
contractual

78%

58%
reporta dades sobre l’indicador
de tipus de jornada

Indicadors de
l’Observatori ODS

Llei 11/2018

Resultats Evolució
del 2018 interannual

8.8

Anàlisi del report de les empreses
Resultats del 2019

(% de les empreses que reporten)

Resultats Evolució
del 2018 interannual

65%
menciona mesures adoptades
per a l’abolició del treball infantil

51%

64%
menciona mesures adoptades
per l’abolició del treball forçós

51%

94%
inclou a les seves memòries mesures i programes de prevenció
de riscos laborals

94%

58%
exposa el nombre d’accidents
laborals registrats

52%

60%
inclou índex de freqüència

55%

64%
exposa l’índex de gravetat

61%

14%

13%

0%

1%

8%

6%

5%

1%

3%

47%
11%
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Indicadors de
l’Observatori ODS

GRI

Percentatge d’empleats
coberts per conveni
col·lectiu

% d’empleats coberts
per conveni col·lectiu

403-4,

Avaluació dels
proveïdors i dels
subcontractistes en
termes socials

Mapatge de la cadena
de valor en relació
amb la responsabilitat
social

414-1,

Llei 11/2018

8.8

Resultats del 2019

(% de les empreses que reporten)

407-1

414-2

Presència d’una política activa de control
de proveïdors en
relació amb els aspectes socials

Prevenció dels riscos
de vulneració de drets
humans i, si és el cas,
mesures per mitigar,
gestionar i reparar possibles abusos comesos

9.4

8
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59%

55%
mapegen la cadena de valor

50%

92%
declara a les seves memòries
les polítiques de control de
proveïdores

94%

72%
inclou referències sobre la política de compres de la companyia

Existència d’una política de compres
que inclogui aspectes
socials

Prevenció dels riscos de vulneració
de drets humans a
partir d’una política
de gestió de riscos en
aquesta matèria

410

Ús de sensors per
monitorar processos,
ús de IoT, ús de Big
data i decisió algorítmica

Altre*

82%
informa sobre les mesures de
prevenció de riscos de vulneració de drets humans

45%
compta amb les eines per monitorar els seus processos

Llei 11/2018

Resultats Evolució
del 2018 interannual

37%
reporta dades sobre el grau de
cobertura del conveni col·lectiu

40%
reporta iniciatives de formació de
la plantilla i de la cadena de valor

Formació en matèria
de drets humans a
tota la cadena de valor

Inclusió de qüestions
socials en la política de
compres

Anàlisi del report de les empreses

22%

9.4
5%

2%

25%

Indicadors de
l’Observatori ODS

GRI

Anàlisi del report de les empreses
Resultats del 2019

(% de les empreses que reporten)

Resultats Evolució
del 2018 interannual

43%
ha establert noves formes de
contacte amb el client

38%

43%
ha creat nous serveis relacionats
amb la digitalització

52%

32%
ha generat nous models de
negoci

34%

52%
ha suposat una millora en termes
d’eficiència energètica basant-se
en la digitalització

50%

52%
reporta mesures antidiscriminatòries a la contractació

35%

Presència de polítiques de no-discriminació en l’àmbit
salarial

55%
informa sobre les polítiques
d’igualtat salarial

36%

Presència de polítiques d’igualtat d’
oportunitats i de diversitat

89%
inclou a les seves memòries
polítiques de no-discriminació i
igualtat d’oportunitats

90%

55%
inclou indicadors quantitatius
sobre diferències salarials

57%

Disposició de punts
de contacte amb el
client

Altre*

Disseny de nous serveis a partir de digitalització

Altre*

Nous models de negoci a partir de digitalització

Altre*

Millores d’eficiència i
productivitat entre la
producció i els mitjans
emprats

Altre*

Presència de polítiques de no-discriminació a la contractació

401-1,

5%

9%

2%

2%

15%

Existència de polítiques
contra tota mena de discriminació, d’igualtat de
tracte i d’oportunitats

59%
13%

406-1

17%

10.3

69%
13%

19%

1%

54%
9%

Publicació de les remuneracions mitjanes i la
bretxa salarial existent

Comunicació de les
dades que corroboren
la bretxa salarial

405-2

EVOLUCIÓ DEL REPORT NO FINANCER
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Indicadors de
l’Observatori ODS

GRI

Anàlisi del report de les empreses
Resultats del 2019

(% de les empreses que reporten)

12.5

12.2

Avaluació dels
proveïdors i els
subcontractistes
en termes socials

Mapatge de la cadena
de valor en relació
amb la responsabilitat
social

308

92%
declara a les memòries les polítiques de control de proveïdors

Presència d’una política activa de control
de proveïdors amb
relació als aspectes
socials

43%
ofereix dades sobre percentatge
de proveïdors locals

% de proveïdors
locals

29%
fa referència a mesures per millorar la sostenibilitat del transport

Integració del transport sostenible de
mercaderies a la cadena de valor

Inclusió de qüestions
socials en la política de
compres

12.5

10

Mesures de prevenció,
reciclatge, reutilització, altres formes de
recuperació i eliminació
de residus

 EVOLUCIÓ DEL REPORT NO FINANCER

72%
inclou referències sobre la política de compres de la companyia

Existència d’una política de compres
que inclogui aspectes
socials

Implementació de
polítiques de gestió
de residus

55%
mapegen la cadena de valor

301-3,
306-2

87%
esmenta mesures per al tractament
dels residus

Indicadors de
l’Observatori ODS

GRI

Mesures de prevenció,
reciclatge, reutilització, altres formes de
recuperació i eliminació
de residus

Implementació de polítiques de gestió de
residus perillosos

301-3,

Mesures de prevenció,
reciclatge, reutilització, altres formes de
recuperació i eliminació
de residus

Política d’ampliació
de la vida del producte

Altre*

Política de reparació

Altre*

Llei 11/2018

Resultats Evolució
del 2018 interannual

50%
5%

94%

Anàlisi del report de les empreses
Resultats del 2019

(% de les empreses que reporten)

306-2

2%

Política de
reutilització

301-2

Política de
refabricació

Altre*

Política de reciclatge

301-2

43%

Resultats Evolució
del 2018 interannual

52%
esmenta mesures per al tractament dels residus perillosos

54%

20%
inclou pràctiques d’ampliació de
la vida del producte

35%

9%
aporta sobre les pràctiques
de reparació

6%

62%
reporta sobre les pràctiques de
reutilització

65%

1%
reporta sobre les pràctiques de
refabricació

0%

78%
reporta sobre les pràctiques de
reciclatge

77%

66%
verifica tots o la majoria dels
continguts inclosos a les memòries

67%

2%

15%

3%

3%

0%

13%

1%

16%

1%

59%
13%

84%

12.6

Existència de sistemes de
supervisió i auditories i
presentació dels resultats
de les mateixes

Presència de verificació externa del report
empresarial

Altre*

1%

3%

EVOLUCIÓ DEL REPORT NO FINANCER
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13.1

Mesures per prevenir,
reduir o reparar les
emissions de carboni
que afecten greument el
medi ambient

Indicadors de
l’Observatori ODS
Emissions directes
de GEI. Abast 1
(tn CO2 eq)

GRI

Anàlisi del report de les empreses
Resultats del 2019

(% de les empreses que reporten)

305-1

74%
exposa dades sobre emissions
d’abast 1

Llei 11/2018

Resultats Evolució
del 2018 interannual
68%
6%

Emissions indirectes
de GEI. Abast 2
(tn CO2 eq)

305-2

Altres emissions de
GEI. Abast 3
(tn CO2 eq)

305-3

63%
exposa dades sobre emissions
d’abast 2

58%

44%
exposa dades sobre emissions
d’abast 3

38%

16.7
5%

Mesures preses per
preservar o restaurar
la biodiversitat i mesurament dels impactes
causats per les activitats o operacions en
àrees protegides

Presència de polítiques per a la contribució a la protecció de
la biodiversitat

304-2

Mesures adoptades per
prevenir la corrupció, el
suborn i el blanqueig
de capitals

Existència de procediments i normes de
prevenció de la corrupció, el suborn i el
blanqueig de capitals

102-16,

Beneficis obtinguts
país per país

12
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Anàlisi del report de les empreses
Resultats del 2019

(% de les empreses que reporten)

Subvencions
públiques rebudes

Subvencions públiques rebudes

201-4

Incloure procediments
d’organització del diàleg social, per informar
i consultar al personal i
negociar amb ells

Existència de procediments per informar,
consultar i negociar
amb el personal

Altre*

Col·laboració amb
organismes de sostenibilitat i creació
d’aliances estratègiques i per a l’obtenció
de recursos humans i
instal·lacions

Altre*

42%
inclou dades de les subvencions
públiques rebudes

Resultats Evolució
del 2018 interannual
40%
2%

Beneficis obtinguts
país per país

102-17,
205-1,
205-2,

79%
fa referència a procediments
i instruments per organitzar el
diàleg social

60%

19%

6%

17.17

16.5

GRI

16.5

* No s’ha incorporat un indicador directe del
present ODS, però es relaciona amb la protecció
de la biodiversitat (ODS 15)

15.1

Indicadors de
l’Observatori ODS

54%
inclou referències a mesures de
protecció de la biodiversitat

53%

89%
informa sobre la implantació de
procediments i normes de prevenció de la corrupció i el suborn

90%

35%
reporta dades sobre beneficis
obtinguts desagregades país
per país

33%

90%
declara aliances amb diferents
actors

86%
4%

1%

1%

205-3

201

2%
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AGENDA
2030

14
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VINCULACIÓN 
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Contacte:
catlideratges@esade.edu

