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Pròleg

L’Agenda 2030 resisteix l’embat de la COVID

Àngel Pes

Director de l'Observatori dels ODS

Resiliència: capacitat d’un individu o d’un grup d’afrontar
amb èxit una situació desfavorable o de risc, i de recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant
de circumstàncies adverses.
Durant els anys 2020 i 2021 la pandèmia de la COVID ha
produït un fort impacte en tots els països del món i els
seus efectes negatius han repercutit directament sobre els
objectius de l’Agenda 2030. En el primer capítol es detalla
quins ODS han estat més afectats: l’augment de la pobresa,
ODS 1; el deteriorament de la salut i el benestar d’amplis
grups socials, ODS 3; i l’augment de la desocupació, ODS 8.
No obstant això, la principal conclusió d’aquest Informe de
l’empresa espanyola i els ODS és que l’Agenda 2030 ha
demostrat una gran resiliència, malgrat aquestes dificultats
sobrevingudes. Les iniciatives orientades a la recuperació econòmica a l’escenari post-COVID concentren la seva
actuació en la injecció de recursos públics per a la modernització i la transformació de les economies entorn d’eixos
d’actuació que impulsen el desenvolupament sostenible, les
aliances i la promoció de societats més inclusives. També en
el compromís d’amplis sectors empresarials amb aquests
mateixos objectius.
Les iniciatives públiques, acompanyades de la resposta del
sector privat, han alimentat la resiliència de l’Agenda 2030
des de l’inici de la pandèmia.
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LIDERATGE DEL SECTOR PÚBLIC

COMPROMÍS DE LES EMPRESES

Les decisions adoptades per combatre els estralls de la
pandèmia, tant en la salut com en l’economia, han posat
en relleu la funció essencial del lideratge exercit per les
administracions públiques. A diferència del que va succeir
durant la Gran Recessió de l’any 2008, creixen les veus
que consideren l’escenari actual com un punt de no retorn
per escometre reformes importants i assentar les bases
d’un nou paradigma de generació de riquesa vinculat a la
sostenibilitat, que desacobla el desenvolupament econòmic
de l’augment del consum de recursos i de l’extracció de
matèries primeres.

Els informes no financers publicats per les empreses cotitzades
espanyoles mantenen les tendències ja detectades en els anys anteriors: estan més atentes als ODS i creix considerablement el nombre
d’empreses que reporten polítiques de protecció dels drets humans.
Destaca l’èmfasi en la materialitat que reflecteixen els informes; és a
dir, tractar amb major amplitud els aspectes que afecten de manera
principal l’activitat de l’empresa esdevé la informació més rellevant
del report no financer.

En referència a les iniciatives adoptades pels poders públics
en diferents països, destaca l’acord històric aconseguit
per la Unió Europea amb el programa Next Generation EU,
però també el Pla de l’administració estatunidenca, sota
la presidència de Biden, és enormement ambiciós amb
objectius clarament inspirats en l’Agenda 2030: la transició
ecològica, que inspira el New Green Deal, i la protecció de
les persones més afectades per la crisi econòmica derivada
de la pandèmia.

Les accions que les empreses han desenvolupat durant aquest any
passat enfront de la pandèmia no es veuran reflectides fins a arribar
a la redacció de l’informe de l’any 2022. Som conscients d’aquesta
bretxa. No obstant això, com a exemples de la contribució del teixit
empresarial a la resiliència de l’Agenda 2030 podem anticipar tres
accions, molt destacades pel seu caràcter general i pel seu impacte
transformador.
En primer lloc, per fer compatible el confinament amb l’activitat laboral, la feina des dels domicilis, connectats a internet, ha rebut un
impuls formidable. Durant els mesos de març i abril del 2020, moltes
empreses van avançar-se a organitzar la seva activitat mitjançant el
teletreball com mai ho havien fet. Els plans que havien previst executar
en anys es van implementar en només setmanes.

En segon lloc, el comerç digital, que si bé ja avançava abans de la
pandèmia, ara ho fa a un ritme exponencial, i no només a partir de les
grans empreses, sinó també de les pimes. Així es recull en el capítol II
d’aquest Informe: Les necessitats d’abastiment i de subministrament
–molt sovint lligades amb cadenes de subministrament globals– han
tingut un impacte positiu en les cadenes de subministrament locals.
L’aposta per un canvi a favor de la “proximitat” afavoreix el dinamisme
d’alguns sectors que poden resultar estratègics per aconseguir fixar
les empreses i la població al territori.
Finalment, el desenvolupament de diverses vacunes altament efectives, en un termini inferior a l’any, és un èxit científic i del sistema
d’investigació farmacèutic que semblava impossible fa pocs mesos. La
col·laboració publicoprivada a escala internacional ha estat essencial
per aconseguir aquest resultat brillant.
En resum, de l’any 2020 i malgrat els resultats negatius que ha produït,
tant a la vida de les persones i de les empreses com en general a
l’economia dels països, en podem extreure un missatge positiu: fins
i tot en circumstàncies tan adverses, l’Agenda 2030 s’ha consolidat
com la millor alternativa que tenim per progressar. Esperem que en
els escenaris de recuperació post-COVID que tots anhelem, aquesta
consolidació de l’Agenda 2030 acceleri encara més la transició cap
a una energia i una economia verdes i cap a una societat més justa i
inclusiva, tal i com defensen les Nacions Unides.

5
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Com avaluen les organitzacions empresarials representants de les pimes la integració
de la sostenibilitat i l’Agenda 2030?

 L’aparició de la pandèmia de la COVID

 L’Agenda 2030 es revela com un full de

 Les estratègies i els plans de recu-

a principis del 2020 ha condicionat
l’inici de la Dècada de l’Acció, el període comprès entre el 2020 i el 2030,
que havia de ser una etapa crucial per
accelerar l’aplicació dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS).
A les conseqüències severes per a la
salut, s’hi afegeix una profunda crisi
socioeconòmica d’abast global que
aprofundeix en les diferents bretxes existents; entre elles, la desigualtat. Un cop
superada la crisi sanitària, serà imprescindible recuperar el missatge d’urgència
promogut per les Nacions Unides.

ruta vàlid i molt rellevant dins l’escenari
postpandèmia. Servirà per afermar la
coherència de polítiques globals, i
revalorar el paper dels actors públics,
privats i de la societat civil com a agents
motors del canvi. Nacions Unides s’ha
referit a la qüestió mediambiental com
una triple emergència que situa el planeta en un punt d’inflexió davant el canvi
climàtic, la contaminació i la pèrdua de
la biodiversitat.

peració previstos per sortir de la crisi
posen el focus en el desenvolupament
sostenible i propugnen polítiques de
transformació més orientades a la
transició ecològica, al protagonisme de
la digitalització i a les mesures de protecció social. A través dels “nous pactes
verds”, els governs de la Unió Europea i
dels Estats Units d’Amèrica assumeixen
més protagonisme en l’orientació de
l’economia a favor de la sostenibilitat.

 Es reforça el paper de les empreses

 La col·laboració entre actors públics

com a agents socials per a la seva
contribució a la creació de riquesa i
per al lideratge necessari en la transició cap a un model econòmic sostenible, més just i inclusiu. Es continua
consolidant la tendència a remarcar el
propòsit empresarial i la creació de valor
per al conjunt de les parts interessades
(stakeholders). Al mateix temps, augmenta la pressió dels grups inversors perquè
les empreses incorporin consideracions
mediambientals, socials i de governança
(ESG) a les seves estratègies.

i privats adquireix més centralitat en
els programes de recuperació. L’èxit
d’aquest model de governança dependrà
en gran part de la capacitat del sector
públic per dissenyar polítiques que permetin atendre de manera específica les
demandes de les petites i mitjanes empreses; enfortir la resiliència del conjunt
del teixit empresarial, i establir les bases
d’una recuperació sòlida.

La COVID reforça
l’Agenda 2030 com un
full de ruta global per
millorar la coherència de
les polítiques, i revalortiza
el paper dels actors
públics, privats i de la
societat civil com a
motors de canvi.

PART II

PART I

Quina rellevància tindrà l’Agenda 2030 en el context postpandèmia?

 Les petites i mitjanes empreses se-

 En clau de l’Agenda 2030, el grau de

 Les organitzacions empresarials des-

gueixen afrontant les conseqüències
de la crisi econòmica provocada per
la COVID, però de manera desigual.
Tot i que encara són moltes les que lluiten
per sobreviure, algunes han aconseguit
adaptar amb èxit els seus models de negoci, amb el suport de palanques com la
digitalització, les xarxes de col·laboració
local i els mecanismes de suport financer.

coneixement sobre els ODS per part
de les pimes és cada cop més gran,
però encara insuficient. La promoció
de bones pràctiques en sostenibilitat per
part de les organitzacions empresarials,
les sessions de formació o els programes
d’acompanyament són bons exemples
de com aquestes accions contribueixen
al canvi de cultura empresarial a favor de
la sostenibilitat.

taquen les oportunitats obertes en
les àrees de la salut, la digitalització,
el teletreball i la conciliació, entre els
àmbits d’actuació prioritaris a curt i
mitjà termini. Les empreses subratllen
la importància d’invertir en capital humà
i en l’actualització de competències, i de
trobar mecanismes flexibles que permetin
afermar models de treball menys rígids,
amb solucions adaptades a les característiques de cada sector i àmbit de treball.

 Les organitzacions empresarials

 El rol de les organitzacions empresa-

consideren que els fons europeus
Next Generation EU representen una
oportunitat històrica per activar la recuperació econòmica i transformar el
teixit empresarial a Espanya. Defensen
que l’èxit del Pla dependrà, en gran part,
de l’arribada dels recursos a empreses
de tots els sectors i dimensions. Per això
proposen, entre altres mesures, que es
reservi un percentatge dels recursos a les
pimes i que se simplifiquin els processos
administratius per accedir als fons.

rials com a facilitadores del diàleg
amb el sector públic serà central per
defensar els interessos de les pimes
i orientar les empreses cap a models
de negoci sostenibles. Tan sols així,
les petites i mitjanes empreses podran
formar part de la recuperació sostenible
rere la crisi econòmica.

L’èxit del Pla de
Recuperació dependrà,
en bona mesura,de
l’arribada dels recursos a
empreses –pimes– de tots
els sectors i mides.

7
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PART III

Com ha evolucionat la contribució a la sostenibilitat de les empreses cotitzades espanyoles?

L’entrada en vigor de la Llei 11/2018 ha comportat una millora progressiva en la qualitat de la informació publicada

Augmenten lleugerament les mencions als ODS, però no se’n detallen les accions concretes

 El 2020, 106 empreses d’un total de

 Hi ha grans diferències entre els sectors

 La qualitat de la verificació externa del

 El 73% de les empreses esmenten els

 El report de polítiques d’economia circu-

 Menys empreses informen sobre mesu-

134 companyies amb seu a Espanya
van presentar informació no financera
relativa a l’exercici del 2019. Aquesta
xifra representa el 79% de les companyies,
una proporció 9 punts superior a la de
l’any anterior (70%). Aquest creixement
reflecteix que l’aplicació de la Llei 11/2018
ha fet augmentar el nombre d’empreses
que publiquen memòries no financeres.

en la publicació d’informació no financera: tot i que el 100% de les empreses
cotitzades d’energia o de tecnologia la
presenta, només ho fan el 27% de les
empreses del sector dels serveis immobiliaris.

report no financer té un ampli marge
de millora. La Llei 11/2018 no incorpora
una descripció dels procediments ni dels
continguts que han d’aplicar les entitats
auditores.

ODS en els seus reports no financers,
un 7% més que l’any anterior. No obstant
això, tan sols una petita part d’aquests
esments va acompanyada de plans ambiciosos per detallar la contribució a l’Agenda
2030.

lar es segueix limitant principalment al
reciclatge i a la reutilització. La resistència
a adoptar altres mesures com la reparació
i la refabricació bloqueja un any més la
implementació coordinada de veritables
estratègies sectorials d’economia circular.

res de digitalització en comparació amb
l’exercici anterior. S’observa un nivell de
progrés molt diferent en funció del sector
econòmic, que mostra una bretxa digital en
el teixit empresarial.

73%

Empreses esmenten
els ODS en els seus
reports no financers

La materialitat s’incorpora com un element clau en el report
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 Seguint les tendències internacionals,

 La majoria de les empreses cotitzades,

aquest Informe afegeix la materialitat
com una nova dimensió d’anàlisi a
les memòries. L’anàlisi de materialitat
consisteix a identificar –en diàleg amb els
grups d’interès– les qüestions de sostenibilitat més rellevants per a l’empresa a
partir d’una revisió dels impactes materials positius i negatius que es deriven del
model de negoci a la societat, l’economia
i el medi ambient.

el 80%, integra la materialitat en el cicle
de report. Malgrat això, la consideració
de les opinions dels grups d’interès en
aquesta anàlisi encara és una tasca
pendent. La inclusió dels stakeholders
en aquest procés és un prerequisit perquè les companyies puguin contribuir
positivament en el seu entorn.

80%

Empreses
cotitzades integra
la materialitat
en el cicle de report

 Augmenta el nombre d’empreses que

 La qualitat del report de les dades me-

comunica haver desenvolupat polítiques
d’igualtat de gènere. Els increments més
notables es troben a les polítiques de contractació i de retribució. Tot i això, manca
una definició a la majoria dels esments.

diambientals continua sent molt baixa.
Això impedeix analitzar en profunditat els
avenços de les empreses i impossibilita
qualsevol comparativa sectorial.

Les dades relatives a la
dimensió del medi ambient
segueixen presentant
inconsistències
Les empreses publiquen
informació de qualitat
desigual per a cada dimensió
del report

9



Introducció

L’any 2020 serà recordat en els llibres d’història com l’any
de la COVID. A més de causar la mort a milions de persones
i de posar al límit les capacitats dels sistemes sanitaris, la
pandèmia ha frenat de cop bona part de l’activitat econòmica
i ha augmentat les desigualtats i la pobresa al món.
Un cop més, aquesta crisi ha demostrat la fragilitat de l’espècie humana, l’imperatiu de millorar els models d’organització
socioeconòmica existents i les estructures mundials de
coordinació sanitària. Però també ha donat importància als
avenços tecnocientífics de les últimes dècades, a la nostra
capacitat de resiliència i la importància de la cooperació.
Mantenim l’esperança que en un futur no gaire llunyà les
vacunes permetran immunitzar a bona part de les societats
i podrem deixar enrere els confinaments, el distanciament
social i tantes altres restriccions que han afectat la convivència i l’economia global. En altres paraules, disposem d’una
recepta per combatre aquesta crisi i, tard o d’hora, tornar a
la (nova) normalitat.
Al mateix temps, convivim amb altres crisis de llarg recorregut
el potencial destructor de les quals és molt superior i, les
solucions, molt més complexes. Ens referim a l’emergència
climàtica, a la desertització, a la pèrdua de la biodiversitat i
a l’augment de les desigualtats al món. Com en el cas de la
pandèmia, es tracta d’emergències globals per a les quals es
requereixen polítiques innovadores i col·laboratives basades
en la corresponsabilitat. No obstant això, el fet que la seva
evolució sigui aparentment menys visible alenteix la cerca
de solucions, dificulta l’assignació dels recursos necessaris
i posposa una acció decidida per a resoldre-les. Malgrat
els terribles diagnòstics emesos per la comunitat científica,
encara no existeix la conscienciació suficient per accelerar
el canvi cap a nous models de producció, de distribució i de
consum que siguin més respectuosos amb el medi ambient i el
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planeta. La mala notícia és que les conseqüències d’aquesta
letargia col·lectiva poden ser molt més devastadores que les
que estem patint a conseqüència de la pandèmia.
La sortida de la crisi produïda per la COVID representa, per
a molts, una oportunitat sense precedents per reorientar
el rumb de les societats modernes i oferir alternatives de
desenvolupament més sostenibles. Serem capaços d’aprofitar
aquesta oportunitat?
En el primer capítol d’aquest informe hem volgut aproximar-nos a aquesta qüestió, preguntant-nos en quina mesura
la pandèmia de la COVID pot considerar-se el revulsiu —la
wake up call— que la humanitat necessitava per replantejar
el seu model de desenvolupament. Podem extreure una
conclusió general: tot i que l’aturada econòmica derivada
de la pandèmia no hagi tingut efectes significatius sobre les
constants vitals del planeta (segueixen augmentant l’escalfament global, la degradació mediambiental o les desigualtats),
existeixen indicis per pensar que les mesures de recuperació
impulsades per alguns governs i confirmades per moltes empreses i CEOs serviran de palanca per accelerar la transició
cap a la sostenibilitat.
A l’edició del 2020 apuntàvem l’adveniment d’un canvi de
paradigma empresarial orientat cap a la sostenibilitat, si bé
encara en estat embrionari. En el nivell discursiu, l’impuls
del canvi semblava estar protagonitzat pel sector privat i
especialment per la gran empresa. En canvi, durant el 2020,
el centre de gravetat d’aquests discursos sembla haver-se
desplaçat cap als poders públics com a últims responsables
de trobar solucions. Els fons de recuperació europeus Next
Generation o les mesures adoptades per la nova Administració Biden als EUA —descrits en aquest informe— en són un
exemple, com també ho és el Plan España Puede, impulsat

pel Govern d’Espanya. Aquestes iniciatives han estat dissenyades
dins del marc ideològic dels “Nous Pactes Verds” (Green New Deal)
i, a priori, demostren la voluntat dels poders públics de recuperar
el protagonisme —i un cert control— a l’hora de guiar i orientar el
desenvolupament dels mercats, i de posar el focus en les qüestions
de sostenibilitat.

volgut posar el focus en aquells àmbits de sostenibilitat de la pràctica
empresarial més susceptibles de transformació a conseqüència de
la COVID; és a dir, el teletreball, la conciliació laboral i familiar, etc.
D’aquesta manera, l’edició de l’any vinent, que se centrarà en les
memòries del 2020, permetrà captar l’efecte real de les polítiques
derivades de la pandèmia sobre les empreses cotitzades espanyoles.

En el segon capítol d’aquest informe ens aproximem a la realitat de
les pimes des de l’òptica d’alguns representants d’organitzacions
empresarials de l’àmbit estatal i regional. A través d’entrevistes, hem
recollit la seva opinió sobre: (1) el nivell de maduresa en la implementació de l’Agenda 2030 que perceben entre les pimes espanyoles i
els factors que la propicien; (2) les reaccions de les pimes davant la
COVID i els vectors de desenvolupament futur; i (3) les percepcions,
expectatives i recomanacions dels representants de les organitzacions
empresarials amb relació als fons Next Generation EU.

Per acabar, hem inclòs un annex a la solapa posterior d’aquest informe que complementa la informació del tercer capítol. Seguint el
model de l’any passat, presentem una taula que recopila el conjunt
d’indicadors analitzats i els vincula amb la Llei espanyola d’informació
no financera. En aquesta ocasió, la taula recull l’evolució, positiva o
negativa, de cadascun d’aquests indicadors agregats en relació a les
memòries del 2018, fet que permet obtenir una imatge conjunta dels
avenços i/o retrocessos que s’han produït en les diferents dimensions
de la sostenibilitat.

Aquest capítol confirma el rol important que exerceixen les associacions de pimes a l’hora de situar la sostenibilitat al cor de les estratègies empresarials. Destaquem el seu paper clau per codissenyar,
juntament amb el sector públic, un model d’assignació dels fons de
recuperació europeus que sigui equitatiu i just per a les pimes. Els
governs tenen al davant una oportunitat única per implementar un
nou model de governança que concedeixi a les pimes el protagonisme que mereixen i introdueixi els incentius necessaris per a la plena
incorporació de la sostenibilitat.

L’informe inclou una gran varietat d’elements de reflexió que faciliten
la comprensió de les barreres i els facilitadors amb els quals es troben
les empreses per orientar la sortida de la crisi i la incorporació de la
sostenibilitat. La magnitud dels reptes socials, mediambientals, econòmics i de governança que tenim per davant exigeix el disseny de
solucions sistèmiques basades en la col·laboració. En aquest sentit,
des de l’Observatori dels ODS subratllem la vigència, la rellevància i
la validesa de l’Agenda 2030 com a full de ruta global aplicable a tots
els àmbits d’activitat i als diferents nivells d’acció. Fins al moment,
és la recepta més ben definida i més àmpliament consensuada per
combatre les grans crisis que estem vivint, les conseqüències de les
quals es podrien agreujar en el futur. Ara més que
mai, cal recuperar el missatge de les Nacions
Unides per a aquesta Dècada, i exhortar els
diferents agents socials a assumir les seves
responsabilitats i passar, urgentment, de
les paraules, a l’acció.

El tercer capítol presenta una anàlisi de les memòries d’informació
no financera de les empreses cotitzades espanyoles, segueix un
plantejament similar al de les edicions anteriors d’aquest informe.
Els lectors podran apreciar algunes novetats de forma i de contingut
presents en aquesta publicació. Entre elles destaquem la incorporació
de l’anàlisi de materialitat com a nova dimensió d’estudi, d’acord amb
les tendències internacionals recents en aquesta matèria. Així mateix,
i donades les circumstàncies extraordinàries viscudes el 2020, hem

Contacte:
catlideratges
@esade.edu
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Volem agrair a totes les persones i les organitzacions que s’han mostrat interessades en l’activitat
de l’Observatori dels ODS i que han contribuït, d’una forma o altra, a millorar aquest informe en la seva
quarta edició.
Relació de persones participants en les entrevistes realitzades amb les organitzacions empresarials
representants de pimes

LA RELLEVÀNCIA DE
L’AGENDA 2030 EN
L’ESCENARI POSTPANDÈMIA

PART I

Agraïments

ADEGI: Ana Boto, responsable d’Análisis i Estudis.
AMEC: Joan Tristany, director general.
CEA: Manuel Bellido, director de l’Observatori Empresarial per a la Consecució de l’Agenda 2030 (OECA)
i president de la Comissió per als Objetius de Desenvolupament Sostenible de CEA; Gema Fontseca,
responsable de Relacions institucionals.
CEPYME: Gerardo Cuerva, president; Luis Aribayos, secretari general, i Inmaculada Pardo; Directora de
Comunicació i Relacions institucionals.
CEPYME Aragón: Carmelo Pérez, secretari general; María Victoria Pérez, directora de Relacions laborals i
Desenvolupament sostenible.
Confebask: Eduardo Aretxaga, director general; i AmaiaLópez, responsable de Seguretat i Salut laboral,
Mediambient i Temes socials.
Pacte Mundial de Nacions Unides Espanya: Cristina Sánchez, directora executiva.
PIMEC: Mireia Cammany, vicepresidenta; Rosa Maria Juny, directora de la Fundació PIMEC; Ángel
Hermosilla, gerent Àrea Institucional; Joan Barfull, gestor Ambiental i Pere Cots, director del Departament
de Consultoria estratègica i financiació.
Consell Assessor
Meritxell Ripoll (CaixaBank), Xavier Trabado i Arantxa Ribot, (Fundació “la Caixa”), Joan Batalla
(FUNSEAM), Leire Pajín (REDS i ISGlobal) i Rafael Vilasanjuán (ISGlobal), Eva Jané-Llopis (Esade), Rosa
María Juny (Fundació PIMEC), María Teresa Costa (Càtedra de Sostenibilitat Energètica de la UB).
També volem agrair el suport rebut per part de la Fundació “la Caixa”. Amb el patrocini d’aquest
Observatori dels ODS contribueix a la promoció de la sostenibilitat entre les empreses espanyoles
i a la sistematització d’un mètode imparcial basat en criteris acadèmics per a l’avaluació i el seguiment
de la seva contribució als ODS.
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“S’ha comparat la COVID amb una radiografia que mostra les fractures al fràgil
esquelet de les societats que hem construït. Revela mentides i falsedats per tot
arreu: el parany que el lliure mercat ofereix atenció mèdica a tothom; la ficció
que les cures no remunerades no són treball; la falsa idea que vivim en un món
postracista, o el mite que tots estem al mateix vaixell. Encara que tots surem a
la mateixa mar, és evident que alguns ho fan en els seus grans iots, mentre uns
altres van a la deriva aferrant-se als enderrocs.”
Antonio Guterres, secretari general de la ONUi
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Ilustraci

L’AGENDA 2030,
MÉS VIGENT QUE MAI
La necessitat de revigoritzar la Dècada de l’Acció
El 2020 les Nacions Unides va celebrar el 75è aniversari i
va promoure l’anomenada Dècada de l’Acció per accelerar
la localització i l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per part dels governs, les empreses
i la societat civil. El mateix any es va commemorar el 5è
aniversari de l’adopció de l’Agenda 2030 i de la signatura de
l’Acord del Clima de París.1 Tots dos mandats internacionals
tenen l’objectiu d’orientar l’adopció de polítiques alineades
i compromeses amb un model de desenvolupament sostenible. Amb l’adveniment de la COVID i la declaració mundial
de la pandèmia, les esperances dipositades en la Dècada de
l’Acció es van veure interrompudes.
La crisi de la COVID ha demostrat que cap institució o govern
pot oferir per si sol una resposta holística i eficaç als desafiaments globals. Ha evidenciat, a més a més, les limitacions
dels mandats d’algunes organitzacions internacionals, com
ara l’Organització Mundial de la Salut (OMS). A tot això, se
suma el factor temps com un element més de pressió que
exigeix actuar sense dilació i incorporar mecanismes democràtics en la presa de decisions i en la rendició de comptes.

En aquest escenari, el compliment de l’Agenda 2030 esdevé especialment important. Es tracta d’una agenda global,
aprovada el 2015 per 196 països de les Nacions Unides, que
defineix uns objectius i unes metes orientades a construir un
model socioeconòmic i productiu alternatiu a l’actual, que
sigui sostenible i just. Tot i que aquest full de ruta internacional va ser dissenyat en un context previ a la pandèmia,
actualment les seves premisses adquireixen més vigència
que mai, ofereixen solucions concretes als reptes de present
i de futur, i permeten alinear tots els països del món entorn
d’uns objectius comuns.
El repte de la Dècada de l’Acció és enorme: estem obligats a trobar sortides immediates a la crisi sanitària i
socioeconòmica de la COVID; i, alhora, hem de remodelar
amb urgència els patrons de producció i de consum per
revertir les tendències de llarg recorregut vinculades a
l’emergència climàtica i mediambiental. Malgrat la magnitud del repte, cada vegada hi ha més intel·lectuals i decisors
–públics i privats– que conceben aquesta confluència com
una oportunitat de canvi estructural sense precedents en el
context de les dues crisis.

Augmenten els riscos vinculats a la sostenibilitat
L’any 2020 s’ha caracteritzat pels efectes de la crisi sanitària i per a la salut global provocats per la pandèmia
del virus SARS-CoV-2. A més, com recull l’últim informe
publicat per l’Organització Mundial de Meteorologia l’abril
del 2021,ii els anys 2019 i 2020 es van caracteritzar per
l’agudització de fenòmens meteorològics extrems i altres
senyals vinculats a l’emergència climàtica.

En la mateixa línia, l’informe de Riscos Globals del Fòrum
Econòmic Mundial (WEF) 2021iii destaca un any més els riscos
associats al clima, els danys causats per l’acció humana al
medi ambient i la pèrdua de biodiversitat. Ressalten, també,
les malalties infeccioses tant pel seu potencial d’impacte
com per la seva probabilitat d’aparició.

Alguns estudis apunten la interrelació entre l’emergència climàtica
i mediambiental, i l’increment de
noves epidèmies –o pandèmies–
amb un alt grau de transmissibilitat
en l’espècie humana.v Els riscos
que comporten aquests esdeveniments dibuixen un nou horitzó
d’inestabilitat creixent i ens obliguen a estar alerta davant de les
transformacions irreversibles per
a la humanitat.

Principals riscos
en termes d’impacte
Font: elaboració pròpia a partir de l’informe
The global riscs report 2021lV

Afectació de les epidèmies a
la història recentvii
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La COVID és la pandèmia amb més impacte
d’aquest segle, tot i que existeixen altres
epidèmies que han tingut conseqüències
en altres zones del planeta: SARS (2003),
H1N1 (2009), MERS (2012), Ebola (2014) i
Zika (2016). Entre els principals motius per
a l’aparició de noves pandèmies globals, hi
ha: la pèrdua de massa forestal i de biodiversitat, el trànsit d’animals, la intensificació
agrícola i ramadera i les conseqüències del
canvi climàtic. Tots aquests fenòmens afavoreixen la propagació de la zoonosi, que
descriu la transmissió d’animal a animal,
d’animal a ésser humà, i després, entre
éssers humans.vi
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Font: elaboració pròpia a partir
de l’informe Pérdidas de naturaleza
y pandèmiasvii

Origen: Tots
Morts: 123.000–203.000

2019

Origen: Xina
Morts: 616

Origen: Xina
Morts: 3.300.000*

Origen: EUA–Mèxic
Morts: 429

Origen: Congo
Morts: 14.693

EBOLA

1967

MARBURG

2003

MERS

Origen:
Aràbia Saudita
Morts: 858

2002
SARS

Origen: Uganda Origen: Xina
Morts: 478
Morts: 774

02.

COVID-19

2012

1976

PORCINA H1N1

2013

H7N9-AVIAR

2009

*Maig de 2021viia
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En aquest context, l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) es consoliden com un full de ruta imprescindible per construir un nou model econòmic més sostenible. Un
model que revisi els patrons de producció i de consum, que lluiti
contra les desigualtats creixents, que impulsi la transparència en els
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Augmenta el risc de zoonosi i l’aparició
de noves epidèmies
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Categories de risc:
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Morts: 455
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NIPAH

Origen: Malàisia
Morts: 265

diferents sistemes de governança i que fomenti la pau al món. Les
aliances entre el sector públic, els actors privats i la societat civil seran
imprescindibles per assolir aquest objectiu.
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El virus de la desigualtat s’expandeix pel món

L’emergència climàtica no s’atura
La dècada 2010-2019 és el període amb les temperatures més
altes d’ençà que existeixen registres. Seguint aquesta tendència,
el 2020 es va assolir un rècord de temperatura amb un increment que
es va situar al voltant de l’1,25 °C per sobre del període preindustrial,
és a dir, la referència establerta entre el 1850 i el 1900. En 2019, un

nombre elevat de parlaments de diferents països del món va renovar
el seu compromís polític amb el clima mitjançant l’adopció de declaracions d’emergència climàtica. Maluradament, aquestes van quedar
paralitzades i sense concreció a causa de la irrupció de la pandèmia.

Increment de la temperatura
global respecte a l’era industrial7

03.

Font: elaboració pròpia a partir de l’informe de
Copernicus Climates Changesviii
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agreujar les condicions de vida en els entorns més vulnerables, a
més de generar noves divisions que fins ara no existien. D’acord amb
l’informe d’Oxfam Internacional publicat el gener del 2021, més de
dos milions de persones han perdut la vida i centenars de milions
es veuen arrossegades a la pobresa.4

La directora gerent de l’FMI, Kristalina Georgieva,
alerta de les conseqüències d’aquesta situació:xvi
“L’impacte de la crisi serà profund... amb un augment de la desigualtat
que provocarà trastorns econòmics i socials: una generació perduda a la
dècada del 2020, amb seqüeles que se sentiran durant molt temps.”

Segons alguns estudis recents, la pandèmia ha provocat la major
caiguda d’ingressos des del 1870 xv i ha agreujat la bretxa de la
https://public.flourish.studio/visualisation/4666234/?utm_Gráfico X: Variación de la extrema pobreza (en millones)
desigualtat al món. A més, les projeccions estimen que es produirà
source=showcase&utm_campaign=visualisation/4666234
entre 1992-2020
un augment de la desigualtat, no només en l’àmbit de la distribució
Davant d’aquesta realitat,
1,25
de la riquesa, sinó també en el ritme i en l’accés a les oportunitats
“les fortunes dels mil milionaris han recuperat el nivell previ a la
per a la sortida de la crisi. La fita que ha suposat l’obtenció de difepandèmia en tan sols 9 mesos, mentre que per a les persones en major
rents vacunes en un període de temps rècord no contribuirà, però,
situació de pobresa al món, aquesta recuperació podria trigar més d’una
a la recuperació de tots els països a la mateixa velocitat. I això pot
dècada en arribar.”xvi

1,6

1.4

La pandèmia de la COVID és un fenomen global que per primera
vegada des de la Segona Guerra Mundial ha tingut conseqüències de forma simultània a països d’ambdós hemisferis. Tot i
que l’impacte no ha estat el mateix, sí els ha afectat negativament
a tots, amb independència del seu nivell de desenvolupament socioeconòmic. Un any després de la declaració de la COVID com a
pandèmia, les conseqüències de la crisi sanitària transcendeixen
l’àmbit de la salut i s’enfronten a un horitzó de recuperació incert
amb diversos ritmes de desenvolupament.
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En aquest escenari, els estats tenen l’oportunitat de demostrar la seva
influència com a actors que, a través d’una estratègia consolidada i
una planificació de recursos adaptada, poden oferir un marc jurídic
segur per a estimular la transformació de les empreses, atraure el
finançament dels inversors i impulsar la innovació.

0

1993

És urgent que els compromisos dels governs amb l’Acord de
París, que són vinculants, no es manifestin simplement en forma
d’estratègies a llarg termini, sinó que es concretin en objectius
i, sobretot, en accions immediates emmarcades dins dels plans
de contribució determinada en l’àmbit nacional (NDC). La celebració de la COP26 a Glasgow el pròxim mes de novembre serà
una bona ocasió per posar a prova l’ambició dels governs. A hores
d’ara, 110 països han manifestat el seu compromís amb l’assoliment
de la neutralitat climàtica, però pocs governs han introduït elements
legalment vinculants.xii

La Unió Europea va adoptar a finals del 2020 el mandat d’assolir
la neutralitat climàtica2 el 2050 i de reduir de forma conjunta les
seves emissions un 55% el 2030.xiii No obstant això, l’acord permet, a
la pràctica, que no tots els estats membres hagin d’aconseguir aquest
objectiu i els autoritza a decidir sobre el seu mix energètic.3 D’altra
banda, la nova administració Biden s’ha compromès a aconseguir
una economia d’energia 100% neta i a assolir la neutralitat climàtica
el 2050. La Xina es va comprometre a reduir les emissions el 2030 i
a aconseguir la neutralitat climàtica el 2060.xiv

L’estimació de la pobresa extrema
per al 2020 indicava que podria arribar
a 119 milions de persones i, en el pitjor dels
casos, augmentar un 5% més, fins als
124 milions de persones.
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Durant el primer semestre del 2020 es va produir un descens del
6% de les emissions globals de CO2 relacionades amb el consum
d’energiaix com a conseqüència de les fortes restriccions imposades a la mobilitat global. Malgrat això, la caiguda temporal de les
emissions de carboni “no ha tingut un impacte perceptible” a les
concentracions atmosfèriques.x L’Agència Internacional de l’Energia
ja alerta d’un nou repunt el 2021.xi
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Font: elaboració pròpia a partir de l’informe Updated
estimates of the impact of COVID on global povertyxvii

Variació de l’extrema pobresa
(en milions) entre el 1992 i el 2020
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L’increment de les desigualtats socioeconòmiques i d’oportunitats respon, en gran mesura, a les condicions preexistents a la
pandèmia a cada territori.xviii
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S’ALBIREN NOUS MODELS
DE GOVERNANÇA EN L’ESCENARI
POSTPANDÈMIA
El sector privat en l’escenari postpandèmia: la sostenibilitat esdevé més important
L’impacte de la COVID ha posat a prova la resiliència de l’economia,
tant a escala global com en l’àmbit local. El tancament de fronteres
i l’augment sobtat de la demanda d’articles com el paper higiènic,
el desinfectant per a mans, els subministraments mèdics o alguns
aliments va fer que es col·lapsessin les cadenes de subministrament
i va complicar l’accés a productes bàsics. Al mateix temps, l’activitat
d’alguns sectors –com el turístic i el de la restauració– va frenar de
cop a conseqüència de les mesures restrictives de la mobilitat. Per
a moltes empreses, l’impacte de la pandèmia ha estat devastador i la seva supervivència ha depès –i continua depenent– de
les ajudes públiques rebudes: ajudes econòmiques directes, avals
crediticis, moratòries de deute, exempció d’impostos o reducció dels
interessos.xix
No obstant això, l’impacte de la pandèmia no ha estat igual per a totes les empreses. Les grans, en general amb una capacitat financera
superior, han resistit millor l’impacte. De la mateixa manera, hi ha
hagut sectors per als quals la crisi ha suposat un increment dels
beneficis econòmics, ja que han sabut capitalitzar les oportunitats
derivades de la situació d’excepcionalitat. Les seves accions han
permès en molts casos millorar la qualitat de vida de la població
en el context de les restriccions. El cas paradigmàtic és el del
sector farmacèutic, que ha tingut una capacitat de reacció exemplar
i ha permès recuperar l’esperança gràcies a la reducció de les morts
derivades de la COVID i, alhora, accelerar la sortida de la crisi. Un
altre exemple és el sector tecnològic i de les telecomunicacions, que
ha hagut de reforçar les seves operacions i infraestructures –oferint
també nous productes i serveis– per a satisfer el gran augment de la
demanda, derivat del teletreball. També altres sectors, com el de l’alimentació o el de la distribució, han sortit beneficiats de la pandèmia.
Més enllà de la generació de beneficis econòmics, moltes empreses han volgut aprofitar la situació excepcional derivada de la
pandèmia per a mostrar la seva cara solidària i compromesa amb
la societat.xx És el cas dels hotels que s’han reconvertit per oferir les
seves habitacions i instal·lacions a pacients de COVID; establiments
firals que han adaptat els seus grans espais per al muntatge d’hospitals de campanya; mútues de salut que han facilitat l’adquisició de
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productes sanitaris; empreses de roba que han fabricat mascaretes;
o empreses elèctriques que han decidit assumir el cost de la llum en
recintes medicalitzats o no tallar-ne el subministrament per impagament en situacions excepcionals motivades per la pandèmia. Aquests
exemples i molts d’altres han estat en algunes ocasions documentats
dins de “bancs de bones pràctiques” del sector empresarial davant
la crisi de la COVID.
A conseqüència de l’impacte que ha tingut la pandèmia sobre el sector
empresarial, estem presenciant canvis ràpids en la forma en què les
empreses fixen els seus objectius, i estableixen les seves prioritats i
estratègies a mitjà i llarg termini.xxi La crisi de la COVID ha revelat
que l’economia global funciona quan s’enfronta a demandes predictibles. En canvi, quan aquesta demanda s’interromp o canvia
del tot i s’alteren les regles del joc, el model deixa de funcionar.
En el context postpandèmia, les empreses hauran de reforçar la seva
capacitat d’adaptació als canvis i el seu potencial creatiu per a operar
en un món cada cop més incert.
En el nou escenari, moltes empreses revisaran els seus models d’anàlisi de riscos per a incorporar noves possibles pandèmies, i també
riscos de major impacte i durada en el temps; com els derivats de
l’emergència climàtica i altres àmbits de la sostenibilitat. La COVID ha
demostrat que el treball que fan els departaments de sostenibilitat
de les empreses avui és més important que mai, ja que ajuden a
tancar la bretxa entre els negocis i el seu impacte social i mediambiental. Ens atrevim a afirmar que els equips de sostenibilitat són
i seran els millors posicionats dins de l’empresa per ajudar al fet que
aquesta obtingui aprenentatges de la crisi actual i en surti reforçada.
És possible que les estratègies, els programes i els objectius de sostenibilitat que estaven en marxa abans de la pandèmia canviïn per a
reflectir les noves prioritats i necessitats de l’empresa i, fins i tot, les
noves visions dels seus líders. En aquest sentit, recomanem revisar els
resultats de l’enquesta elaborada per la Càtedra LideratgeS d’Esade
als CEOs espanyols, entre el maig i el juliol del 2020, per a conèixer
la seva visió sobre els reptes que afrontaran les empreses espanyoles
en els anys vinents i, en concret, sobre la sostenibilitat.

Resultats de l’enquesta: El futur segons els CEOs:
Com canviarà el rol de l’empresa a conseqüència de la COVID?5

Quins canvis es produiran arran de la pandèmia?

72%

considera que la seva empresa valorarà el propòsit més
enllà de la generació de valor econòmic.

68%

opina que la seva empresa s’orientarà cap a la satisfacció
del conjunt dels seus stakeholders.

68%

declara que els estats tindran un intervencionisme més
important en l’economia.

66%

afirma que augmentarà la tendència dels estats a
recuperar la sobirania industrial.

69%

considera que l’any vinent la seva empresa haurà
de centrar-se en les aliances estratègiques i en les
col·laboracions multisectorials.

72%

considera que, el proper any, la seva empresa haurà de
centrar-se en la seva política de sostenibilitat.

98%

pensa que la pandèmia tindrà un gran efecte en l’augment
de la digitalització de processos dins dels models de
negoci i de treball.

59%

creu que es produirà un auge del consum responsable.
responsable.
Què demanden les empreses al Govern?

70%

reclama que implementi polítiques socials per no deixar
ningú enrere després de la pandèmia.

73%

demana que contribueixi amb l’Agenda 2030 i els ODS.

67%

reclama que protegeixi els ecosistemes i lluiti contra
el canvi climàtic.

79%

requereix que implementi instruments per facilitar la
col·laboració publicoprivada després de la pandèmia.
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Resultats de l’enquesta: El futur segons els CEOs.
Els ODS identificats com a més rellevants per a les empreses en el context postpandèmia són:

Més rellevant

Igual de rellevant

Més rellevant

Els estats recuperen el protagonisme i (re)orienten l’economia
Els esdeveniments que han tingut lloc en els darrers temps mostren la importància de comptar amb estats resilients, capaços
de reaccionar davant de situacions sobtades com la pandèmia,
i de preparar-se per a emergències greus com la crisi climàtica
i mediambiental. Els estats més resilients han demostrat la seva
capacitat de donar resposta a la situació d’emergència servint-se
d’alguns factors com els que identifiquem a continuació:

0%

65,2%

34,8%

0%

69,7%

29,2%

 Qualitat i accés als sistemes públics de salut.

1,1%

41,6%

55,1%

 Capacitat de preparació i de resposta.

1,1%

53,9%

44,9%

 Resiliència de les economies.
 Participació dels experts en la presa de decisions informades.
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2,2%

76,4%

21,3%

1,1%

58,4%

39,3%

1,1%

61,8%

36%

1,1%

50,6%

47,2%

1,1%

41,6%

57,3%

2,2%

64%

32,6%

4,5%

44,9%

50,6%

1,1%

47,2%

50,6%

2,2%

47,2%

50,6%

1,1%

71,9%

27%

1,1%

70,8%

24,7%

1,1%

59,6%

32,6%

2,2%

62,9%

30,3%

un model de desenvolupament més sostenible i resilient. Aposten per
eixos d’actuació que impulsin el creixement sostenible, les aliances
i la promoció de societats més inclusives.

L’escenari actual es revela com una oportunitat sense precedents
per realitzar reformes de gran importància i establir les bases d’un
nou paradigma de creixement econòmic vinculat a la sostenibilitat,
que separi el creixement del consum lineal de recursos i estableixi les
bases d’un nou contracte social i d’interacció amb el medi ambient.
Es presenta una (última) gran oportunitat al conjunt d’agents socials
per assolir els objectius climàtics, i garantir els nivells d’ocupació i la
protecció de les garanties socials.
Janet L. Yellen, secretària del Tresor dels EUA,xxii
comentava al seu discurs sobre prioritats internacionals
per al Chicago Council on Global Affairs, l’abril del 2021:

 Confiança dels ciutadans en les autoritats.
 Relació amb les llibertats individuals.

Bona part dels governs occidentals estan dissenyant les mesures de reactivació econòmica post-COVID d’una forma molt
diferent a com ho van fer després de la crisi financera del 2008.
En lloc d’injectar diners als sistemes financers perquè actuïn com a
catalitzadors de la recuperació, en aquesta ocasió els poders públics
estan assumint la responsabilitat de dissenyar mesures que actuïn
directament sobre l’economia real i alhora incentivin un canvi cap a

“En l’impuls per fer créixer la nostra economia, hem descuidat el medi
ambient. A mesura que hem anat adoptant noves tecnologies, no hem
preparat suficientment als treballadors ni als nostres sistemes educatius
per a aquests canvis en curs. Si bé adoptem el comerç com a motor de
creixement, descuidem a aquells que no se’n van beneficiar.”
En definitiva, després de dècades de retraïment, tot sembla
indicar que els governs dels països d’occident estan disposats
a assumir un nou lideratge en la recuperació econòmica, i intervenir de forma més activa en l’orientació del mercat en pro de
la sostenibilitat.

Les col·laboracions intersectorials, claus per a la recuperació
L’èxit de les noves polítiques de recuperació post-COVID vinculades a la sostenibilitat depèn, en gran manera, que els processos
de creació de valor siguin compartits. Per això, es fa imprescindible
que els poders públics siguin capaços d’activar les palanques necessàries per mobilitzar el conjunt d’agents socials al voltant dels mateixos

objectius. En aquest sentit, cal incidir en la rellevància de l’ODS 17,
que promou la creació d’aliances. El nivell d’exigència dels reptes a
la Dècada de l’Acció obliga a centrar-se en aquest objectiu, perquè,
mitjançant l’acció coordinada, es maximitzi l’impacte de l’actuació
dels governs, de les empreses i de la societat civil.
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Els processos de cocreació de valor requereixen sistemes de
governança adequats, capaços no només d’escoltar les veus dels
diferents sectors i organitzacions, sinó també d’oferir incentius
específics per a cadascun d’ells. En aquest sentit, el context obliga
a reforçar els sistemes de governança publicoprivada perquè puguin
distingir nítidament les necessitats de les petites i mitjanes empreses de
les grans empreses, i de les demandes de la societat civil. Tanmateix,
caldrà facilitar els processos de creació d’ecosistemes d’empreses
perquè puguin abordar els nous reptes de forma col·laborativa.

En suma, la necessitat de canvis sistèmics obliga el sector públic a
dissenyar models de governança summament inclusius, no només
amb els actors que ja participen en l’economia, sinó també amb nous
actors que puguin aprofitar les oportunitats derivades de la transició
cap a una economia circular. En aquest context, les pimes podrien
jugar un paper molt rellevant per a transformarles externalitats negatives presents en les cadenes de valor de les grans empreses en
noves oportunitats de negoci.

Segons l’economista Mariana Mazzucato:xxiii
“El desafiament es concentra en cocrear i codissenyar polítiques públiques amb una veritable direcció de
canvi, alineades amb el desenvolupament sostenible, i no per corregir els errors del sistema. […] La injecció de
liquiditat serà en va si les institucions i les empreses no han posat en marxa instruments per captar-les al llarg
de tota la cadena de valor i en la direcció del propòsit del pla: la transició verda i digital.”

Col·laboracions que aporten valor

Green Recovery
Alliancexxiv

Aquesta aliança informal proposada al Parlament Europeu reuneix a CEOs de les principals empreses, eurodiputats, ONGs i sindicats, a fi que la UE es converteixi en el primer continent neutre
en carboni el 2050. Els participants mostren el seu suport als plans d’estímul i de transformació
que situen la lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua de la biodiversitat al centre de la política
econòmica europea.

Mission Possible
Partnership (MPP)xxv

És una aliança formada per líders punters en indústria i clima amb l’objectiu de descarbonitzar
l’economia la pròxima dècada. L’aliança treballa als sectors de l’alumini, l’aviació, el ciment, els
químics, l’acer o el transport per carretera.

The Great Reset

El lema del Fòrum Econòmic Mundial (WEF) 2021, s’empara al Manifest de Davos xxvi (2020), i
valora un conjunt de principis ètics que han de garantir l’actuació de les empreses a l’era de la
quarta revolució industrial. Aquests són: el pagament efectiu d’impostos, la no tolerància de la
corrupció, el respecte dels drets humans al llarg de la cadena de valor i la igualtat de condicions
en el context que operen les empreses.

PRINCIPALS ESTRATÈGIES PER
A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I
LA TRANSFORMACIÓ SOSTENIBLE
El desplegament del Pla de Recuperació per a Europa
L’aprovació del Pla de Recuperació per a Europa, vinculat als
fons Next Generation UE, representa el paquet d’estímul més
ambiciós de la Unió Europea per donar resposta a tres objectius:
1) mitigar l’impacte de la pandèmia a curt termini, 2) augmentar la
capacitat de resiliència i transformar el teixit productiu i 3) extreure
aprenentatges de la crisi. L’objectiu és apuntalar les estimacions de
creixement del 3,9% per la zona euro el 2021 després de la caiguda
més significativa del PIB des de la fundació de la UE, que Eurostat
va estimar en el 6,8% per a 2020.
Cada estat membre presentarà un Pla Nacional de Reformes que
incorporarà un programa d’inversions i un conjunt de reformes estructurals indispensables per al desbloqueig dels fons, d’acord amb
les recomanacions del Semestre Europeu.
A causa del poc marge de temps per a l’adjudicació dels fons,
en el període 2021-2023 caldrà comprometre gairebé la totalitat
dels recursos i dur a terme els projectes fins al 2026. Malgrat
que el Mecanisme de Recuperació i Resiliència concentri el 90%
dels recursos, les diferents prioritats d’acció es distribueixen en sis
instruments més, amb pressupostos i beneficis diferents que privilegien l’assignació directa a empreses, a pimes, a administracions o a
organismes d’investigació.
Els sis àmbits d’actuació són:

01
Transició
ecològica

04
Cohesió social
i territorial
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02
Transformació
digital

05
Salut i resiliència

03
Ocupació i
creixement intel·ligent,
sostenible i integrador

06
Polítiques per a la generació
vinent, incloses l’educació
i el desenvolupament de
capacitats

Next Generation EU:
€750.000
milions

€360.000 Milions
es distribueixen en forma
de préstecs

€390.000 Milions
es distribueixen en forma
de transferències

€209.000 M
€140.000 M

Gairebé la meitat dels
fons estan assignats a Itàlia
i a Espanya:

Espanya rep:
52% en ransferències

€750.000 €349.000
Milions
Milions

48% en préstecs

Les diferents línies són coherents amb les actuacions previstes en
el marc del Pacte Verd Europeu i de la Llei Climàtica, i també amb
el compromís d’apuntalar el pilar europeu de drets socials, amb la
introducció d’elements que donen suport a la transició social justa, i
a les inversions en ocupació i en formació.
Per primera vegada, a la UE hi va haver acord per donar el mandat a la Comissió Europea de captar fons als mercats financers
mitjançant emissions de deute conjunt i utilitzant com a garantia
el pressupost de la Unió, el Marc Financer Plurianual. Representa
un avenç essencial en el procés d’integració europea i una rectificació
de facto a la falta de coordinació mostrada en el període inicial de
la pandèmia.
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Per ajudar a reemborsar els préstecs del paquet europeu, la Comissió Europea s’ha compromès a desenvolupar fins a mitjan del
2021 propostes sobre ingressos procedents de les emissions de
carboni amb un mecanisme d’ajust en frontera, un impost digital

o la revisió dels drets d’emissió a la UE. A l’horitzó del 2024, es
debatrà el disseny d’un impost sobre les transaccions financeres o una
nova base imposable comú de l’impost de societats.xxvii

La Unió Europea és un actor líder en la mobilització d’inversions sostenibles. Per desenvolupar el Pacte Verd Europeu, el
gener del 2020 es va crear el Pla d’Inversions per a una Europa
Sostenible amb l’objectiu de mobilitzar un bilió d’euros a la dècada
2020-2030.xxxi

ESPAÑA PUEDE. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
En el període inicial 2021-2023, el Govern d’Espanya pretén
mobilitzar 70.000 milions d’euros que s’assignaran d’acord amb
les quatre prioritats del Plan España Puede: la transició verda
(el 39% dels recursos), la transició digital (29%), l’eliminació
de la bretxa de gènere, i el reforç de la cohesió social i territorial.xxviii Les prioritats es concreten en deu polítiques palanca i
30 components amb una alta capacitat de tracció i de generació
d’ocupació, alineades amb els pressupostos generals de l’Estat.
01

02

Agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació.
Infraestructures i ecosistemes resilients.

Les metes previstes per a 2030 a la futura Llei de Canvi
Climàtic i Transició Energètica a Espanya marquen com
a objectius la reducció de les emissions del 23%; l’aportació d’un
42% d’energia de fonts renovables al consum d’energia final, i
l’assoliment de com a mínim el 74% de l’energia del sistema elèctric provinent també de renovables.xxix L’alineació i la coherència
de les noves normes i polítiques és clau per a la transformació.
El juny es va fer públic l’Informe de Progrés de 2021 i
l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible 2030.xxx El
text presenta una resposta articulada en torn a 8 reptes país que
guiaran la contribució espanyola als ODS en els pròxims anys.

03

Transició energètica justa i inclusiva.

 Acabar amb la pobresa i la desigualtat.

04

Una Administració per al segle XXI.

 Fer front a l’emergència climàtica i ambiental.

05

Modernització i digitalització de l’ecosistema de les
nostres empreses.

 Tancar la bretxa de desigualtat de gènere i posar fi a la

06

Pacte per la ciència i la innovació i reforç del Sistema
Nacional de Salut.

 Superar les ineficiències del sistema econòmic.

07

Educació i coneixement, formació continuada i
desenvolupament de capacitats.

 Revertir la crisi dels serveis públics.

08

Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació.

 Posar fi a la injustícia global i a les amenaces als drets

09

Impuls de la indústria de la cultura i l’esport.

10

Modernització del sistema fiscal per a un creixement
inclusiu i sostenible.

discriminació.

 Posar fi a la precarietat laboral.

L’objectiu de les reformes és corregir els desequilibris que
disminueixen la capacitat de créixer de forma sostenible,
la productivitat, el nivell de renda per càpita i els impactes
cíclics de l’economia espanyola.

Les inversions sostenibles a la UE

humans, als principis democràtics i a la sostenibilitat
del planeta.
 Revitalitzar l’entorn rural i afrontar el repte demogràfic.

El repte consistirà a aprofitar els fons de forma que aquests arribin a tots els estrats de la societat i generin un impacte positiu.
La participació de les pimes en els projectes de transformació
serà essencial per a vehicular la recuperació, protegir l’ocupació, i proveir solucions adaptades a les característiques
de cada territori.

Per evitar l’anomenat blanqueig ecològic, el març de 2021 va
entrar en vigor el Reglament (UE) 2019/2088 sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat al sector dels
serveis financers.xxxii S’exigirà als inversors que informin sobre
els procediments per integrar els riscos mediambientals i socials
en el seu procés d’inversió, i com poden influir en la rendibilitat.

La normativa afecta els productes financers amb criteris ESG i les
inversions sostenibles en termes més generals.
La taxonomia verda és un sistema que permet categoritzar
els projectes empresarials d’acord amb el seu impacte mediambiental perquè els grups d’interès identifiquin les iniciatives
realment sostenibles. Entre altres qüestions, el projecte ha de tenir
un impacte positiu, com a mínim, en un d’aquests sis objectius i
un impacte neutre en la resta: la mitigació dels efectes del canvi
climàtic; l’adaptació; l’ús sostenible dels recursos hídrics i marins;
la transició a una economia circular; el control de la contaminació,
i la protecció de la biodiversitat i els ecosistemes.

2023

Línia temporal fons Next Generation EU
2023

Espanya

P.II

7 d’octubre

2020
UE

13 d’abril

30 de desembre

Presentació del
Plan España Puede

Unió
Europea

P.I

Aprovació del Reial decret llei 36/2020.
Modernització de l’Administració Pública
i execució del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència

2021

21 de juliol

Acord dels líders
europeus per a
l’aprovació del fons
Next Generation EU

17 de desembre

Adopció del Reglament pel
qual s’estableix el marc financer
plurianual de la UE per al
període 2021-2027

Febrer

Presentació en detall de les
mesures d’inversió i
de reformes estructurals del
Plan España Puede

Adopció del Reglament
del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència
pel Consell de la Unió

30 d’abril

Cal que s’hagin
compromès gairebé la
totalitat dels recursos

Límit per a la presentació
dels plans nacionals de
recuperació i resiliència
a la UE (PRR)

31 de juliol

Aprovació pel
Consell de la Unió
dels PRR nacionals

2026

Fi de l’execució
dels projectes

2a meitat - final

Inici de l’arribada
dels fons

El gir dels EUA cap a un model més sostenible
La victòria de Joe Biden a les eleccions del proppassat novembre
del 2020 ha portat un compromís renovat amb la sostenibilitat i
amb el retorn dels EUA en l’àmbit multilateral. Les primeres decisions del nou president s’han orientat a reincorporar al país l’Acord
del Clima de París i a concedir ple reconeixement a l’OMS. Això es
tradueix en polítiques vinculades a la lluita contra el canvi climàtic en
l’àmbit nacional i l’internacional, o en la creació d’un gabinet d’alts
EU
experts per informar les decisions polítiques, el Council Advisors on
% 6,5 3,9 %
Science and Technology.xxxiii
El Paquet d’alleugeriment financer per sufragar la recuperació
post-COVID va obtenir llum verda el març del 2021 i arribarà als
1,9 bilions de dòlars. S’afegeix als programes posats en marxa durant
la primavera passada, amb un total de 4 bilions de dòlars. Els nous
fons es traduiran en ajudes directes de més de 1.400 dòlars a les
llars i en ampliar les mesures de desocupació fins al tercer trimestre
del 2021. Preveu fons pels governs dels estats i dels municipis, per
reforçar l’assistència sanitària, l’accés a l’habitatge, les mesures de

contenció del virus i pel pla de vacunació, a més de donar ajudes
directes a les empreses.
Constitueix una injecció de recursos
sense precedents a la història dels EUA
UE
que compta amb el suport majoritari de
la població, malgrat les crítiques rebudes
des d’alguns sectors. A les previsions
6,5
3,9 %
del març del 2021, l’OCDE apuntava un
creixement del 6,5% enfront del 3,9% de l’Eurozona.xxxiv L’impuls
retornaria als EUA a la senda de creixement previ a la pandèmia.
Entre les pròximes decisions a seguir d’a prop, destaca el possible
augment de l’impost de societats per finançar l’estímul que repercutiria especialment als serveis de comunicació i a les tecnologies
de la informació.xxxv L’administració Biden s’obre, a més, a debatre
el disseny d’un impost mínim de societats a escala global per a les
multinacionals. Una mesura que, per ser efectiva, requereix del suport
d’almenys el G-20 i que es negocia des de fa anys a l’OCDE.
Projecció
del PIB

-21 de julio de 2020.
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-17 de diciembre de 2020
-febrero de 2021,
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TENDÈNCIES QUE AFECTARAN
L’ACTIVITAT EMPRESARIAL
ELS PRÒXIMS ANYS
La complexitat dels reptes exposats en aquest capítol, atès el seu
abast i el seu impacte potencial, situen les empreses en una posició
crítica per millorar la seva capacitat d’adaptació i de resiliència, i desenvolupar estratègies de mitigació de riscos que podrien ser crucials
per a la seva supervivència.

Aquest apartat exposa un conjunt de corrents de canvi que incidiran
en les transformacions que es produiran en l’àmbit polític, en el
tecnològic i en el social.6

La pressió a les empreses augmentarà com a resultat de la
revolució de les TIC i el desenvolupament de la intel·ligència
artificial per a nous camps d’estudi. La capacitat d’adaptació

 Prioritat en l’optimització de processos, en el
desenvolupament de nous productes, en l’adquisició de
noves competències professionals, en la innovació i la
tecnologia disruptiva, i en el reforç dels mecanismes de
control.xxxviii
destinats a determinades activitats i sectors productius forçaran
les empreses a accelerar els seus processos de transició cap al
paradigma de desenvolupament sostenible i inclusiu.

a aquestes noves realitats dels treballadors, les empreses i els
clients, i l’ús i la protecció de les seves dades obren nous debats
ètics i oportunitats de negoci per a les empreses.

Tendències:
 Implementació del teletreball i aparició de nous debats
sobre els espais de treball físics.

ÀMBIT POLÍTIC
Les empreses es veuran fortament condicionades pel reposicionament dels estats i el seu protagonisme en el disseny
de plans de recuperació. L’auge de les polítiques públiques
de “recuperació verda” i els criteris d’assignació de recursos

ÀMBIT TECNOLÒGIC

 Consolidació de pràctiques de consum més sostenible.
 Investigació sobre riscos en ciberseguretat i la protecció
de dades dels ciutadans.
 Possible augment de les polítiques de seguretat en
detriment de les llibertats individuals.

 Inquietud sobre l’avenç de la digitalització,
l’automatització i la intel·ligència artificial, davant la falta
de mecanismes per contenir el possible impacte
social.xxxix

Tendències:
 Recuperació de la sobirania industrial per part dels estats
i assumpció de lideratge en el disseny de les polítiques
econòmiques.

 Incorporació de dotacions pressupostàries específiques
per a la sostenibilitat i per a la millora de la competitivitat
de les empreses i de l’economia.xxxvi

ÀMBIT SOCIAL

 Protecció de les indústries estratègiques, i preparació
davant de possibles tancaments de fronteres, o
interrupcions del funcionament de les cadenes de
subministrament globals.

 Planificació de processos administratius simplificats
i incorporació d’eines específiques destinades a la
transformació de les pimes.xxxvii

La qüestió reputacional, el propòsit, l’escrutini de la seva
activitat i la identificació dels clients amb la missió de la
companyia esdevenen més importants per a les empreses,

 Augment de les aliances i de les col·laboracions
publicoprivades.
 Transformació dels espais de col·laboració multiactor per
reforçar les xarxes d’aliances i l’impacte dels projectes.

 Continuïtat dels projectes d’internacionalització de les
empreses en un escenari internacional globalitzat.

Tendències:
 Augment de l’escrutini sobre el lideratge dels alts
directius.

 Compromís per a l’eliminació de les externalitats
negatives.

 Reforç del compromís social de les empreses a través del
propòsit.

 Recerca de noves oportunitats de negoci i incentius que
generin també més retorn per a l’empresa i permetin
minimitzar els riscos.xl

 Avançament per a la integració dels costos socials i
mediambientals al model de negoci.
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que es mostren favorables a incorporar els ODS a les estratègies
coorporatives i consideren que la sostenibilitat no es ressentirà a
causa de la crisi de la COVID.

 Els consumidors premien les actuacions sostenibles
en l’àmbit mediambiental, social i de governança
(criteris ESG).
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REPTES I OPORTUNITATS PER
A L’AGENDA 2030 AL MÓN POST-COVID

Aspectes de vulnerabilitat

PERSONES

 Imposició de mesures de distanciament social per frenar els contagis.
 Restriccions de la lliure circulació de les persones.

Retrocés global en el compliment dels ODS

 Control de les llibertats individuals.

GOBERNANZA

 Utilització de dades personals de manera poc transparent.

La COVID ha impactat negativament en la consecució dels objectius de l’Agenda 2030. Així ho reflecteixen diferents publicacions com
l’informe de Nacions Unides Shared Responsibility, Global Solidarity:
Responding to the socio-economic impacts of COVIDxli, publicat el
març del 2020, que alertava que la resposta oferta per alguns països
podria ser clarament contrària a l’assoliment dels ODS. L’SDG Index
2020xlii mostra que alguns àmbits com la reducció de la pobresa i

la fam o la protecció del medi ambient s’havien estancat ja abans
de la COVID. L’esperat salt qualitatiu per accelerar l’Agenda 2030
es veu eclipsat per la disrupció que ha generat la COVID i la falta de
preparació davant d’un impacte d’aquestes dimensions. Es posa de
manifest el perill que la crisi de la COVID tingui un profund efecte negatiu en els avanços obtinguts al llarg dels últims anys. Per exemple
en educació, en consum responsable o en igualtat de gènere.

PLANETA

Impacte moderadament negatiu

 Falta de preparació dels sistemes d’educació per adaptar-se a un model no


PROSPERIDAD





Àmbit sanitari

Impacte global en els ODS
Impacte molt negatiu

 Exposició continuada a la desinformació i a la saturació informativa.
PERSONAS

 Dificultat per articular una resposta coordinada i efectiva dels sistemes

Impacte neutre






A continuació, enumerem, a manera de resum, els principals aspectes de vulnerabilitat que hem identificat al llarg d’aquest capítol de

presencial.
Augment de la pobresa, la desigualtat i les dificultats per accedir als béns bàsics.
Impacte sobre els instruments públics de protecció social.
Afectació a l’activitat de la societat civil.
Impacte negatiu sobre els grups de persones vulnerables derivats de la seva
condició socioeconòmica, política o altres.

l’informe i com interpel·len les dimensions de prosperitat, persones,
governança i planeta.

públics de salut.
Dificultat per garantir l’accés a les cures.
Sobresaturació del personal sanitari.
Falta de capacitats i de material sanitari.
Augment de les desigualtats relacionades amb la salut.
Forta afectació als problemes de salut mental.

 Dificultat en la coordinació de les diferents administracions públiques.

GOVERNANÇA

 Falta de coneixement científic en la presa de decisions informades.
 Tancament sobtat de fronteres i adopció de decisions en clau de sobirania nacional

sense consens previ amb organitzacions supranacionals.

Taula. Principals aspectes de vulnerabilitat identificats

Font: elaboració pròpia.

01.

GOBERNANZA

 Disjuntiva entre la celeritat requerida a la presa de decisions i els terminis previstos

PROSPERIDAD

als processos de l’administració pública per al compliment dels criteris de
transparència i de rendició de comptes.
Pèrdua de legitimitat de les decisions sota la mirada dels ciutadans davant
l’augment de la polarització i la desconfiança.
Pèrdua de prestigi internacional dels governs nacionals a causa d’una mala gestió
de la pandèmia o de la incapacitat de protegir el desenvolupament socioeconòmic
del país.
Necessitat de reforçar el posicionament dels estats en les aliances amb els actors
estratègics de l’àmbit públic i privat.
Qüestionament de la rellevància de les agències internacionals.
Preocupació davant la falta de solidaritat global.

PERSONAS

PLANETA



Aspectes de vulnerabilitat

 Introducció de restriccions a l’activitat econòmica com a mesura per frenar

PROSPERITAT

els contagis durant la pandèmia.
 Risc de destrucció d’una part del teixit empresarial.



 Necessitat d’injectar recursos públics per mantenir sectors estratègics i contenir

GOBERNANZA

l’augment de la desocupació.



 Major endeutament dels estats.
PERSONAS

PLANETA



 Augment de l’economia informal.
 Augment del risc de col·lapse econòmic i de devaluacions de moneda.
 Imposició de restriccions al comerç global i a la lliure circulació de béns

PROSPERIDAD

i de mercaderies.
 Afectació sobre les cadenes de producció globals i sobre el subministrament
d’alguns productes i matèries primeres.
 Exposició i desprotecció de sectors estratègics davant l’arribada
d’inversors estrangers.
 Creixement ràpid de la desocupació.

 Risc de posposar la planificació d’objectius alineats amb la protecció

PLANETA

del medi ambient i la biodiversitat.
 Reassignació de recursos compromesos per mesures orientades a

la transició ecològica.

GOBERNANZA

 Exposició continuada a fenòmens climatològics adversos sense comptar

amb els recursos o programes específics de preparació i d’adaptació.
PERSONAS

PLANETA

PROSPERIDAD
 28
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Les grans crisis globals sovint exposen les esquerdes estructurals
dels sistemes i ofereixen un espai d’oportunitat per introduir noves
reflexions a l’estat de l’opinió pública i emprendre reformes relegades

Oportunitats per a l’Agenda 2030
en el context post-COVID

fins avui. L’Agenda 2030 ofereix un marc d’acció estratègic, amb
objectius i metes quantificables, per vertebrar les diferents respostes
de recuperació.

1

17

Font: elaboració pròpia.

2

3

15

16

7

12

Aprovació de propostes com l’Ingrés Mínim Vital, les rendes bàsiques universals
o mesures de suport amb impacte directe.
Reflexió sobre la distribució de la riquesa
i els sistemes impositius.

6

13

5

14

4

1 FI DE LA POBRESA

8

11
9

10

2 FAM ZERO
Augment de les accions solidàries en
l’àmbit local. Mobilització del compromís
social de moltes empreses.
3 SALUT I BENESTAR
Revaloració del paper de la sanitat pública
universal. Reforç dels sistemes sanitaris
davant de futures epidèmies. Recuperació
de l’hàbit d’alimentar-se al domicili. El big
data es presenta com una eina clau per
ajudar a superar la pandèmia. Avenços
rellevants en la innovació farmacològica
i la investigació. Auge de la telemedicina i
els serveis d’assistència remota al pacient.
4 EDUCACIÓ DE QUALITAT
Acceleració de l’oferta de formació en
línia, híbrida, i de nous mètodes i sistemes
d’aprenentatge a distància. Detecció i correcció de fissures a l’accés a l’educació.
5 IGUALTAT DE GÈNERE
Revalorització de les professions en
l’àmbit de l’educació, de la sanitat, de
les cures i de la neteja o assistència amb
un percentatge alt de treballadores. Revisió de les polítiques de conciliació per
incorporar les consideracions derivades
del teletreball i anticipar noves situacions
de discriminació.
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LES PIMES I LA
IMPLEMENTACIÓ DE
L’AGENDA 2030 EN EL
CONTEXT POST-PANDÈMIA

PART II

Elements d’oportunitat per contribuir amb els ODS en el context de crisi

13 ACCIÓ PEL CLIMA
Reducció significativa de les emissions de
CO2. Repatriació d’algunes cadenes de
subministrament i la consegüent reducció
de certes emissions. Augment de la sensibilització sobre l’emergència climàtica.
14 VIDA SUBMARINA

6 AIGUA NETA I SANEJAMENT
Revisió de l’accés a l’aigua potable i de les
xarxes d’abastiment com a element vital
per a la salut global i per a les mesures
d’higiene en la lluita contra les malalties.
Reflexions entorn de l’aigua com a bé
comú i sobre el consum de recursos
naturals escassos.
7

ENERGIA ASSEQUIBLE I NO
CONTAMINANT

Inversió en energia renovable per impulsar
la recuperació econòmica de la crisi de la
COVID. Desenvolupament de nous perfils
professionals i estímuls per a la cració de
nous llocs de feina. Reducció de l’impacte
en el medi ambient.
TREBALL DECENT
8
I CREIXEMENT ECONÒMIC
Consolidació del teletreball i dels serveis
de videoconferències. Creació i transformació de negocis virtuals. Transformació
digital de les empreses. Proliferació de
continguts en streaming. Estímul a les
inversions orientades a l’eficiència i a la
descarbonització per al rellançament de
l’economia.

9

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ
I INFRAESTRUCTURA

Acceleració dels processos de reconversió d’espais industrials i logístics.
Desplegament de noves infraestructures
sostenibles. Fabricació i processament
amb més eficiència energètica.
REDUCCIÓ DE
10 LES DESIGUALTATS
Detecció primerenca de noves bretxes
en l’àmbit de la salut, la digitalització i
de l’educació. Introducció de mesures
correctores i revisió de les polítiques d’inclusió de la diversitat als nous programes
de recuperació econòmica.
11

CIUTATS I COMUNITATS
SOSTENIBLES

Reducció dels desplaçaments urbans i de
la mobilitat. Reducció de la contaminació
urbana i millora de la qualitat de l’aire.
Revisió de la planificació urbanística a
favor de ciutats més sostenibles.
12 PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES
Augment del consum de productes de
proximitat i major rellevància de les cadenes de subministrament locals. Pressió
dels consumidors per a l’obtenció de
productes més sostenibles. Protagonisme
comercial dels canals digitals. Increment
del E-commerce.

Revisió dels usos del mar (pesca, transport, energia, oci, etc.) després de l’aturada de l’activitat per la pandèmia. Elaboració de programes de protecció del
medi marí coherents amb el potencial
de l’economia blava i els objectius de
sostenibilitat.
15

VIDA D’ECOSISTEMES
TERRESTRES

Impuls als programes per frenar la degradació terrestre i la pèrdua de biodiversitat,
i per investigar el vincle amb l’aparició de
noves malalties. Assignació de recursos
per avaluar la pèrdua de massa forestal,
l’impacte sobre els boscos de certes fonts
d’energia renovable, i el ràpid avançament
de la desertificació.
PAU, JUSTÍCIA
16 I INSTITUCIONS SÒLIDES
Augment de l’escrutini públic i la rendició
de comptes. Crides al cessament de les
hostilitats en l’àmbit internacional.
ALIANCES PER A ASSOLIR
17 ELS OBJECTIUS
Augment de les col·laboracions publicoprivades i les aliances estratègiques.
Major impuls a la cooperació global i al
diàleg en el marc de les organitzacions
supranacionals.

El 99,8% de les empreses a Espanya són pimes i generen el 64% de l’ocupació
total. Aquest fet les converteix en un actor essencial per a la bona salut de
l’economia, i en una peça indispensable en la construcció d’un model econòmic més sostenible i resilient als xocs que podran tenir lloc en el futur. La participació de les pimes en els projectes de transformació impulsats pels fons
Next Generation EU és una oportunitat sense precedents per a modernitzar el
teixit productiu, impulsar la innovació i alinear l’activitat empresarial amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible en els pròxims anys.
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LA VISIÓ DE LES ORGANITZACIONS
EMPRESARIALS REPRESENTANTS DE
LES PIMES A ESPANYA
Tant a la UE com a Espanya, les pimes representen el 99,8% del total de les empreses
99,8%

LES PIMES A LA
UNIÓ EUROPEAxliii

LES PIMES A ESPANYAxliv

El 61% de les pimes es
concentra en quatre
comunitats autònomes:

Representació territorial:xlv

18,4%

5,9%

16,1%

4,7%

15,4%

4,5%

10,8%

4,2%

Galícia

Catalunya

Castella i Lleó

Comunitat de Madrid

Canàries

Andalusia
Comunitat Valenciana

Total
EXISTEIXEN A EUROPA:

25

Milions
de pimes
Generen:
més del 50%
del PIB europeu

Creen ocupació
per a: 100 milions
de persones

10 milions
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EXISTEIXEN A ESPANYA:

2.879.948

de
pimes

Seguides de:

61%

País Basc

15% 24%

Les pimes són, probablement, un dels actors socials més perjudicats per la COVID. Les transformacions que duguin a terme
a partir d’ara incidiran directament en la seva competitivitat i condicionaran la salut i la resiliència de l’economia espanyola a mitjà i
a llarg termini. Actualment, però, hi ha diversos condicionants que
afecten seriosament a l’activitat de les pimes i impedeixen emprendre aquestes transformacions. D’una banda, les empreses estan
tan sumides en reparar els efectes immediats de la crisi que se’ls
fa difícil agafar perspectiva per a visualitzar escenaris alternatius.
De l’altra, la seva mida o la falta de liquiditat els impedeix destinar
els recursos necessaris, siguin econòmics o humans, en solucions
per a sortir de la crisi. Es percep un cert descoratjament general
entre aquest col·lectiu: el 96% dels professionals consultats en
el Baròmetre Pimesxlvi consideren que la crisi afectarà de manera
negativa o molt negativa el seu negoci i, fins i tot, podria portar al
15% de les pimes a cessar l’activitat.
En aquest context, l’Observatori dels ODS ha considerat oportú
aproximar-se a les organitzacions empresarials representants de
les pimes en lloc d’abordar-les directament. Les organitzacions no
estan patint tan directament l’impacte de la crisi i, a més, tenen
una visió global dels elements de diversitat relacionats amb les
pimes (com ara la mida, el sector i les característiques pròpies
de cada territori). Això els permet interpretar la situació actual
des d’una perspectiva holística. D’altra banda, arran de les oportunitats que sorgiran de les ajudes europees per a la recuperació
post-COVID, considerem que les organitzacions empresarials de
pimes adquiriran major rellevància, tant pel que fa a la satisfacció
de les demandes de les empreses, com en l’assumpció d’un rol
central en la interlocució amb l’administració pública.

Generen:

64%

de l’ocupació
al nostre país

1.270.421 amb assalariats
1.601.769 sense assalariats

Contingut
Els continguts d’aquest apartat, així com les valoracions finals, s’han
construït a partir de la interpretació de les entrevistes realitzades a
les organitzacions empresarials esmentades. Tot i que els resultats

Segons la mida de les empreses:7

Sectors destacats:

72% serveis
11% construcció
11%

agrari

6%

industrial

55,5%

sense assalariats

38,3% microempreses

Les pimes i l’Agenda 2030,
cinc anys després

Noves formes d’actuar
per part de les pimes arran
de la COVID

Metodologia
Aproximació qualitativa a través d’entrevistes semiestructurades
sobre tres temàtiques clau:
01

02

03

la posició de les
pimes respecte a
l’Agenda 2030

l’afectació de la
COVID en clau de
sostenibilitat

l’alineació de les
necessitats de les
pimes amb els fons
Next Generation EU

Set organitzacions representants de pimes entrevistades8

CEPYME, Confederación
Española de la Pequeña y
Mediana Empresa

Pacte Mundial de Nacions
Unides Espanya

AMEC, Associació
de les Empreses
Industrials
Internacionalitzades

Confebask,
representant de les
tres associacions
basques ADEGI,
CEBEK i SEA

CEA, Confederación
de Empresarios de
Andalucía

CEPYME Aragón

PIMEC, Micro,
petita i mitjana
empresa de
Catalunya

aporten una visió global de les organitzacions empresarials, tant de
l’àmbit nacional com territorial, no són extrapolables a les diverses
realitats de totes les associacions de pimes.

Les pimes i els fons
Next Generation EU

Valoracions
finals

(1-9 assalariats)

5,1% petites empreses
(10-49 treballadors)

0,83% empreses de mida mitjana
(50 a 250 assalariats)

01.

 Quin és el grau de
coneixement de les pimes
sobre l’Agenda 2030?
Quins elements afavoreixen
l’adopció de l’Agenda 2030
entre les pimes?

02.

Quina ha estat la reacció
de les pimes a la COVID?
Quins són els
principals vectors de
desenvolupament per
a les pimes a curt i a
mitjà termini segons
les organitzacions
empresarials?

03.

Com contribuirà el paquet
de fons europeus a la recuperació econòmica?
Quines inquietuds tenen
les organitzacions empresarials?
Què proposen les organitzacions empresarials?

04.

Elements per a la
consolidació de
les organitzacions
representants de pimes
com a agents de canvi.
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LES PIMES I L’AGENDA 2030, CINC ANYS DESPRÉS
Quin és el grau de coneixement de les pimes sobre de l’Agenda 2030?
Falta un llarg camí per recórrer en el marc

de l’Agenda 2030

Entre les grans empreses hi ha un coneixement més estès,
però no més profund. En canvi, entre les pimes el coneixement ni
tan sols és generalitzat. Segons els resultats de la nostra enquesta,
el 78% de les pimes consultades coneix l’Agenda 2030 enfront del 97%
de les grans empreses. La societat civil en general té el repte de
traslladar l’Agenda als ciutadans.

Cada cop són més les empreses que identifiquen els
ODS. Tot i això, el coneixement de l’Agenda 2030 és
actualment limitat.

El missatge delsODS encara no ha arribat a les pimes. Estem a la fase

inicial de repetir-lo mil vegades perquè arribi a una proporció de massa
crítica suficient; la tendència serà creixent.

QUINS ELEMENTS AFAVOREIXEN L’ADOPCIÓ DE L’AGENDA 2030 ENTRE LES PIMES?

03. L’efecte tractor de les

04. Les exigències dels consumidors

Les noves polítiques de proveïdors o de contractació de
les grans empreses actuen com a corretges de transmissió
cap a les pimes perquè integrin pràctiques alineades amb
la sostenibilitat. Moltes pimes s’estan transformant per a no
perdre oportunitats de negoci.

L’adaptació de les empreses a les noves pautes de consum
les apropa a la sostenibilitat i contribueix a la futura viabilitat
dels seus models de negoci. Una de les principals pressions
s’observa en l’incipient, però important, canvi en els hàbits de
consum cap a productes més saludables, ètics, sostenibles i
que privilegien les empreses amb propòsit.

grans empreses

Carmelo Pérez, CEPYME Aragón

Hi haurà un moment en el qual la gran empresa exigirà
també aspectes de sostenibilitat als seus contractistes.

Cristina Sánchez, Pacte Mundial de Nacions Unides Espanya

Carmelo Pérez, CEPYME Aragón

Quins elements afavoreixen l’adopció de l’Agenda 2030 entre les pimes?
01. La convicció dels CEOs
El compromís de la direcció amb la sostenibilitat és
un dels principals motius per a la introducció de l’Agenda
2030 a l’estratègia corporativa de les empreses. Aquesta
tendència pot veure’s reforçada gràcies a la introducció de
la sostenibilitat empresarial en els programes de formació dels
futurs líders.

La tendència cap a la sostenibilitat deriva de
les conviccions de les persones amb càrrecs de
responsabilitat a l’empresa. El marc de les Nacions Unides no
suposa un element central en el canvi de paradigma; són els
directius els qui busquen impulsar aquest canvi.
Joan Tristany, AMEC
Les empreses que integren la sostenibilitat ho fan per

la convicció de la direcció o perquè l’estratègia interna de
l’empresa destaca la sostenibilitat dins del seu model de negoci.
A més, el fet d’haver introduït continguts de sostenibilitat
dins de les escoles de negoci fa que les persones que ocuparan
un càrrec en una empresa incorporin més fàcilment aquesta
convicció. Joan Barfull, PIMEC

02. El desenvolupament de normativa
i la coherència de les polítiques
El desenvolupament creixent de normes alineades amb
la sostenibilitat afavoreix la introducció de pràctiques
orientades al compliment dels ODS. Per exemple, en qüestions d’igualtat de gènere, en la publicació d’informació no
financera i de diversitat o en la protecció del medi ambient.
Sovint, les empreses tenen dificultats per conèixer i seguir les
noves obligacions.

Els debats de fa una dècada s’estructuraven al voltant
de la voluntarietat de la responsabilitat social, i fins i
tot hi havia una reacció contrària a qualsevol llei o norma dels
governs orientada a exigir estàndards. En canvi, en els últims
dos o tres anys, són les mateixes empreses les que demanden
regular alguns aspectes en sectors determinats.
Cristina Sánchez, Pacte Mundial de Nacions Unides Espanya
Les normes ajuden a moltes empreses a disposar dels

A AMEC, coneixem l’exemple de fabricants de maquinària

per a l’envasament i l’empaquetament de productes que estan
treballant intensament per buscar una solució que permeti
oferir alternatives al plàstic. Treballen en els seus processos i
també exigeixen pràctiques similars als seus proveïdors.
Joan Tristany, AMEC

Cada dia és més usual que un proveïdor o el mateix client
exigeixi una sèrie de criteris sostenibles. Això condueix a
incorporar la cultura dels ODS. Gerardo Cuerva, CEPYME
Qui voldrà anar a treballar o consumir en un lloc on les
dones són retribuïdes diferent, o on s’aboquen els residus
al riu que passa pel costat de les nostres cases? Aquestes
emprese desapareixeran. Joan Tristany, AMEC

05. Algunes noves start-ups s’orienten cap a la sostenibilitat
Un nombre creixent d’start-ups dissenyen des del procés d’inici
els seus models de negoci a partir de criteris sostenibles. Això
contribueix al desenvolupament de nous productes i serveis alineats

Moltes de les start-ups neixen
orientades i alineades amb la
sostenibilitat. Coneixen el llenguatge dels
ODS perquè parteixen del compromís amb
la sostenibilitat i aquesta és la seva filosofia.
Mireia Cammany, PIMEC

amb els ODS i, a la vegada, ofereix alternatives innovadores que milloren l’eficiència en els processos de gestió de les empreses.

Les mitjanes i les grans empreses s’estan

Encara no hi ha una massa crítica

movent amb les start-ups perquè aporten
una mena d’innovació vinculada a la seva
naturalesa que no generen les grans empreses.

significativa d’start-ups que enfoquin
directament el seu producte o servei a la
sostenibilitat; n’hi ha alguna d’aïllada,
però no crec que sigui un tret general.

Joan Tristany, AMEC

Carmelo Pérez, CEPYME Aragón

indicadors suficients per poder avaluar si tenen un impacte
positiu o negatiu, o a mesurar la validesa de les actuacions.
Això cada vegada penetra més en la mentalitat de les pimes,
que demanen eines per poder dur a terme aquestes accions.
Manuel Bellido, CEA
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NOVES FORMES D’ACTUAR PER PART DE LES PIMES ARRAN DE LA COVID
Programes de mentoring liderats per
empreses avançades en sostenibilitat

CEPYME

CEPYME500 és un projecte de CEPYME que selecciona i
promociona un conjunt de 500 empreses líders en creixement
empresarial amb l’objectiu que adquireixin reconeixement
i projecció nacional i internacional. D’altra banda, en el
projecte CreCEPYME, les grans empreses i les multinacionals apadrinen cinc pimes per ajudar-les a augmentar
la seva mida.
l

Guia per a la integració de la sostenibilitat
PACTE
MUNDIAL
DE NACIONS
UNIDES
ESPANYA I
CEPYME

Tallers de formació

PIMEC

PIMEC disposa d’una agenda d’actes, tallers i espais de
debat social destinats a presentar l’Agenda 2030 i a impulsar
el compromís amb els ODS al teixit empresarial català. Un
exemple d’aquests tallers són els titulats “Com a empresa,
com puc contribuir als ODS?”, impartits per cada una de les
delegacions territorials. S’hi comparteixen casos pràctics de
pimes locals i per tipus de sector. També la Campaña Reto
Sostenible i el programa d’Economia Circular per a l’acompanyament a les pimes i la incorporació de la sostenibilitat
a l’estratègia de negoci.

Fabrika, centre d’alt rendiment per a la transformació
cultural de les empreses

CONFEBASK

Observatori empresarial

CEA

OECA és el Observatorio Empresarial para la Consecución
de la Agenda 2030, promogut per la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) i Unicaja Banco. Organitza
fòrums de debat, presentacions de bones pràctiques i trobades empresarials sectorials per a coordinar les accions
aliniades amb el compliment de l’Agenda 2030 per part del
sector privat andalús.

Segells per a empreses sostenibles

CEPYME
ARAGÓN
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Des del 2018, el Segell RSAxlvii és un element del Pla de
Responsabilitat Social d’Aragó (RSA) impulsat conjuntament
per CEOE Aragón, CEPYME Aragón, l’Instituto Aragonés
de Fomento, UGT Aragón i CCOO Aragón, per a distingir
aquelles empreses que estableixen el seu compromís
amb la responsabilitat social (segell RSA) i amb els ODS
(Segell RSA +). Actualment, 500 empreses ja han rebut
aquest distintiu.

Guía para pymes ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible.li
Aquesta guia –editada pel Pacte Mundial de Nacions Unides
Espanya, el Consell General d’Economistes d’Espanya i CEPYME– és un manual pràctic i esquemàtic. L’objectiu és orientar
a les pimes cap a l’adopció de principis de sostenibilitat,
millorar-ne la sensibilització i la contribució a l’Agenda 2030,
i potenciar les aliances relacionades amb els ODS. A la guia
s’exposen directrius per a l’alineació de l’estratègia de negoci
amb els ODS a través de bones pràctiques, i es mostren les
oportunitats de negoci que poden generar. Inclou també un
test d’avaluació per a determinar el grau de compliment de
les pimes en matèria d’ODS.

Fabrikaxlviii. La Fabrika de la Nova Cultura d’Empresa és un
projecte d’ADEGI, la Asociación de Empresas de Gipuzkoa, que
ofereix programes per a empreses amb l’objectiu de transformar
la cultura empresarial cap a la sostenibilitat a llarg termini. Es
dirigeix a tota mena d’empreses, independentment de la seva
mida, sector, forma jurídica o ubicació. Fabrika es constituirà
en un centre d’alt rendiment per a la transformació cultural
de les empreses al voltant de vuit principis bàsics: el propòsit
inspirador, la confiança, els valors compartits, el benestar de
les persones, el lideratge transformador, l’oferta d’informació
transparent i la millora de la comunicació, i la participació en
la gestió i/o en els resultats.

Eines per avaluar la integració de la sostenibilitat
a l’empresa

CONFEBASK

inGUru+.xlix És una eina d’autodiagnòstic d’impacte socioambiental per a tota mena d’organitzacions de diverses mides
i de diferents sectors, desenvolupada per la Asociación de
Empresas de Gipuzkoa (ADEGI), amb el suport de la Diputació
Foral de Gipuzkoa. Aquesta eina aporta informació de valor per
a la gestió i la comunicació interna i externa de l’organització, i
neix d’una anàlisi de materialitat en les àrees del medi ambient
i la biodiversitat, el capital social, el capital humà i el lideratge.
Disposa d’un conjunt d’indicadors que s’adeqüen a cada sector
i que permeten, en menys de tres hores, identificar les àrees
d’impacte més rellevants de l’organització, la contribució al
territori i l’impacte socioambiental generat. A més, permet
una actualització del diagnòstic de manera anual. Es destaca
com l’eina relaciona les principals àrees materials d’impacte socioambiental amb els ODS per a mesurar la contribució
al desenvolupament sostenible.

Quina ha estat la reacció de les pimes a la COVID?
Algunes pimes han sabut adaptar-se amb èxit a escenaris incerts
A més d’oferir solucions d’emergència per ajudar a superar la crisi,
algunes pimes han demostrat una gran capacitat per adaptar
la seva activitat empresarial a l’escenari canviant generat per
la COVID. Els bons resultats d’aquestes adaptacions es podrien

convertir en canvis encara més grans. Ens referim a reorientar les
seves missions i els seus models de negoci, i a incorporar noves
formes de relacionar-se amb els seus clients (presencialitat vs.
digitalització).

La COVID ha donat idees de noves línies
de negoci. Hi ha empreses que malgrat
estar tancades han aprofitat la seva indústria
per dur a terme accions de solidaritat sense
cobrar-les. Aquesta experiència pot activar
noves oportunitats en el futur.

Moltes pimes reconeixen que la COVID les

La COVID ha accelerat tres transicions: la

ha ajudat a accelerar processos en l’àmbit de
la salut i el benestar dels seus treballadors, el
teletreball i la digitalització, tant pel que fa a
la relació amb els seus clients com pel que fa
a la gestió i coordinació en línia dels equips.

tecnològica i digital; la transició energètica i
ecològica; i la transició demogràfica.

Rosa Maria Juny, PIMEC

Cristina Sánchez, Pacte Mundial de Nacions

Eduardo Aretxaga, Confebask

Unides Espanya

Les xarxes de distribució local s’han vist reforçades
Les necessitats de proveïment i de subministrament derivades de les restriccions a la mobilitat global provocades per
la COVID han subratllat la importància de protegir alguns
sectors estratègics i han tingut un impacte positiu en les cadenes de subministrament locals. L’aposta per un canvi a favor

Un aspecte rellevant dels ODS és el progrés de les zones rurals. A
CEPYME, treballem els temes de la despoblació; volem convèncer
els governs per aconseguir fixar les empreses en els territoris, perquè
creiem que per al progrés d’un territori cal conservar-ne l’activitat i
crear-hi ocupació de qualitat, perquè la gent s’hi pugui establir i proveir
de manera local. Gerardo Cuerva, CEPYME

de la proximitat impulsa el dinamisme d’alguns sectors que són
essencials per fixar les empreses i la població al territori i per a
millorar la qualitat de l’ocupació, i fomentar el desenvolupament
de l’economia local. Al mateix temps es contribueix a la reducció
de la petjada de carboni.

Les empreses saben que la pandèmia ha accelerat la ‘glocalització’,

és a dir, totes les nostres empreses pensen en global, però cada vegada
actuen més en clau local. La tendència a fer determinats viatges per
tractar un problema, o una avaria en una planta industrial, per exemple,
s’ha acabat. En aquests casos, les empreses es recolzaran en
estructures potser més lleugeres que les que tenien fins ara, com
les filials productives d’assistència tècnica, les entitats jurídiques
amb personal propi, etc.
Joan Tristany, AMEC
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Les col·laboracions entre empreses han augmentat

L’impuls a la digitalització i a les noves tecnologies
Les aliances i les col·laboracions empresarials s’han vist reforçades a conseqüència de la COVID. La necessitat de trobar
solucions d’emergència i evitar el cessament de l’activitat de les
empreses, o de fer front a les conseqüències, ha intensificat les
sinergies i l’aprofitament de recursos i de coneixement.

Hi ha més col·laboració entre les empreses del que ens
pensem. Les estructures empresarials estan connectades i
les pimes en formen part, sovint amb un protagonisme important.
La gran empresa compta amb la petita perquè la necessita per a
qüestions específiques. Ángel Hermosilla, PIMEC

Curt termini

Mitjà termini

Quins són els principals vectors de desenvolupament per a les pimes a curt i a mitjà
termini segons les organitzacions empresarials?

La salut dels treballadors
Les organitzacions empresarials destaquen que les empreses
han reforçat les mesures sanitàries i de seguretat laboral per
limitar al màxim l’impacte del coronavirus en la seva activitat.

S’aposta pels processos de digitalització i per la introducció
de les noves tecnologies per apuntalar la viabilitat de les
empreses durant la pandèmia. La digitalització ocupa un lloc
destacat perquè repercuteix en la transformació de processos, en
la de presència física en el lloc de treball, en la forma de relació

Abans de la pandèmia, només el 14%
de les pimes estaven digitalitzantse. Durant el darrer any, la gran majoria
han digitalitzat algun dels seus processos,
externs o interns, per continuar funcionant.
Des de CEPYME busquem la transformació
digital del negoci per ser competitius, no
només la digitalització. És un salt difícil,
però qualitatiu. Gerardo Cuerva, CEPYME

amb el client, sobre les característiques dels grups d’interès o
sobre les competències professionals requerides. A més, introdueix reptes en les polítiques de conciliació o en el tractament
de la informació sensible.

Amb “digitalització”, ens referim a dues

La pandèmia ha mostrat la necessitat

vessants: la individual de l’empresa i la que
es realitzi a través de les associacions que
actuen d’efecte tractor, perquè impulsin
l’obligació de relacionar-se amb les
organitzacions empresarials de manera
telemàtica i fomentar que tothom avanci.

d’avançar en clau de transformació digital.
Moltes empreses ja ho havien detectat,
però no ho estaven treballant.
Des de PIMEC també ho estàvem treballant,
però crec que la COVID accelerarà aquestes
transformacions, incloent-hi també els
temes de formació.

Carmelo Pérez, CEPYME Aragón

Rosa Maria Juny, PIMEC

També com un element essencial en el tracte amb els treballadors.
Subratllen l’impacte en termes reputacionals i en la relació de
confiança amb els clients.
La consolidació del teletreball

Volem que la seguretat i la salut de les persones als centres de
treball no siguin des del punt de vista de la por o de l’obligació
de compliment legal, sinó com un element intrínsec a la persona, a
l’autocura; que la seguretat i la salut formin part del seu benestar
diari, dins i fora de les empreses. Amaia López, Confebask

4,8%

La seguretat sanitària a les empreses ha estat una de les tasques
en què més s’ha treballat des de PIMEC. Des de l’inici s’ha abordat
aquest tema per exemple amb la introducció dels tests d’antígens a les
empreses per corroborar que es pot combinar la seguretat sanitària
amb l’activitat econòmica. Per part de l’empresa, la preocupació ha
estat la salut de la plantilla i la dels seus familiars.
Ángel Hermosilla, PIMEC

Teletreball

2019

2020

2019

2020

Amb la pandèmia, la introducció del teletreball ha estat un
mecanisme efectiu per permetre l’activitat de l’empresa i
garantir els llocs de treball. Mentre que el 2019 el percentatge
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30%

Teletreball

de persones que treballava habitualment des de casa (més de
la meitat dels dies laborables) era només del 4,8%, durant els
confinaments de 2020 aquesta xifra va superar el 30%.
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LES PIMES I ELS FONS NEXT GENERATION EU
CONDICIONANTS
EXÒGENSlii

• Prolongació en el temps de les mesures
de confinament derivades de la crisi sanitària.
• Desenvolupament de la normativa establerta pel
Reial decret-Llei 28/2020, de 22 de setembre, de
treball a distància.

CONDICIONANTS
ENDÒGENS

• Disponibilitat de suficient capital digital
(equips, eines, xarxes).
• Disponibilitat de suficient capital humà
(competències, habilitats tècniques i adaptació
de les funcions dels treballadors).

DESAFIAMENTS

• La normalització del treball a distància pot
generar resistències i tensions, com la majoria
dels processos de canvi cultural.
• Poden aparèixer noves bretxes entre empreses
per qüestions de mida i sector.
Les empreses dels sectors financers i immobiliaris, així com l’educació i el sector de l’energia
elèctrica, de l’aigua i del gas, semblen estar
millor posicionats per consolidar el teletreball
que la resta dels sectors.

Els fons europeus Next Generation EU tenen el triple objectiu de
fer front a la pandèmia de la COVID, enfortir la resiliència i les
capacitats dels territoris i impulsar un nou model de creixement
sostenible, basat en l’economia verda i la digital, que aspiri a
establir les bases d’un nou contracte social.

Pla de Recuperació
per a Europa: fons
Next Generation EU
Fons

Hi ha una confusió general entre el teletreball i el treball a
distància, i no és el mateix. El treball a distància consisteix
en fer una cosa a casa i després enviar-la; el teletreball significa
tenir uns mitjans, uns accessos a uns servidors, unes xarxes, una
interacció i una sèrie de circumstàncies que ara per ara no estan del
tot presents. Carmelo Pérez, CEPYME Aragón

Espanya

Una carència important com a país és la mala connectivitat, ja que

hi ha moltes zones –polígons industrials, per exemple– on la xarxa de
fibra no és bona. Davant la necessitat d’aplicar el teletreball, aquest
fet es posa de manifest de forma molt més evident.
Ángel Hermosilla, PIMEC

Aquest instrument europeu de recuperació preveu assignar 140.000
milions d’euros a Espanya en forma de transferències i de préstecs per
al període 2021-2026, una gran suma de recursos que es gestionarà
a través dels mecanismes recollits en el Reial decret llei 36/2020.9liii
A més del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, existeixen altres
instruments en forma d’iniciatives d’inversió, com InvestEU, o REACT-EU, aquest últim en referència als fons estructurals i de cohesió.

UE

Altres
països

€70.000 Milions

Mecanisme europeu de
Recuperació i Resiliència:
€ 672.500 Milions en
préstecs i subvencions

el Govern n’ha sol·licitat
per al període 2021-2023

Les prioritats del
Plan España Puede a
4 eixos transversals:

INVEST-EU
€ 5.600 Milions

L’actualització de les

competències professionals

La digitalització progressiva de les empreses evidencia la
necessitat d’actualitzar els coneixements i les habilitats
específiques de la majoria dels treballadors. El disseny de
programes adaptats per a cada tipus d’activitat i en funció dels
coneixements previs, serà un dels grans reptes per a mantenir
els llocs de treball, permetre la reconversió dels treballadors i
generar noves oportunitats.

La conciliació familiar i laboral
El treball a distància s’ha sumat de manera abrupta a les
inquietuds prèvies per a la compaginació de les obligacions
laborals i familiars. La “nova normalitat” deixa entreveure
l’aparició d’elements positius i negatius que hauran d’incorporar-se a les polítiques de conciliació tradicionals i als
consensos sobre la matèria. Per les experiències d’aquests
períodes de confinaments tot sembla indicar que la incorporació de la perspectiva de gènere serà un element essencial.


És important pensar que el talent no el definim
només amb les competències dures; és a dir, per
les competències tècniques, sinó que necessitem més
competències toves. Aquestes es tradueixen en la capacitat
d’aprenentatge o d’autoaprenentatge. Joan Tristany, AMEC

La necessitat de compaginar les obligacions familiars

amb la feina té un efecte sobre la conciliació laboral. S’ha fet
un avenç normatiu, per exemple, a l’hora de compaginar el
dret a la baixa en cas que el teu fill no pugui anar a l’escola o
davant de situacions similars, però encara hi ha molts reptes
pendents. Pere Cots, PIMEC

La transformació digital que han d’afrontar les empreses

passa per la qualificació de les persones. Només així podran
prendre decisions que portin a l’empresa a remodelar el seu
negoci gràcies a les noves tecnologies de la informació i la
comunicació (NTICS). Gerardo Cuerva, CEPYME
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Hi ha moltíssimes empreses andaluses que estan

incorporant llars d’infants dins de les seves instal·lacions
perquè les mares i els pares que treballen allà puguin
beneficiar-se d’aquest servei. Manuel Bellido, CEA

REACT-EU
€ 47.500
Milions

Altres fons
€ 24.400
Milions

39% Transició ecològica
Fons
€750.000
Milions

Espanya
€140.000
Milions

29% Transició digital
Igualtat de gènere
Cohesió social i territorial

Com contribuirà el paquet de fons europeus a la recuperació econòmica?

Els fons europeus per a la recuperació i la reconstrucció són una
oportunitat sense precedents per transformar el model i el teixit
productiu espanyol. L’assignació pot representar una injecció eco-

Entenem que, per a les pimes, aquests fons representen una
oportunitat perquè poden accelerar el que ja s’estava fent i
orientar-ho cap al futur. Eduardo Aretxaga, Confebask

nòmica important, destinada a les empreses i a les administracions
públiques, per impulsar la modernització, donar resposta a reptes de
futur i incorporar l’enfocament de la sostenibilitat en tots els projectes.

Nosaltres ho veiem com una oportunitat. No tornarem a tenir la opció

de rebre de la Unió Europea tal quantitat de diners i de retornar-la amb
aquestes bones condicions. Crec que no tornarà a passar.
Carmelo Pérez, CEPYME Aragón
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QUINES INQUIETUDS TENEN LES ORGANITZACIONS EMPRESARIALS?

06.

Font: elaboració pròpia a partir de
l’informe de Grant Thornton.liv

02

Els estats membres han de comprometre la majoria dels recursos
Període per a l’execució i el desenvolupament dels projectes

2020

2021

Principis de 2020 –
març 2021
Identificació de les
àrees d’interès i
ideació dels projectes
elegibles

2022

2023

Principis 2021 – a mitjan 2022
Maduració de projectes
i identificació de línies i
mecanismes de finançament

2024

2025

A mitjan 2021 – a mitjan 2025
Adaptació de memòries,
selecció i adjudicació
de projectes

03. Que la falta de liquiditat que
travessen moltes pimes impedeixi la seva
participació en els fons

2026

Per accedir als fons europeus, l’empresa ha de tenir capacitat

inversora. Aquesta és la nostra gran preocupació i per això estem
treballant en uns instruments anomenats fons de suport a la
solvència, que la Unió Europea ha aprovat, i que molts països ja
han posat en marxa; allà hi són, de moment, reservats només a
les grans empreses. Pere Cots, PIMEC

Les dificultats per accedir a la liquiditat poden frenar el disseny
i l’execució de projectes per la manca de capacitat de les empreses per cofinançar-los. A mitjà termini això pot agreujar un
altre factor crònic, com és falta de competitivitat.

Finals 2021 –
finals 2026
Recepció de
recursos i execució
de projectes

*Les etapes s’han identificat d’acord amb la informació disponible en data de publicació de l’Informe

Què proposen les organitzacions empresarials?
Quines inquietuds tenen les organitzacions empresarials?
01. Que les grans empreses captin
la majoria dels fons europeus

Les pimes tenen la capacitat, el capital humà i els coneixements
suficients per poder desenvolupar projectes destinats als fons. Tot i
això, cal tutoritzar i monitorar aquestes empreses per evitar que una gran
multinacional monopolitzi els recursos i que els fons arribin a gran part
del teixit empresarial espanyol. Gerardo Cueva, CEPYME

Assignació a les pimes d’un
percentatge dels recursos

Pot afavorir les grans empreses la major capacitat per elaborar
projectes de transformació, el calendari ajustat d’adjudicació i el
millor accés al finançament. 

Les empreses grans tenen més possibilitats que les petites i les mitjanes

d’accedir als fons, perquè el seu àmbit d’influència és molt més gran.
Malgrat això, les grans corporacions s’emparen en empreses més petites
per poder desenvolupar alguns temes. Manuel Bellido, CEA

Simplificació dels processos
amb les administracions

Les propostes que hem formulat al Govern en el diàleg social van en

Una de les dificultats que tenen les pimes està relacionada

la línia que els fons europeus puguin arribar a la societat espanyola,
ja sigui a través dels PERTE10, de subvencions o de projectes executats
per la mateixa Administració. Davant d’aquesta realitat, demanem
al Govern que estableixi un percentatge obligatori de participació per
a les pimes, com hem aconseguit que ho faci el Ministeri d’Indústria.

amb la burocràcia. De la mateixa manera que una pime no té un
director de sostenibilitat, tampoc té una persona per bussejar en
totes les ajudes i pensar en com presentar o justificar la informació.
Aquesta demanda de simplicitat i de finestreta única, que el govern
ha exposat, és una de les reivindicacions que s’estan fent als
governs de les Nacions Unides, de la Unió Europea i a la
Cambra de Comerç Internacional.

Gerardo Cuerva, CEPYME

Foment dels projectes
d’inversió i no de despesa

Cristina Sánchez, Pacte Mundial de Nacions Unides Espanya
Cal veure com hem d’harmonitzar la inversió pública amb la

02. Que l’Administració no sigui capaç
d’adaptar els models de governança dels fons
a la idiosincràsia de les pimes

Com a institució, estem en contacte amb responsables del Govern

d’Espanya per recollir informació sobre els fons europeus i fer entendre
que aquests recursos no es destinaran a solucionar problemes de
liquiditat, sinó que els fons europeus donaran suport a plans d’inversió
orientats a realitzar canvis estratègics conforme a unes determinades
directrius. Pere Cots, PIMEC

Les organitzacions empresarials reclamen una gestió, una planificació i una adjudicació transparent dels fons, adaptada a la realitat
de les pimes a través de processos administratius simplificats.


CEPYME defensa fermament la realitat de les pimes enfront
del Govern en el diàleg social. Hem estat ferms, per exemple en
aquesta pandèmia, i hem aconseguit que les pimes siguin una prioritat
política, tot i que encara falta molt suport. Les demandes de les pimes
es defensen eficientment per CEPYME i el fet de formar un front
comú d’unitat empresarial amb CEOE i amb ATA garanteix un poder
d’influència més important en les negociacions amb el Govern. Posicionem
la realitat de la pime d’una forma independent, però també fidel a la
realitat econòmica i empresarial del país. Gerardo Cuerva, CEPYME

No podem esperar que les grans empreses facin d’efecte tractor, és a
dir, que vagin a subcontractar les pimes com a estratègia de recuperació
econòmica a Espanya. Ambdues han de conviure però, en paral·lel, una
part dels fons ha d’anar a les pimes. Carmelo Pérez, CEPYME Aragón
Com a país som petits, però amb els anys hem crescut en empreses

mitjanes, tot i que encara en necessitem moltes més, com en el cas del
teixit empresarial alemany. Eduardo Aretxaga, Confebask
A diferència d’altres països europeus, l’estructura de la representació

Priorització de les pimes en els processos
de licitació i de compra pública
La participació preferent en els projectes de modernització
de l’Administració, així com en contractes amb plecs específics,
pot convertir-se en una important via d’accés als recursos. La
contractació pública té el repte d’assegurar els circuits de pagament, mantenir les cadenes de contractació pública i abordar
la divisió dels contractes en lots per afavorir la participació de
més pimes.lv

inversió privada per usar tots els fons als als que hi puguem accedir,
pels criteris de repartiment que es decideixin entre les comunitats
autònomes o bé des de l’àmbit empresarial.
Eduardo Aretxaga, Confebask



Més col·laboracions
entre empreses
Apostem pel que anomenem “projectes col·lectius”. La gran

empresa té la capacitat d’adaptar el seu model de negoci als requisits
europeus per poder accedir als fons. Però aquesta no és una pràctica
gaire solidària ni col·lectiva. Carmelo Pérez, CEPYME Aragón

empresarial espanyola no distingeix entre grans empreses i pimes,
sinó que la seva representació està vinculada a l’estructura de les grans
empreses. Joan Barfull, PIMEC
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72,4%

01.
Les organitzacions empresarials alerten sobre la situació d’emergència econòmica que travessen les pimes,
moltes encara en procés de supervivència. Subratllen
la seva tasca com a agents essencials per contribuir al
desenvolupament sostenible, i a la creació de riquesa i
de llocs de treball.
Les conseqüències han estat més greus en alguns sectors
independentment de la seva capacitat de solvència prèvia
a la pandèmia. S’han vist especialment afectades les pimes
vinculades als serveis, a l’oci, a l’hostaleria i al transport (el
72,4% del total).lvi Oferir sortides immediates a la crisi s’ha de
convertir en l’objectiu principal a curt termini per a les pimes
per avançar, més endavant, en el camí de la sostenibilitat.

03.
A l’escenari post-COVID, les organitzacions empresarials
adquiriran un protagonisme més important com a agents
del diàleg social. Es reforçarà el seu paper d’entitats intermèdies entre les pimes, l’Administració, els sindicats
i la societat civil.
A més de les qüestions laborals, caldrà incorporar a la reflexió
i a la negociació col·lectiva les noves implicacions dels processos de la digitalització, de l'automatització, de la conciliació
o de la protecció de dades. Aquestes qüestions han de tenir
cabuda en un model de governança renovat que incorpori
canals específics per atendre les demandes de les pimes.
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02.
El rol de les organitzacions empresarials és essencial per
a donar veu a les demandes de les microempreses, les
petites i les mitjanes empreses i també dels autònoms.
En clau de sostenibilitat, consoliden la seva posició de
facilitadores per impulsar l’Agenda 2030.

EL REPORT DE LES
EMPRESES COTITZADES
ESPANYOLES AMB
RELACIÓ ALS ODS

PART III

VALORACIONS FINALS

Tenen el potencial per convertir-se en palanca de canvi en
la difusió del missatge dels ODS, i per afavorir una veritable
integració de la sostenibilitat en les estratègies empresarials.
Per a això, hauran de dotar-se dels recursos necessaris, revisar
els seus processos interns en relació amb la sostenibilitat i
crear eines adaptades a la realitat i als sectors d’activitat de
les pimes.

04.
És fonamental que les organitzacions empresarials
continuïn promocionant nous paradigmes de creixement
alineats amb la sostenibilitat i vinculats a una nova cultura de l’empresa.
L’impuls a aquests espais de reflexió contribuirà a millorar el
lideratge de les organitzacions i el seu rol com a agents socials.
L’adopció de postulats afins al “capitalisme dels stakeholders”lvii
pot influir en les empreses a l’hora d’apostar per una economia de mercat social, basada en la igualtat d’oportunitats, la
diversitat i el compromís amb la societat i el nostre entorn.

Aquest apartat de l’Informe resumeix el report no
financer de les empreses cotitzades espanyoles de
l’any 2019. Es tracta d’un cicle de report atípic, en el
qual moltes empreses van publicar dades de l’any
2019 que havien elaborat en ple inici de la pandèmia
de la COVID el 2020 i preveient un any convuls pel
2021. A més, el 2019 és un any de canvi per al report
no financer a Espanya.
En primer lloc, és el primer any en què s’aplica de
manera no retroactiva la Directiva 2014/95/EU de la
Unió Europea, transposada a la Llei 11/2018, d’informació no financera. Això significa que aquest és el
primer any en què les empreses han pogut dissenyar
el procés de report íntegrament sobre la base dels requisits legals. Cal assenyalar que, el 2021, la Directiva
ha entrat en un procés de revisió que avui es troba al
final de la fase de consulta amb els grups d’interès.
S’estima que entre 2022 i 2023 s’aprovarà una nova
Directiva d’informació de les empreses en matèria de
sostenibilitat (en anglès, Corporate Sustainability Reporting Directive).lviii

La transposició posterior a la legislació espanyola es
traduiria, previsiblement, en un augment significatiu
de les exigències sobre la quantitat i la qualitat de la
informació que hauran de publicar les empreses en
l’àmbit nacional.
A més de la revisió del marc regulador, cal destacar
la influència d’altres instruments orientats a facilitar
el procés de divulgació d’informació no financera per
part de les grans empreses. És especialment rellevant el document Measuring Stakeholder Capitalism:
Towards Common Metrics and Consistent Reporting of
Sustainable Value Creation,lviii elaborat per l’International Business Council (IBC) en el marc del Fòrum
Econòmic Mundial (WEF) celebrat a Davos el gener
de 2020. Aquest informe aprofundeix en el concepte
de materialitat no financera, és a dir, en la identificació i el report dels impactes no financers de les empreses que els seus grups d’interès consideren bàsics
per avaluar-l’acompliment. Aquest apartat descriu el
concepte de materialitat i detalla com el van incorporar les empreses cotitzades espanyoles a les seves
memòries de 2019.
45 

P.I

P.II

P.III

P.III EL REPORT DE LES EMPRESES COTITZADES ESPANYOLES AMB RELACIÓ ALS ODS

2016

METODOLOGIA

55%

70%

2017

2018
Font: elaboració pròpia

Empreses que reporten informació no financera

Base 2016: 143; base 2017: 141; base 2018: 137;
base 2019: 134

(% sobre el total d’empreses cotitzades). Anys 2016, 2017, 2018 i 2019

08.

Mostra i fonts d’informació11
Distribució sectorial de les empreses que conformen la mostra.

Font: elaboració pròpia
Base 2019: 97

Any 2019

ENERGiA
Base: 8

07.

SERVEIS
DE CONSUM
Base: 15

8%

16%

El 2019 el 79%12 de les empreses
cotitzades amb seu a Espanya va
publicar informació no financera.
Aquest resultat indica un avenç del
9% respecte al 2018 en l’àmbit de
report, que se suma a l’augment
del 15% registrat entre 2017 i 2018.

100%

50%

55%

70%

79%

2016

2017

2018

2019

INDÚSTRIA
I CONSTRUCCIÓ
Base: 24

25%

BÉNS
DE CONSUM
Base: 19

EMPRESES

20%

BASE: 97

09.

Font: elaboració pròpia

Tipologia d’informes analitzats (% sobre el total considerats). Any 2019

Base 2019: 97

La nostra base de
dades es compon:

18% informes integrats

de sostenibilitat

8% informes d’RSC
 La mostra comprèn 97 empreses amb seu a Espanya
que van cotitzar en Borses i Mercats Espanyols (BME) en
l’exercici 2019 i que van divulgar informació no financera
en el termini de temps establert per la Llei 11/2018.
 L’estudi es basa en informació pública i accessible en línia,
procedent d’informes integrats, informes de sostenibilitat,
informes d’RSC, informes anuals i estats d’informació no
financera (EINF) publicats fins al 31 de juliol de 2020 a la
pàgina web de les empreses de la mostra.
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En aquesta edició, a diferència de les anteriors,
hem exclòs de la mostra aquelles empreses que
reportaven la informació financera o no financera exclusivament a les seves pàgines web, sense publicar-ne
un informe específic. El canvi de criteri de la selecció
mostral respon a la voluntat d’assimilar-nos a les bones
pràctiques internacionals en aquest àmbit. Amb la finalitat
d’assegurar la comparabilitat de les dades al llarg dels
anys, l’anàlisi per al 2019 s’ha dut a terme aplicant els
nous criteris mostrals als resultats dels anys anteriors
de manera retroactiva.

12

18 %

12% informes

8%

18 %

11%

%

7%

12

13%

SERVEIS
IMMOBILIARIS
Base: 11

22% EINF

4 0%

SERVEIS
FINANCERS
Base: 13

%

40% informes anuals
TECNOLOGIA
Base: 7

L’anàlisi dels informes de divulgació d’informació no financera de les empreses
cotitzades espanyoles no permet establir
8%
una relació directa entre la nomenclatura
emprada per a referir-se als informes i
els continguts que s’hi presenten. Arran
de la introducció de la Llei 11/2018, la
presentació dels estats d’informació no
financera (EINF) sovint complementa la
presentació d’altres tipus d’informes que
l’empresa ja publicava abans de la Llei.
Aquesta gràfica representa la nomenclatura que cada empresa ha utilitzat
per a referir-se a l’informe principal de
divulgació no financera, i no exclou que2 2 %
l'empresa n'hagi publicat d'altres.

22%
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P.III EL REPORTE DE LAS EMPRESAS COTIZADAS ESPAÑOLAS EN RELACIÓN CON LOS ODS

MODEL D’ANÀLISI

79% 37%

73% 47%

l’economia circular.

Font: elaboració pròpia

01.

Principis de governança:
Inclou els criteris que regeixen el
funcionament dels sistemes de
gestió, les polítiques i els processos
de l’activitat empresarial en matèria
de sostenibilitat.

Planeta: Inclou aspectes relatius a
l’impacte empresarial sobre el medi
ambient, com el consum energètic,
l’eficiència energètica, el consum
hídric, les emissions atmosfèriques,
la gestió de residus i les polítiques
de protecció de l’entorn.

El 2019, el 73% de les empreses que van divulgar informació no financera esmentaven els ODS en les seves
memòries anuals, la qual cosa suposa un increment de set
punts respecte a l’edició anterior de l’Informe i consolida
la tendència a l’alça dels últims quatre anys.
La presència dels ODS s’ha generalitzat en tots els sectors. Des de la primera edició de l’Informe, les empreses

100%

100%

68%

GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
GOVERNANÇA

GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
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GOVERNANÇA

GOVERNANÇA
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GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
GOVERNANÇA

MATERIALITAT
MATERIALITAT
MATERIALITAT
MATERIALITAT PLANETA
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES MATERIALITAT
PLANETA
PLANETA
PLANETA
PLANETA

MATERIALITAT
MATERIALITAT
MATERIALITAT
MATERIALITAT PLANETA
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES MATERIALITAT
PLANETA
PLANETA
PLANETA
PLANETA

MATERIALITAT
MATERIALITAT
MATERIALITAT
MATERIALITAT PLANETA
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES MATERIALITAT
PLANETA
PLANETA
PLANETA
PLANETA

MATERIALITAT
MATERIALITAT
MATERIALITAT
MATERIALITAT PLANETA
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES MATERIALITAT
PLANETA
PLANETA
PLANETA
PLANETA

MATERIALITAT
MATERIALITAT
MATERIALITAT
MATERIALITAT PLANETA
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES
PERSONES MATERIALITAT
PLANETA
PLANETA
PLANETA
PLANETA

PROSPERITAT
PROSPERITAT
PROSPERITAT
PROSPERITAT
PROSPERITAT

PROSPERITAT
PROSPERITAT
PROSPERITAT
PROSPERITAT
PROSPERITAT

PROSPERITAT
PROSPERITAT
PROSPERITAT
PROSPERITAT
PROSPERITAT

PROSPERITAT
PROSPERITAT
PROSPERITAT
PROSPERITAT
PROSPERITAT

PROSPERITAT
PROSPERITAT
PROSPERITAT
PROSPERITAT
PROSPERITAT

04.

Energia

05.

Indústria
i construcció

Font: elaboració pròpia

Per enllaçar les nostres categories d’anàlisi amb els ODS, s’ha col·locat al costat
de cada títol una referència a l’ODS i a la
meta interpel·lats pel contingut de l’apartat
corresponent. A més, aquest any alguns
paràgrafs van acompanyats d’un símbol
que indica que inclouen contingut relatiu
a l’efecte de la COVID entorn a l’informe
no financer.

Títol
8.8

Serveis
de consum

Base 2017: 67; Energia (7) / Indústria
i construcció (21) / Béns de consum
(16) / Serveis de consum (10) / Serveis
financers (9) / Tecnologia (7) / Serveis
immobiliaris (7)

2016

51%

2017

64%

2018

66%

2019

73%

Serveis
financers

Tecnologia

Serveis
immobiliaris

Base 2018: 96; Energia (7) / Indústria
i construcció (27) / Béns de consum
(18) / Serveis de consum (16) / Serveis
financers (12) / Tecnologia (7) / Serveis
immobiliaris (9)

2016
2017

2018
2019

Base 2019: 97 Energia (8) / Indústria
i construcció (24) / Béns de consum
(19) / Serveis de consum (15) / Serveis
financers (13) / Tecnologia (7) / Serveis
immobiliaris (11)

Creix la presència dels ODS a la carta del president o del CEO

01.
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12.2

Base 2016: 72; Energia (7) / Indústria
i construcció (13) / Béns de consum
(19) / Serveis de consum (9) / Serveis
financers (11) / Tecnologia (7) / Serveis
immobiliaris (6)

Béns de
consum

10.

77%

27%

GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
GOVERNANÇA

03.

67%

Identificación riesgos
y oportunidades en
materia de sostenibilidad

Font: elaboració pròpia
Base 2019: 97

(% sobre el total d’empreses de cada sector). Anys 2016, 2017, 2018 i 2019

83%

Identificación cuestiones
de sostenibilidad
materiales para la empresa

energètiques i del sector tecnològic s’han situat en una
posició avançada en aquest aspecte. També destaquen,
en menor mesura, les empreses dels sectors industrial i de
la construcció, així com les de serveis financers i les de
béns de consum. El sector dels serveis immobiliaris continua sent el més ressaguer en la incorporació dels ODS al
report no financer.

Presència dels ODS a les memòries per sectors

100%

a partir d’una anàlisi participativa
dels seus impactes més rellevants
en l’àmbit econòmic, social i
mediambiental.

GOBERNANÇA
GOBERNANÇA
GOBERNANÇA
GOBERNANÇA
GOBERNANÇA

02.

36% 78%

Augmenta la presència dels ODS a les memòries de la majoria de sectors econòmics

Guia de lectura d'aquest apartat

01.

100% 86%

ELS ODS AL REPORT NO FINANCER

El model d’anàlisi de l’Observatori dels
Diagrama. Model d'anàlisi
ODS està basat en un sistema d’indicadors
agrupats en cinc grans blocs considerats
GOBERNANZA
GOVERNANÇA
prioritaris per prestigioses organitzacions,
com les Nacions Unides (ONU), el Global
Persones: Inclou aspectes vinculats
Reporting Initiative (GRI), l’International
a la gestió del capital humà per part
de l’empresa, així com aspectes
Integrated Reporting CouncilPERSONAS
(IIRC), el MATERIALIDAD
MATERIALITAT
PLANETA
PERSONES
PLANETA
socials sobre l’impacte de la
Sustainability Accounting Standards
companyia a les comunitats locals i
a les regions circumdants a les seves
Board (SASB) i el CDP, entre d’altres. Un
instal·lacions i operacions.
d’aquests pilars correspon al concepte
de materialitat. Els altres es reparteixen PROSPERIDAD
PROSPERITAT
en quatre dimensions específiques que
Prosperitat: Inclou aspectes
enllacen l’empresa amb el seu entorn:
econòmics no financers vinculats
els principis de governança, la prosperitat
a l’impacte de l’empresa en el
Materialitat: Procés d’anàlisi que
seu entorn, com la generació de
(economia), les persones (societat) i el
permet a l’empresa reorientar la seva
valor com a motor de creixement,
estratègia cap a la sostenibilitat,
planeta (medi ambient).
la innovació, la digitalització i

LANETA
PLANETA
PLANETA
PLANETA
PLANETA

85% 77%

TOTAL

P.I

8.8

12.2

02.

03.

Afectació de
la crisi de la
COVID en les
dades relatives
a aquest
indicador.

Referència
a l’ODS
interpel·lat i a
la seva meta.

01.

02.

Referència
a l’ODS
interpel·lat i a
la seva meta.

03.

La carta que introdueix el report no financer acostuma a ser un bon indicador de les prioritats de l’empresa en el moment de tancament d’un
exercici i d’obertura del següent. El 2019, el 33% de les cartes esmenten
els ODS, un percentatge que marca una tendència clarament ascendent
respecte als anys anteriors (14% el 2017 i 20% el 2018). Malgrat això,
és significatiu que només es realitzi aquesta menció al report d’una de
cada tres empreses.

PRESÈNCIA DELS ODS A LA CARTA DEL PRESIDENT O DEL CEO

14%

20%

33%

2017

2018

2019
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Les empreses adherides a la Xarxa
Espanyola del Pacte Mundial reporten més
en relació amb els ODS
La presència dels ODS a les memòries està relacionada amb
la pertinença de les empreses a organismes que els promouen, com la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial (REPM).
Aquesta relació ja es constatava en edicions anteriors de
l’Informe. El 2019, el 93% de les empreses que formen
part de l’REPM mencionen els ODS, enfront del 42% de
les no adherides.

Empreses que reporten l’adopció de
mesures vinculades als ODS

11.

(% sobre el total d’empreses). Anys 2017, 2018 i 2019

2017
20%

44%

És important matisar que, malgrat l’increment generalitzat d’esments
als ODS, les empreses continuen aportant informació poc detallada
sobre l’abast i les característiques de les mesures adoptades. Només
en el cas de l’ODS 4, les mesures proposades han estat detallades

40%

per més del 20% de les empreses. Els esments a altres ODS solen
ser genèrics i en la majoria dels casos no van acompanyats d’accions, processos o projectes per a promoure la consecució dels
diferents ODS.

31%

Empreses que reporten l’adopció de mesures concretes vinculades als ODS
segons la qualitat de la informació divulgada (% sobre el total d’empreses). Any 2019

41%

52%
33%
48%

47%

49%

53%

36%

59%

41%

60%

63%

64%
11%

12%

11%

58%

14%

31%
59%

14%

22%

26%

28%

30%

28%

20%

13%

14%

37%

56%

12.

Font: elaboració pròpia
Base 2019: 97

24%

34%

37%

19%

10%

23%
64%

13%

25%
68%

7%

52%
NO REPORTEN

20%

20%
69%

28%

11%

10%

22%
72%

6%

81%

11%

16%

9%

4%

80%

83%

6%

INTENCIONAL:
S’exposa la contribució de
l’empresa a aquest ODS, però
no es detallen les accions
concretes per contribuir amb
el compliment.
AMBICIOSA:
Es detallen les accions que
duu a terme l’empresa per
contribuir amb el compliment
d’aquest Objectiu.

32%

42%
 50

ODS postergats

36%

El 2019, els ODS més destacats per les empreses a les seves
memòries són el 8 (Treball decent i creixement econòmic),
el 13 (Acció pel clima) i el 9 (Indústria, innovació i infraestructura). Aquests tres ODS superen el 45% dels esments
i es consoliden entre els més referenciats per les empreses
en els últims tres anys. Els ODS que mostren una progressió
clarament ascendent són el 4 (Educació de qualitat), el 10
(Reducció de les desigualtats) i el 17 (Aliances per a assolir els
objectius). En canvi, l’ODS 1 (Fi de la pobresa), el 2 (Fam zero)
i el 14 (Vida submarina) continuen sent postergats, ja que el
percentatge d’empreses que reporten mesures vinculades a
aquests objectius no arriba al 20%.

Base 2017: 77; base 2018: 96; base 2019: 97

ODS ascendents

2019

18%

La presència més significativa dels ODS a les memòries s’ha vist
reflectida també en l’adopció creixent de mesures vinculades
a l’Agenda 2030. Les empreses tendeixen a prioritzar aquelles
metes que incideixen més directament en l’activitat empresarial,
encara que no necessàriament afectin el seu core business.

Font: elaboració pròpia

ODS prioritaris

2018

Les empreses se centren en la
incorporació dels ODS que més interpel·len
el core business en la seva estratègia

Cal assenyalar que les empreses més avançades en
matèria de report no financer generalment vinculen
la priorització dels ODS a les anàlisis de materialitat, sense que això dificulti la seva capacitat per a
considerar tots els ODS de forma interconnectada d’acord
amb la perspectiva general de l’Agenda 2030. En el context
de recuperació postpandèmia, s’espera que aquesta perspectiva holística sigui cada cop més rellevant i, al mateix temps,
que les empreses prioritzin les accions de desenvolupament
sostenible perquè puguin generar més valor.

ODS prioritaris, ascendents i postergats

60%
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La materialitat irromp com un procés clau del report no financer
En els darrers anys, la descripció que fan les empreses de les anàlisis de materialitat s’ha convertit en una peça clau en el report de
sostenibilitat.
 L’anàlisi de materialitat consisteix a identificar les qüestions
de sostenibilitat més rellevants per a l’empresa a partir de
la revisió del seu model de negoci i del potencial d’impactar
–positivament o negativament– en la societat, en l’economia
i en el medi ambient.
 L’anàlisi de materialitat es caracteritza per ser un procés
participatiu que inclou tant els stakeholders interns (empleats,
accionistes, equip directiu, etc.) com els stakeholders externs
(proveïdors, aliats estratègics, consumidors, etc.).
 La rellevància de l’anàlisi de materialitat radica en la seva capacitat
per a vincular la sostenibilitat amb l’estratègia empresarial i satisfer
les expectatives dels stakeholders en aquesta matèria.

L’avaluació dels assumptes materials comporta, com a mínim,
la consideració de tres preguntes:
01

02

03

Quines són les
qüestions de
sostenibilitat més
rellevants per a
l’empresa i per als
seus stakeholders?

Com s’haurien
d’incorporar
aquestes qüestions
a l’estratègia tenint
en compte els riscos
i les oportunitats
que generen?

Com hauria
de mesurar-se
l’impacte (positiu
i/o negatiu) que les
empreses tenen
en l’economia,
el medi ambient i
la societat?

A més del potencial per a influir en les estratègies empresarials,
l’anàlisi de materialitat permet establir les temàtiques sobre les
quals les empreses han de comunicar en cadascuna de les quatre
dimensions específiques del report no financer: la governança,
el medi ambient, l’economia i la societat.

Font: elaboració pròpia. Base 2019: 97

Les empreses cotitzades espanyoles
incorporen superficialment la materialitat
al seu cicle de report

Empreses que identifiquen qüestions
de sostenibilitat materials, riscos i oportunitats

13.

(% sobre el total d’empreses). Any 2019

amb l’anàlisi del 2019, el 80% de les
01. D’acord
empreses estudiades identifica a les seves memòries les qüestions de sostenibilitat materials
per al seu negoci.

80%

60%

55%

obstant això, tan sols el 60% de les empreses
02. No
identifiquen els riscos i les oportunitats socials,
econòmiques i mediambientals que sorgeixen
d’aquestes qüestions.
més de la meitat de les empreses (el 55%)
03. Poc
proporcionen informació sobre els procedi-

01.

Identificació de
les qüestions
de sostenibilitat
materials

02.

Identificació
dels riscos
i les oportunitats

03.

Procediments
de gestió de
riscos de la
cadena de valor

Aquestes dades semblen indicar que les empreses espanyoles han
començat a assumir la importància de les anàlisis de materialitat,
però que encara no estan aprofitant tot el potencial que ofereixen
per intervenir al llarg de tota la cadena de valor.

GOVERNANÇA

PERSONES

MATERIALITAT

Tenint en compte que les ajudes del Pla de Recuperació
per a Europa estan orientades a impulsar un model de
recuperació més sostenible, la capacitat de les empreses
de delimitar i precisar la seva actuació en aquest àmbit
pot facilitar la captació d’aquestes ajudes. En aquest context, la
divulgació d’informació no financera vinculada als eixos prioritaris
del Pla (transició ecològica, digitalització i resiliència econòmica)
pot adquirir una rellevància extraordinària.

PLANETA

PROSPERIDAD

La majoria d’empreses cotitzades no incorporen els grups d’interès a la seva anàlisi de materialitat
Segons el Ministeri de Treball i Economia
Social, el nombre de grans empreses
que defineixen els seus grups d’interès
ha augmentat del 69% al 75% en l’últim
any.lix Si bé el 82% de les empreses analitzades inclouen referències als grups
d’interès a les seves memòries anuals,
només tres de cada deu informen de
la seva participació directa a l’anàlisi
de materialitat.
En l’escenari postpandèmia,
serà essencial que les empreses
facin seu el lema: “No deixar
ningú enrere” de l’Agenda 2030.
Una manera de demostrar el seu compromís és integrar els seus grups d’interès a
les anàlisis de materialitat perquè, en major o menor mesura, les seves veus quedin
recollides a les estratègies empresarials.

14.

Empreses que defineixen els grups d’interès
i els integren a la seva anàlisi de materialitat
(% sobre el total d’empreses). Any 2019

82%

Descripció dels
stakholders

31%

Participació dels
stakeholders en l’anàlisi
de la materialitat

Font: elaboració pròpia
Base 2019: 97

ments de gestió dels riscos vinculats a la cadena de valor.
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Les empreses cotitzades espanyoles no acostumen a definir la seva missió
d’acord amb els criteris socials i mediambientals
Les consideracions socials i mediambientals estan molt poc presents
a la missió de les empreses cotitzades espanyoles. El 2019, només
el 40% incloïen, a la seva missió, referències als criteris socials i
únicament el 19% els mencionaven. Les empreses energètiques són
les que registren un major avenç, seguides de les del sector industrial
i de la construcció.

La definició de la missió empresarial representa la principal declaració formal de principis i intencions per part de les empreses, i
resumeix l’orientació del negoci a mitjà i a llarg termini. La inclusió
de consideracions socials i mediambientals és un indicador que
el negoci ha superat la perspectiva “de dins cap a fora”, pròpia
del business as usual, i ha incorporat el punt de vista “de fora cap
a dins”, característic de les empreses realment compromeses
amb la sostenibilitat.

15.

75%

80%
50%

43%

29%

42%
21%

31%

27%
9%

8%

19%

Inclusió de criteris
ambientals
Inclusió de criteris
socials

20%

Indústria
i construcció

Tecnologia

Béns de
consum

PROSPERITAT

Font: elaboració pròpia

(% sobre el total d’empreses). Anys 2018 i 2019

Base 2018: 96; base 2019: 97

CONTROL DE PROVEÏDORS

Serveis
financers

Serveis
immobiliaris

Serveis
de consum

Base 2019: 97. Energia (8) / Indústria i construcció (24) /
Béns de consum (19) / Serveis de consum (15) / Serveis
financers (13) / Tecnologia i telecomunicacions (7) /
Serveis immobiliaris (11)

La majoria de les empreses reporten que tenen una política de control de proveïdors
i una política de compres, però no les descriuen a les seves memòries
Per analitzar la sostenibilitat de la cadena de subministrament, ens
centrem en dos indicadors que resumeixen la relació de les empreses
amb els seus proveïdors: la política de control de proveïdors i la política de compres. El 2019, el 92% de les empreses inclouen a les
seves memòries referències a les seves polítiques de control de
proveïdors, malgrat que la majoria simplement les esmenten (51%),
però no descriuen en què consisteixen. Aquesta proporció és similar a
l’observada en l’edició anterior de l’Informe. Així, doncs, no hi ha hagut

MATERIALITAT

PLANETA

PROSPERITAT

Empreses que reporten polítiques de control de proveïdors

16.

COMPRES

6%

8%
28%

50%

2018

44%

51%

2019

2018

47%

41%

Total: 94%

Total: 92%

41%

2019

52%

20%

Total: 59%

NO REPORTEN
INTENCIONAL: S’exposa l’existència d’una política de control de proveïdors i una
política de compres per al compliment d’unes certes normatives, però no s’aporta més
informació sobre aquest tema.

Total: 72%

AMBICIOSA: Es detallen els processos de control dels proveïdors i els processos
de compra, i s’aporten dades concrconcretes, com el percentatge de proveïdors
homologats i avaluats, i el d’homologació de compres, així com les quantitats
econòmiques destinades a aquest efecte.

2019

Cal assenyalar que existeixen moltes empreses que detallen
les seves polítiques de compres i de control de proveïdors en
documents independents de les memòries de report. Aquesta pràctica pot tenir sentit si es pretén reduir la grandària
d’aquestes memòries. No obstant això, es recomana incloure
a les memòries un breu resum dels principals eixos d’aquestes
polítiques així com els enllaços per a la seva descàrrega.

Empreses que reporten polítiques de gestió
de riscos vinculats als drets humans

8.8

12.2

avenços en la quantitat ni en la qualitat de la informació presentada
respecte a aquestes polítiques. A l’indicador relatiu a la política
de compres, s’observa un augment del nombre d’empreses que
la reporten: del 60% el 2018, al 73% el 2019. Així i tot, com en el
cas de les polítiques de control de proveïdors, una gran proporció
d’empreses (53%) esmenten les seves polítiques de compres, però
no les defineixen a les seves memòries.

Augmenta significativament el nombre
d’empreses que reporten polítiques de protecció
dels drets humans i les defineixen detalladament

17%

31%

2018

52%

Total: 69%

NO REPORTEN
INTENCIONAL: S’exposa
l’existència d’una política de
control de riscos vinculats als drets
humans, però no s'aporta més
informació al respecte.

2019
31%

15%

8.8

El 2019, el 83% de les empreses esmenten a les seves memòries l’adopció de polítiques de gestió de riscos vinculats a la
vulneració dels drets humans. Aquesta proporció creix 14 punts
respecte a l’any anterior, i també augmenta el nombre d’empreses
que aporten informació detallada sobre els processos de gestió.
Aquest fet apunta a un bon compliment de la legalitat nacional i
internacional per part de les empreses espanyoles en aquest àmbit.

17.

(% sobre el total d’empreses). Anys 2018 i 2019

54%

 54

PERSONES

40%

Font: elaboració pròpia.
Energia

PLANETA

12%

Empreses que inclouen consideracions socials i
ambientals a la seva missió. Any 2019

63%

GOVERNANÇA

Total: 83%

AMBICIOSA: Es detallen els
processos de control de riscos
vinculats als drets humans.

Font: elaboració pròpia.
Base 2018: 96; base 2019: 97

55 

55%

70%

GOBERNANZA
P.I

P.II

P.III

PERSONAS

MATERIALIDAD

2017

PLANETA

2018

S’estanca la proporció d’empreses
que reporten polítiques contra la corrupció
i el suborn

16.5

El 89% de les empreses analitzades inclouen a les seves
memòries informació sobre la implantació de procediments i
normes de prevenció de la corrupció i el suborn. Aquesta proporció creix lleugerament respecte a les dades de l’informe anterior:
si bé la majoria de les empreses (51%) en segueixen informant
de forma superficial, només el 38% detallen com gestionen les
mesures de prevenció que hi apliquen.
En el context de les dificultats econòmiques extraordinàries derivades de la pandèmia, la redistribució justa
de la riquesa es converteix, més que mai, en imperatiu
moral. En aquest sentit, el report empresarial en matèria
de corrupció i suborn cobra especial rellevància i permet demostrar la corresponsabilització empresarial amb el desenvolupament
col·lectiu. Es fa necessari que les empreses cotitzades siguin
exemplars en aquest àmbit, i descriguin detalladament les seves
polítiques contra la corrupció i el suborn.

Empreses que reporten procediments i
normes de prevenció de la corrupció i el suborn

18.

(% sobre el total d’empreses de cada sector).
Anys 2018 i 2019

MATERIALITAT

2019

PLANETA

PERSONES

51%

2018

51%

33%

Total: 84%

NO REPORTEN
INTENCIONAL: S’afirma que
existeixen aquests processos, però
no se’n detalla la seva gestió.

Font: elaboració pròpia.

El GRI preval com a marc de report no financer
més popular entre les empreses cotitzades després dels
primers cinc anys d’aplicació de l’Agenda 2030
El Global Reporting Initiative
(GRI) és una de les principals
referències internacionals sobre
report en matèria de sostenibilitat. El seu marc és el més
popular en l’àmbit empresarial espanyol i el preferit de
les empreses cotitzades per
divulgar informació no financera.13 El 80% de les empreses
l’adopten, segons les dades de
l’Observatori dels ODS.

PROSPERITAT

MATERIALITAT

PLANETA

2019

PROSPERITAT

EMPRESES QUE VERIFIQUEN EXTERNAMENT
LA INFORMACIÓ NO FINANCERA REPORTADA

2/3

11%

16%

53%

53%

67%

66%

2016

2017

2018

2019

38%

2019

De les empreses analitzades van dur a terme
una verificació externa de la informació no
financera reportada

Total: 89%

AMBICIOSA: Es detallen els
mecanismes que s’utilitzen per
gestionar la prevenció contra la
corrupció i el suborn com, per
exemple, la implementació d’un
sistema de compliance penal, i
s’amplia el compromís a la cadena
de subministrament.

Base 2018: 96; base 2019: 97

De les empreses reporten
respecte al GRI

PERSONES

2019
PROSPERIDAD
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80%

72%
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Els principals marcs de report
inicien un procés de convergència
Al llarg del 2020 i 2021, diferents organitzacions –com l’ONU,
el GRI, l’IIRC, el CDP i el SASBlx– han establert col·laboracions
per bastir ponts entre els seus estàndards de report i facilitar
que les empreses utilitzin els seus models de manera conjunta. Recentment, l’IIRC i el SASB han anunciat que faran un
pas més i es fusionaran amb la Value Reporting Foundation.
D’altra banda, el SASB i el GRI han publicat conjuntament un
marc de report coincidint amb l’anunci de fusió entre l’IIRC i el
SASBlxi. Tots dos moviments són un pas més en la integració
dels marcs de report.

La qualitat de la verificació externa del report no financer es veu afectada negativament
per la falta de concreció de la Llei 11/2018
La verificació de la informació no financera presentada per les empreses té per objecte determinar la qualitat del report, validar les dades
publicades i el tractament que se’n fa. Actualment, no existeix un marc
de verificació de referència homologat a escala europea. La normativa
europea només estipula un mínim legal: l’obligació de les empreses
de contractar un auditor independent que confirmi l’existència de
l’estat d’informació no financera (EINF). A Espanya, la Llei 11/2018
estableix que les empreses estan obligades a verificar externament
la informació inclosa a l’EINF, però no concreta ni els continguts ni el
procediment específic que han d’aplicar les auditores.
El 2019, dues de cada tres empreses analitzades van dur a terme
una verificació externa de la informació no financera reportada.
Aquesta pràctica difereix entre sectors empresarials. Les empreses
dels sectors de serveis financers i energètic es mostren molt més
propenses que les altres a avaluar la informació reportada.
El nivell del report és qualitativament superior entre les empreses
energètiques i les de serveis de consum, puix que examinen, en major
mesura, el conjunt d’indicadors reportats. A diferència d’aquestes
empreses, les immobiliàries mostren major opacitat perquè poques
en realitzen una verificació externa.

La verificació externa és clau perquè els grups d’interès puguin
avaluar correctament l’acompliment econòmic, social i ambiental
de les empreses. No obstant això, la regulació en aquest àmbit
és massa ambigua i, implícitament, trasllada la responsabilitat
de definir els criteris de bones pràctiques a les empreses.lxii Les
auditores més rellevants ja estan coordinant esforços i establint
estàndards per a la verificació externa de la base de normes internacionals, com la NIEA 3000 de l’IFAC (Associació mundial per
a la creació de normes d’auditoria i verificació). Tot i això, seria
desitjable que els poders reguladors assumissin responsabilitats
més significatives en aquest àmbit.
Durant la recuperació de la crisi econòmica provocada per
la COVID, serà fonamental que tots els inversors públics i
privats puguin confiar en la verificació externa per assegurar-se que el seu capital està donant suport a empreses que
duen a terme una recuperació inclusiva i sostenible de l’economia.
En aquest sentit, és important millorar i homogeneïtzar els criteris de
verificació de les memòries de sostenibilitat.
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Les cotitzades del sector financer i de l’energia destaquen per la seva
inversió en formació a empleats
El 2019 el conjunt de les empreses analitzades han dedicat, de
mitjana, 27,3 hores de formació per persona empleada. Les empreses dels sectors de serveis financers (45,2 hores) i energètic (43,8
hores) són les que destinen, de mitjana, més hores a la formació dels
empleats, seguides per les tecnològiques (33,6 hores). En canvi, les
empreses de serveis de consum destaquen per ser les que menys
inverteixen en formació (12,7 hores).

MATERIALITAT

PLANETA

4.4

4.7

8.3

8.5

Serà interessant observar, en la següent edició de l’informe, si en el context de la pandèmia les empreses
decidiran ampliar la formació als seus directius amb
l’objectiu que adquireixin més capacitats per a orientar
la sortida de la crisi.

Font: elaboració pròpia.

(sobre el total d’empreses que reporten informació). Any 2019

19.

20.
71%

Serveis
financers

100%

50%

Serveis
de consum

33%

32%

Indústria
i construcció

25%
18%

TOTAL

55%

70%
80%

36%

2018

2017

Font: elaboració pròpia. Base 2019: : 97. Energia (8) / Indústria i construcció (24) /
Béns de consum (19) / Serveis de consum (15) / Serveis financers (13) / Tecnologia i
telecomunicacions (7) / Serveis immobiliaris (11)

27h

Serveis
financers

Energia

34h

Tecnologia

26h

Béns de
consum

22h

22h

Serveis
immobiliaris

El 2019 l’adopció del teletreball com a pràctica
empresarial és limitada
El 2019 el teletreball era una pràctica encara minoritària a Espanya i
poc estesa en la cultura organitzativa del món empresarial. Tan sols
el 36% de les empreses cotitzades (35) comuniquen a les seves
memòries haver incorporat el teletreball. Per sectors, les empreses
tecnològiques, financeres i energètiques són les que comuniquen
més aquesta pràctica.

Indústria
i construcció

13h

Serveis
de consum

Base 2019: 62. Energia (8) /
Indústria i construcció (17) / Béns
de consum (12) / Serveis de
consum (11) / Serveis financers
(10) / Tecnologia (3) / Serveis
immobiliaris (4)

Serà interessant analitzar, a més, si la divulgació d’informació vinculada a aquesta qüestió augmenta l’any vinent
a conseqüència de les mesures de confinament derivades
de la pandèmia. De la mateixa manera, caldrà observar
en quina mesura les companyies transformen les iniciatives de
teletreball en polítiques d’empresa que permetin institucionalitzar
les noves formes de treball d’acord amb la nova llei de treball a
distància.lxii

2016

79%

2017

80%

2018

PROSPERITAT

12.5

34%

35%

100%

20%

100%

100%

21.

Font: elaboració pròpia.

(% sobre el total d’empreses). Anys 2016, 2017, 2018 i 2019

Base 2016: 72; base 2017: 77; base 2018: 96; base 2019: 97

85%

2019

PLANETA

L’economia circular ofereix un potencial enorme perquè
les grans empreses puguin generar noves oportunitats
de negoci al llarg de la seva cadena de valor. En aquest
72%
sentit,
es multipliquen les possibilitats de cooperació
2016
2017 l’oportunitat
2018
2019
amb les
pimes, que tenen
de crear nous
models de
75%
78%
77%
78%
negoci o de reorientar els existents per combatre els efectes de la
crisi econòmica
provocada
s’oblidi que
61%
62% per la COVID.
65% Cal que no
62%
la transició cap a l’economia circular ha de ser sistèmica i que tots
4% 2019
10%
6%
9%
els agents socials poden beneficiar-se’n.lxi
0%
0%
0%
1%

100%

Indicadors de l’economia circular

82%

MATERIALITAT

PERSONES

La contribució de les empreses a
l’economia circular segueix limitant-se
a la reutilització i al reciclatge

21%

Total
44h

PLANETA

L’economia circular és cada vegada més present entre les empreses. El 2019, el 85% de les empreses cotitzades fan referència,
en les seves memòries, a l’adopció d’algun dels cinc principis
reutilització, reparació, reciclatge, ampliació de la vida del producte i refabricació. Respecte a l’edició anterior de l’Informe, el
percentatge d’empreses que informen sobre economia circular
augmenta cinc punts. El reciclatge (78%) i la reutilització (62%)
continuen essent les polítiques més habituals, seguint la tendència
dels darrers anys. Les empreses cotitzades no avançen, però, en
les polítiques de reparació i refabricació.

54%

Energia

MATERIALITAT

PROSPERITAT

Tecnologia

27h
27%
de mitjana
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PERSONES

Empreses que reporten la implantació del
teletreball (% sobre el total d’empreses). Any 2019

Serveis
immobiliaris

50h

PLANETA

PROSPERITAT

Béns de
consum

Mitjana d’hores de formació per treballador

MATERIALITAT

PERSONES

PROSPERITAT

hores per empleat a l’any, enfront de les 4,6 hores que dediquen a la
formació de les posicions intermèdies i a les 1,2 hores que dediquen
al personal directiu.

Cal assenyalar que les empreses concentren la formació en els
empleats situats a la base de l’organització amb una mitjana de 19,9

45h

GOVERNANÇA

Economia
circular

2016

2017

2018

2019

Reciclatge

75%

78%

77%

78%

Reutilització

61%

62%

65%

62%

Reparació

4%

10%

6%

9%

Refabricació

0%

0%

0%

1%

Ampliació de la
vida del producte

21%

34%

35%

20%
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52%

Per a avaluar el grau de maduresa digital, analitzem diferents
indicadors vinculats a la millora de l’eficiència de les empreses, als
canals de contacte amb el client i a la innovació en els serveis i en
el model de negoci.
EMPRESES QUE REPORTEN SOBRE INDICADORS DE DIGITALITZACIÓ
75%
78%

9.4

de les empreses reporten que la digitalització ha
suposat una millora en termes d’eficiència i de
productivitat.

45%

de les empreses utilitzen eines per monitorar els
seus processos.

43%

han creat nous serveis i productes relacionats amb
la digitalització o han establert noves formes de
contacte amb els seus clients.

32%

73%

Millores en
l’eficiència

Contracte
amb
el client

Disseny
de nous
serveis

Nous
models
de negoci

22.

Energia

75%

50%

75%

50%

25%

Indústria i
construcció

50%

67%

33%

38%

29%

Béns de
consum

21%

Serveis
de consum

47%

67%

53%

60%

40%

Tecnologia

54%

62%

69%

62%

31%

Serveis
financers

57%

86%

57%

71%

71%

Serveis
immobiliaris

36%

27%

27%

45%

36%

16%

21%

11%

16%

TOTAL
Nous models
de negoci

MATERIALITAT

PLANETA

Ús de sensors
de monitoratge

PERSONES

PROSPERITAT

En aquest escenari, les empreses més endarrerides
en aquest aspecte tenen una oportunitat sense precedents d’iniciar projectes de transformació digital
que els permetin enfortir les seves capacitats d’innovació i, al mateix temps, garantir el seu avantatge
competitiu. És imprescindible que aquest procés es
dugui a terme garantint en tot moment la protecció
dels drets de la ciutadania.lxv

71%

Grau de maduresa digital de les empreses per indicador i sector (% sobre el total d’empreses de cada sector)

PERSONES

La digitalització s’ha consolidat com un
dels principals reptes que han d’afrontar
les empreses. Recentment, s’ha inclòs com
un dels pilars del Pacte Verd Europeu per
impulsar el desenvolupament sostenible i, també,
com un dels criteris per a l’assignació dels fons de
recuperació Next Generation EU.

informen de la generació de nous models de negoci.

Ús de
sensors de
monitoratge

PLANETA

El 2019, les empreses analitzades presenten un
grau de maduresa digital mitjà-baix (2,1 sobre 5).14
Les empreses tecnològiques en destaquen i aconsegueixen un grau de maduresa elevat, seguides de les
companyies de serveis financers (2,8), energètiques
(2,8) i de serveis de consum (2,7). A l’altre extrem, es
troben les empreses poc digitalitzades dels sectors
dels serveis immobiliaris i dels béns de consum.

Les tendències més destacades són:

El 2019, el 71% de les companyies reporten sobre digitalització.
Aquesta pràctica està molt més estesa entre les empreses tecnològiques, energètiques i de serveis de consum que entre altres sectors
empresarials.

2016
2017
2018
2019

MATERIALITAT

PROSPERITAT

Les empreses cotitzades avancen en digitalització, però el grau de maduresa digital varia
en funció del sector al qual pertanyen

 60

GOVERNANÇA

MATERIALITAT
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PERSONES

PROSPERITAT

PLANETA

PROSPERITAT

Empreses segons el seu grau de maduresa
digital, per sector d’activitat
1
(% sobre el total d’empreses). Any 2019

MATERIALITAT

2

23.

3

3,4

Tecnologia

Serveis
financers

2,8

Energia

2,8

Serveis
de consum

5

2,7

Indústria i
construcció

2,1

Serveis
immobiliaris

1,7

Béns de
consum

0,8

TOTAL

2,1

Font: elaboració pròpia.
Base 2019: 97. Energia (8) / Indústria i construcció (24) / Béns de consum (19) / Serveis
de consum (15) / Serveis financers (13) / Tecnologia i telecomunicacions (7) / Serveis
immobiliaris (11)

Disseny
de nous
serveis

32%

45%

43%
43%

Contracte amb
el client

52%

Millores en
l’eficiència

Uso de sensores
de monitorización

Diseño de
nuevos servicios

Mejoras en
la eficiencia

Nuevos modelos
de negocio

Contacto con
el cliente

Font: elaboració pròpia.
Base 2019: 97. Energia (8) / Indústria i construcció
(24) / Béns de consum (19) / Serveis de consum
(15) / Serveis financers (13) / Tecnologia i
telecomunicacions (7) / Serveis immobiliaris (11)
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8.8

16.7

Les condicions laborals de les empreses cotitzades continuen reflectint estabilitat des de la perspectiva contractual. Segons les dades
analitzades, a les plantilles hi predomina la contractació indefinida
(87%) i a jornada completa (87%). La rotació laboral és moderada
(13%), encara que destaca amb un percentatge més elevat la mitjana
en les empreses dels sectors industrial i de la construcció (19%) i
dels béns de consum (18%).
La radiografia de l’alta qualitat de l’ocupació contrasta un
any més amb la realitat del mercat laboral espanyol, en què
els indicadors de precarietat laboral acostumen a ser molt
alts i destaquen respecte als d’altres països de la Unió Europea: la taxa de treball temporal rarament és inferior al 25% i la
d’ocupació a temps parcial no desitjat supera el 8%, el doble
que en altres socis comunitaris.lxvi És necessari que les empreses
mostrin la màxima transparència en els indicadors bàsics del
treball per a evitar potencials pèrdues de reputació degudes a
l’opacitat de les dades comunicades.

Taula. Característiques de les plantilles de
les empreses (% sobre el total d’empreses). Any 2019

13%

87%

amb contracte
indefinit

amb contracte
temporal

87%

13%

Jornada
completa

Jornada
parcial

02.

Subcontratació

8.5

Subcontratació

El report de les empreses cotitzades
reflecteix una ocupació estable i de qualitat

Font: elaboració pròpia.
Base 2019: % amb contracte indefinit (75);
% a jornada completa (56).

La publicació d’informació sobre subcontractació
és encara una pràctica aïllada.

El 2019, només sis empreses
indiquen el nombre o el percentatge
de treballadors subcontractats.

Encara que no existeixin dades oficials, la subcontractació a
Espanya és una pràctica molt estesa i s’ho inclouen tots els
sectors.lxvii A hores d’ara, la subcontractació és essencial per
al funcionament dels processos més bàsics de les empreses i,
entre altres avantatges, permet reduir el cost dels serveis interns.

MATERIALITAT

PLANETA

PERSONES

PROSPERITAT

MATERIALITAT

El 82% de les empreses estudiades el 2019 fan referència, en les
seves memòries, a les mesures que han adoptat per afavorir la
conciliació de la vida laboral amb la familiar, però continuen sent
poques les que concreten en què consisteixen aquestes polítiques. A
més, només una de cada tres empreses informa sobre els permisos de
maternitat i paternitat, i tan sols una de cada quatre presenta dades
sobre les taxes de retorn.
Aquests resultats han d’emmarcar-se en la reforma dels permisos
per naixement recollida en el Reial decret llei 6/2019, que, entre altres
mesures, culmina l’ampliació gradual del permís de paternitat fins
a les setze setmanes el 2021, i l’equipara al permís de maternitat.lxix

( y y 87% jornada completa y 13% parcial). Al otro lado del

2016

Amb aquesta reforma, Espanya passa a ser un dels pocs països
del món on les dones i els homes disposen del mateix permís pel
naixement d’un fill, amb caràcter intransferible i amb cobertura
completa.
La COVID ha tingut un gran impacte en la conciliació, ja
que molts pares i mares han passat a treballar des de casa
i, al mateix temps, s’han hagut d’ocupar dels seus fills.
Serà clau observar l’evolució d’aquesta situació al llarg
dels anys 2020 i 2021 per a determinar quines són les mesures de
suport que introdueixen les empreses i com pot, aquesta situació,
incidir específicament sobre les dones.

24.
18%

26%
47%

2017

41%

PLANETA

5.4

(% sobre el total d’empreses). Anys 2016-2019

42%

MATERIALITAT

PROSPERITAT

Empreses que reporten informació sobre conciliació laboral

58%

2018

66%

2019

16%

16%

30%

Total: 72%

Per aconseguir una 100%
recuperació
equitativa
després
de la gris que continúe ambas
podemos
poner
una barra
crisi econòmica causada
per
la
COVID,
serà
clau
que
les hasta desaparecer, a la que
líneas y sea cada vez menos opaca
empreses cotitzades siguin capaces de desenvolupar aquesta
llamemos ‘subcontratación’. Lo importante es que se vea que la
pràctica amb totes les garanties i justificar-la adequadament
NO REPORTEN
subcontratación
tiene un gran peso en la base de trabajadores
a les seves memòries
de report.

de la empresa pero nadie habla al respecto

PERSONES

PROSPERITAT

28%

No obstant això, l’extensió d’aquesta fórmula en els últims anys s’ha
associat a un augment de la precarietat salarial, a una menor estabilitat
en l’ocupació i a una sinistralitat laboral més significativa.lxviii

PLANETA

La majoria de les empreses informen sobre l’adopció de mesures de conciliació
laboral i familiar, però no les defineixen

La gran majoria de les empreses no reporta87%
la taxa
de subcontractació
indefinido
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6%

GOVERNANÇA

12%

Total: 58%

INTENCIONAL: S’explica que
l’empresa preveu les baixes
per maternitat i per paternitat,
però no es concreta la gestió
de la conciliació ni es detallen
indicadors quantitatius.

Total: 74%

AMBICIOSA: Es detallen els
processos de gestió de la
conciliació laboral, el nombre
de baixes per maternitat i per
paternitat i les taxes de retorn.

Total: 82%

Font: elaboració pròpia.
Base 2016: 72; base 2017: 77;
base 2018: 96; base 2019: 97
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Falta concreció en les mesures adoptades en matèria de diversitat
Les polítiques d’igualtat d’oportunitats i de diversitat són les més
adoptades entre les empreses analitzades (89%). A més, els resultats milloren significativament respecte a l’Informe de 2018, en
relació amb les polítiques de no discriminació en la contractació
i en la retribució salarial, que incrementen el nivell de report 16 i
18 punts percentuals respectivament, fins a situar-se en el 51%
i el 54%.15 No obstant això, les empreses analitzades ofereixen, en
gran mesura, informació de caràcter general sobre l’orientació de

Empreses que reporten polítiques
de diversitat, inclusió i no discriminació

25.

(% sobre el total d’empreses). Any 2019

5.1

les mesures aplicades, sense incloure indicadors quantitatius que
permetin avaluar el seu abast.
El 69% disposen d’un protocol per a la prevenció, la detecció i l’actuació en casos d’assetjament sexual a la feina. Aquest percentatge
és 22 punts superior al de 2018. Tot i que el report sobre la prevenció
de violències progressa, la majoria de les empreses segueixen sense
aportar informació detallada sobre l’aplicació dels protocols.

Empreses que reporten en matèria
de protocols sobre assetjament sexual a la feina

55%

B

49%

47%

2019

6%

47%

6%

89%
53%

C

45%

2018

41%

63%

TOTAL

52%

6%

TOTAL

45%

49%

26.
69%

A

6%

10.3

(% sobre el total d’empreses). Anys 2018 i 2019

57%

MATERIALITAT

PLANETA

PERSONES

PROSPERITAT

MATERIALITAT

PLANETA

PERSONES

B

No discriminació en la
contractació de personal

C

Igualtat d’oportunitats
i diversitat en la plantilla

NO REPORTEN
INTENCIONAL: S’exposa de
manera general que existeixen
processos de contractació i
processos de retribució salarials
en la línia de la no discriminació
i la igualtat d’oportunitats, sense
proporcionar dades concretes.

Font: elaboració pròpia. Base 2019: 97

AMBICIOSA: S’enuncia informació
detallada sobre els processos de
contractació i els salaris alineats
amb la no discriminació i la igualtat
d’oportunitats, com el percentatge
de persones contractades amb
diversitat funcional.

La igualtat de gènere és un aspecte central de la sostenibilitat que
ha adquirit una notorietat sense precedents a l’agenda pública
espanyola en els últims dos anys. Per a contribuir amb aquest
objectiu de forma efectiva, és fonamental que les empreses
actuïn en els diferents àmbits de polítiques recollides en aquest

INTENCIONAL: S’exposa de
manera general que existeix
un protocol deprevenció de
l’assetjament laboral, sense
proporcionar dades concretes.

PLANETA

PROSPERITAT

apartat. La millora de la quantitat i la qualitat del report en aquesta
qüestió és també fonamental per a no defraudar les expectatives
d’una societat cada cop més conscienciada i exigent. Tot i que
el percentatge de dones en llocs de responsabilitat augmenta
lleugerament, es manté lluny dels llindars establerts per la llei

Tot i que el percentatge de dones en llocs de responsabilitat augmenta
lleugerament, es manté lluny dels llindars establerts per la llei
El 2019, el percentatge mitjà de dones en els consells d’administració de les empreses analitzades assoleix el 24,1%, després
d’augmentar 4,1 punts respecte al 2018. Tan sols el 7% de les
empreses que comuniquen aquesta informació tenen una presència
femenina igual o superior al 40% en els seus consells d’administració.
Un 30% addicional d’empreses reporten percentatges superiors al
30%, que és el llindar fixat com a meta per al 2020 en el Codi de Bon
Govern de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per a
les cotitzades que componen l’IBEX 35.16 Quant a la presència de
dones directives, el percentatge ascendeix al 23,7%, 4,2 punts
més que l’any anterior. El percentatge de diversitat de gènere en
la plantilla es manté estable.

5.5

Malgrat l’augment general de la diversitat de gènere, les empreses
cotitzades estan lluny de complir amb la Llei per a la igualtat de
2007, que estipula que les companyies haurien d’aconseguir una
presència equilibrada de dones i homes en les seves plantilles.
És a dir, una proporció entre el 40% i el 60% per a cada sexe.lxx
D’altra banda, el juny de 2020, la CNMV va revisar el Codi de Bon
Govern i va establir un nou objectiu del 40% de dones presents
en els consells d’administració per a l’any 2022, d’acord amb
els estàndards europeus, una xifra que compleixen molt poques
empreses cotitzades a Espanya. Per tant, les empreses hauran
de continuar treballant per millorar la paritat de gènere.

Percentatge de dones a la plantilla del consell i de la direcció

27.

(mitjana de totes les empreses amb informació disponible). Anys 2016, 2017, 2018 i 2019
40%

objectiu CNMV 40%

2016
2017
2018
2019

31%

NO REPORTEN

MATERIALITAT

PROSPERITAT

No discriminació en
A
la retribució salarial

11%
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32%

GOVERNANÇA

AMBICIOSA: S’enuncia informació
detallada sobre el protocol de
prevenció de l’assetjament laboral,
com els canals de contacte, els
temps de resposta o les dades de
l’exercici 2019.

37%

38%

37%

37%

% plantilla

Base 2016: % plantilla (68);% conselleres
(59);% directives (39)

22%

20%

20%

% directives

Base 2017: % plantilla (64);% conselleres
(69);% directives (43)

24%

19%

20%

20%

% conselleres

Base 2018: % plantilla (86);% conselleres
(91);% directives (64)

24%
Font: elaboració pròpia.

Base 2019: % plantilla (88);% conselleres
(87);% directives (53)

Font: elaboració pròpia. Base 2019: 97
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PLANETA

Les empreses analitzades en aquest estudi comuniquen de manera
molt diversa l’impacte de les activitats en el medi ambient. Des de
la primera edició d’aquest Informe, s’han observat una gran varietat
de metodologies aplicades per les empreses, alhora de calcular els
indicadors en matèria de consum energètic i hídric, així com per a
l’anàlisi de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
Una dificultat afegida en el cas del consum energètic és que la
informació segueix sent limitada: el 2019, el 64% de les empreses
aporten dades sobre consum i poc més del 45%, sobre intensitat energètica. Aquestes xifres es mantenen molt estables des de
la primera edició de l’Informe. Així, s’estima que el 2019 el consum
energètic de les empreses que publiquen informació al respecte és
de 404 milions de megawatts.
Quant a l’aigua, el 63% de les empreses en comuniquen el seu
consum, xifra que pràcticament no ha variat des de la primera

PERSONES

PROSPERITAT

MATERIALITAT

PLANETA

PERSONES

PROSPERITAT

L’heterogeneïtat en la qualitat del report de les dades mediambientals en dificulta
l’avaluació de l’acompliment de les empreses

6.4

edició d’aquest Informe. Només 11 de les 97 empreses de la mostra
aporten dades sobre el consum d’aigua reciclada o reutilitzada. De
mitjana, aquestes empreses utilitzen un 10,8% d’aigua reciclada a
les seves activitats productives.
L’heterogeneïtat al report dificulta l’avaluació de l’acompliment
mediambiental de les empreses, així com qualsevol exercici comparatiu, ja que les pràctiques difereixen entre sectors econòmics
i varien al llarg del temps. Aquest problema no se circumscriu
només a Espanya, sinó que també es produeix en altres països
de la Unió Europea, tal com recull el document Falling Short,
publicat recentment per la Climate Disclosure Standards Board
(CDSB).lxxi Tractant-se d’una pràctica tan transcendent i urgent
per a la lluita contra el canvi climàtic, les empreses espanyoles
haurien de fer el possible per a participar en els fòrums de debat
internacional sobre aquesta qüestió i contribuir a trobar solucions
sectorials consensuades.

Augmenta progressivament el nombre
d’empreses que reporten sobre el consum
d’energies renovables

7.2

El 67% de les empreses publiquen informació sobre el consum
d’energia renovable. Les empreses que ho reporten, acostumen a fer
un ús intensiu d’aquesta energia, amb percentatges que representen
més del 50% del consum energètic total.
A més de ser un imperatiu de la sostenibilitat, la inversió
en energies renovables és un condicionant important per
a la recepció de les ajudes dels fons Next Generation EU.
L’aposta per les energies verdes com a alternativa al consum de combustibles fòssils pot ser un mecanisme eficaç
i d’aplicació relativament senzilla per a alinear les empreses amb les
expectatives dels grups d’interès.

Empreses que informen sobre el consum
d’energia de fonts renovables
(% sobre el total d’empreses). Anys 2016, 2017, 2018 i 2019

2019

2016

67%

45%
49%

63%43%
2018

PERSONES

PLANETA

PERSONES

PROSPERITAT

Augmenta un 5% el nombre d’empreses que comuniquen l’adopció
de mesures per gestionar els residus que generen, fins a assolir el
89%, xifra cinc punts més elevada que la consignada en l’edició
anterior de l’Informe. Una mica més de la meitat de les companyies
(el 52%) reporten les mesures per al tractament de residus perillosos
en les seves memòries.

MATERIALITAT

Encara que el nivell de report sobre la gestió de residus generats és
elevat i ha crescut progressivament en els últims anys, la quantitat

PLANETA

PROSPERITAT

12.5

d’informació sobre gestió de residus perillosos ha retrocedit des de
la primera edició de l’Informe. En tots dos casos, les empreses informen, de manera superficial, tant pel que fa al procediment aplicat
com als seus resultats.
Per a satisfer les demandes dels grups d’interès i complir la llei en
l’àmbit nacional lxxii serà clau que les empreses reportin els seus processos de gestió de residus de manera estàndard i en línia amb la
informació requerida per les autoritats competents.

Empreses que reporten mesures sobre la gestió dels residus, per tipus

29.

(% sobre el total d’empreses). Anys 2016, 2017, 2018 i 2019
GESTIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS

18%

2016

19%

2017

52%

48%

2018

30%

Total: 82%

55%

2019

36%

28.
Total: 82%

13%

16%

18%

Total: 84%

32%

Total: 87%

27%

46%

2016

2017

40%

59%

44%

2018

46%

38%

2019

49%

14%

14%

2017

MATERIALITAT

GESTIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS

Base 2016: 72
base 2017: 77
base 2018: 96
base 2019: 97

56%52%

PLANETA

Les empreses cotitzades segueixen sense especificar els seus procediments de gestió de residus

Font: elaboració
pròpia.

43%

MATERIALITAT

PROSPERITAT

63%

Total: 60%

13%

10%

Total: 41%

Total: 54%

Total: 51%

Font: elaboració pròpia.
Base 2016: 72; base 2017: 77;
base 2018: 96; base 2019: 97

NO REPORTA
INTENCIONAL: S’esmenta que es gestionen els
residus (generals i perillosos) però no es detalla res
més.
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AMBICIOSA: S’explica com i qui s’encarrega
de la gestió dels residus (generals i perillosos) i
s’especifiquen les tones de residus, el seu tractament
i valoració.
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P.III EL REPORT DE LES EMPRESES COTITZADES ESPANYOLES AMB RELACIÓ ALS ODS

MATERIALIDAD

PERSONAS

PLANETA

PLANETA

PERSONES

PROSPERIDAD

01

02

03

Augmenta un 10%
la proporció d’empreses que informen
sobre polítiques
mediambientals
relacionades amb la
cadena de subministrament (del 55%
el 2018 al 65%
el 2019).

El report de la
petjada de carboni
també incrementa
significativament
(del 60% al 79%).

La proporció
d’empreses que
elaboren polítiques
de protecció de
la biodiversitat es
manté amb una xifra
molt similar (creix
del 53% al 54%) i
sembla estancar-se.

MATERIALITAT

PLANETA

PERSONES

PROSPERITAT

Les empreses que tenen major impacte en el medi ambient desenvolupen
més polítiques per a protegir el seu entorn natural

2018

2018

3.9

12.2

13.1

30.

40%

47%

43%

34%

36%

12%

26%

17%

2019

2019

43%

50%

46%

35%

29%

31%

22%

21%

23%

CADENA DE SUBMINISTRAMENT

Total 2018: 55%

NO REPORTEN

45%

2019

Total 2019: 65%

PETJADA DE CARBONI

Total 2018: 60%

Total 2019: 79%

15.1

L’impacte sense precedents de la COVID en les cadenes
de subministrament i en les maneres de consumir obre la
possibilitat de revisar el model de producció i de consum
preponderant en el món des dels inicis de la segona revolució industrial; un model summament extractiu dels recursos
naturals i perjudicial per als ecosistemes i per a la biodiversitat. Cal
esperar que els processos de recuperació postpandèmia siguin més
sensibles cap a les qüestions mediambientals i permetin acostar
les cadenes de producció i subministrament als consumidors finals,
reduint així la petjada de carboni.

2018

PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT

Total 2018: 53%

Total 2019: 54%

MATERIALITAT

PLANETA

PERSONES

PROSPERITAT

Empreses que reporten sobre polítiques mediambientals, per tipologia. Anys 2018 i 2019
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INTENCIONAL: Es
manifesta la voluntat
de controlar la cadena
de subministrament en
termes mediambientals,
de seguiment de la petjada
de carboni i de protecció
de la biodiversitat, però no
s’exposa cap política.
AMBICIOSA: Es reporten
detalladament les polítiques
de control mediambiental
de la cadena de
subministrament, es detalla
el seguiment de la petjada
de carboni de l’empresa,
i s’exposen les accions
incloses en el programa de
protecció de la biodiversitat.

Font: elaboració pròpia.
Base 2016: 72
base 2017: 77
base 2018: 96
base 2019: 97

MATERIALITAT

PLANETA

PERSONES

PROSPERITAT

MATERIALITAT

PLANETA

PROSPERITAT

Augmenta lleugerament el nombre
d’empreses que informen sobre l'abast de les
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle

13.1

Les 72 empreses
que reporten emissions d’abast 1 van
generar, en total,
119,7 milions de
tones equivalents
de CO2.

61
Les 61 empreses
que reporten emissions d’abast 2 van
generar, en total,
9,6 milions de
tones de CO2.

43
Les 43 empreses
que reporten emissions d’abast 3 van
generar, en total,
114,3 milions de
tones de CO2.

És important subratllar que el càlcul del volum d’emissions
d’aquests gasos és merament il·lustratiu, ja que la qualitat deficient de la informació no permet efectuar comparacions per
sectors o al llarg dels últims anys. En qualsevol cas, és evident
que per complir amb els acords de París i limitar les emissions a
escala nacional, serà fonamental que les empreses disminueixin
la producció global de gasos d’efecte d’hivernacle. De la mateixa
manera, per poder monitorar el progrés de la lluita contra el canvi
climàtic, serà essencial que les empreses reportin les emissions
dels tres abastos de manera completa i estàndard. En aquest
sentit, és recomanable revisar els estàndards publicats per la
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).lxxiii

PLANETA

PROSPERITAT

Empreses que reporten emissions
d’efecte d’hivernacle (% sobre el total d’empreses).

31.

Anys 2016, 2017, 2018 i 2019
2018
2019

2016
2017

El 74% de les empreses analitzades reporten informació sobre
les emissions d’abast 1 (emissions pròpies) i el 63%, sobre les
emissions d’abast 2 (emissions per energia adquirida). El 44%
informen de les d’abast 3 (emissions indirectes). Prop del 20% de les
empreses aporten informació sobre una altra mena d’emissions, com
òxids de sofre i de nitrogen.17 Amb tot, de l’any 2019 pot extreure’s
el balanç següent:

72

MATERIALITAT

PERSONES

80%

69%

69%

68%

74%

56%

GEI
GEI 11

57%

58%

63%

38%

42%

GEI 2

Font: elaboració pròpia.

38%

44%

GEI 3

Base 2016: 72; GEI 1 (50);
GEI 2 (40); GEI 3 (27)
Base 2017: 77; GEI 1 (53);
GEI 2 (44); GEI 3 (32)

Base 2018: 96; GEI 1 (65);
GEI 2 (56); GEI 3 (36)
Base 2019: 97; GEI 1 (72);
GEI 2 (61); GEI 3 (43)

32.

Report de les emissions d’efecte d’hivernacle
segons el seu abast. Anys 2017, 2018 i 2019

Milions t CO2 eq 160

160,2

104,0

119,7

GEI11
GEI
Font: elaboració pròpia.
Base 2017: GEI 1 (53); GEI
2 (44); GEI 3 (32)

38,4

35,9

9,6

63,0

GEI
GEI 22
Base 2018: GEI 1 (65); GEI
2 (56); GEI 3 (36)
Base 2019: GEI 1 (72); GEI
2 (61); GEI 3 (43)

70,0

114,3

GEI
GEI 33
2017
2018

2019
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L’observatori
dels Objectius de
Desenvolupament
Sostenible

Participan la Red
Española del Pacto Mundial,
la Fundación para la
Sostenibilidad Energética
y Ambiental
(FUNSEAM),
la
L’Observatori
dels ODS
és una aliança
entre actors compromesos amb l’Agenda 2030 per generar
Cátedra de Sostenibilidad
impacte Energética
social sobre
la
sostenibilitat,
promoure el lideratge empresarial responsable, impulsar el
de la Universidad
debat social
i la conscienciació
de Barcelona
e ISGlobal.pública, i proveir coneixement en l’àmbit de la investigació aplicada.

La iniciativa, impulsada per Esade i la Fundació “la Caixa” des de 2016, té com a objectiu
impulsar el compromís del sector privat amb l’Agenda 2030 i amb la implementació dels ODS, i
constituir-se com a referent acadèmic en el camp del desenvolupament sostenible.

Hi participen el Pacte Mundial
de Nacions Unides, la Fundació
per a la Sostenibilitat Energètica
i Ambiental (FUNSEAM), la Càtedra
de Sostenibilitat Energètica de la
Universitat de Barcelona i ISGlobal.

INTEGRAT
PER ALTS
REPRESENTANTS

La missió de l’Observatori:

01

Millora de la comprensió i de la conceptualització de les formes que adopta el sector privat
en la contribució a la consecució dels ODS.

Origen i definició dels ODS
Realització de tallers
de grup i entrevistes
semiestructurades per
avaluar els progressos.

Els resultats es tradueixen
en estudis de casos i exemples
de bones pràctiques, així com en
eines i iniciatives innovadores
reproduïbles en altres empreses.

L’Agenda 2030 aspira a la transformació sostenible
de la societat, dels seus valors i dels seus patrons de
producció i consum.

2021

2015
27 SETEMBRE
ONU ADOPTA ELS ODS

CONSELL
ASSESSOR

PE R S

PEC

TIV
A

QU

AL

TI
TA

I

GRUP
D’EMPRESES
PILOT

FORMAT PER
EMPRESES
COTITZADES

Participen representants
dels diferents sectors
productius especialment
implicats en l’aplicació
dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible.

VA

C O M B I N AC

GRUP DE
TREBALL
DE PIMES

FORMAT
PER PIMES
LÍDERS EN
SOSTENIBILITAT

E
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I

D

VA

TO
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NÀ
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S
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I VA

Q

N
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TI

T

EMPRESES
COTITZADES

Selecció d’un
subconjunt de paràmetres,
metes i indicadors
dels ODS.
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02

L’objectiu és obtenir mètriques vàlides per a
l’avaluació de cada paràmetre escollit i convertir-lo
en una eina de consulta útil per a l’autoavaluació del
conjunt d’empreses espanyoles.

Aquesta experiència de col·laboració dinàmica
entre l’acadèmia i l’empresa permet millorar
el coneixement sobre els ODS i optimitzar la
seva aplicació a la pràctica empresarial. L’Observatori dels ODS realitza un seguiment en el
temps de l’evolució i els èxits de les empreses en
aquest àmbit, mitjançant la publicació periòdica
d’informes i la convocatòria de fòrums de debat
i de reflexió.

2030

DÈCADA DE L’ACCIÓ

El 27 de setembre de 2015 els països membres de l’Assemblea
General de les Nacions Unides (ONU) van aprovar els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS). Sota el títol “Transformar el nostre
món: L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible” el document
presenta els 17 ODS i les seves 169 metes d’acció que interpel·len
les quatre dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica,
social, mediambiental i la governança.

Per primera vegada, els ODS estableixen
uns objectius comuns per a tots els països, universalment aplicables i contrastables. Aquests objectius incumbeixen als
governs, a les empreses i a la societat
civil, i són una oportunitat per potenciar
el diàleg entre aquests actors i contribuir
a una acció responsable, col·laborativa
i coordinada mitjançant aliances. Tot i
que l’aplicació dels ODS no té caràcter
obligatori, la signatura de la resolució a
favor de l’Agenda 2030 per part de 193
països ha vingut acompanyada (encara
que a un ritme desigual) d’incentius i
estratègies d’acció per coordinar l’acció
del sector públic amb la del sector privat
i la societat civil. D’altra banda, l’Agenda
2030 s’ha convertit en un element rector
en el desenvolupament de polítiques
públiques i en els plans de cooperació al
desenvolupament.

Observació transversal i longitudinal del
compliment dels ODS per part d’un grup
rellevant i representatiu d’empreses espanyoles.

FI DE L’AGENDA

Els ODS són objectius que pretenen guiar, en un full de ruta global,
l’acció col·lectiva dels propers quinze anys (fins al 2030) per adoptar
mesures que aconsegueixin donar resposta als grans desafiaments
del planeta com l’erradicació de la pobresa i la fam, la correcció de
les desigualtats, la protecció del medi ambient; l’impuls al desenvolupament sostenible, i la garantia que totes les persones gaudeixin
de pau i prosperitat “sense deixar ningú enrere” No One Left Behind.

Agenda transversal
integradora

17 ODS

169 METES
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9

2
La neutralitat climàtica fa referència a l’emissió de la mateixa quantitat
de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera de la que es retira per diferents
vies, la qual cosa deixa un balanç zero, també anomenat petjada zero de
carboni. La forma més saludable d’aconseguir l’equilibri és no emetre més
CO2 del que poden absorbir de forma natural els boscos i les plantes, que
funcionen com embornals de carboni a través del procés de fotosíntesi:
assimilen CO2 atmosfèric i el transformen en oxigen, i així ajuden a reduir
les emissions.lxxiv

10

El mix energètic de la UE comprèn el subministrament, la transformació
i el consum del total de fonts d’energia utilitzades a la Unió. Segons les
dades del 2018 (i malgrat les variacions per estat membre des de llavors) aquest provenia principalment de cinc fonts d’energia: productes
derivats del petroli (inclou cru) 36%; gas natural (21%), combustibles
fòssils (15%), energia renovable (15%) i energia nuclear (13%). Les fonts
d’energies que utilitza cada país membre difereixen entre si, per a més
informació consultar.lxxv

El percentatge de 79% descriu el conjunt d’empreses que van publicar
informació no financera per a l’exercici de 2019, amb independència de si
la presentació d’aquesta informació va tenir lloc fora del període de temps
establert per a fer-ho, és a dir, fins al 31 de juliol de 2020. No obstant això,
per al tractament de les dades que s’analitza en la resta de l’Informe, l’Observatori dels ODS s’ha cenyit, en exclusiva, a la informació no financera
identificada “al lloc web de la societat dins dels sis mesos posteriors a la
data de finalització de l’any financer” d’acord amb el que estableix la Llei
11/2018. Per tant, la mostra de les 97 empreses analitzades en la present
edició respon a aquest criteri.

3

El virus de la desigualtat és el terme utilitzat per Intermón Oxfam en el
seu informe de 25 de gener de 2021 per a descriure l’agreujament de les
desigualtats a gairebé tots els països del món, l’empitjorament de les desigualtats econòmiques, i de les qüestions de gènere i racials.

4

La Càtedra LideratgeS d’Esade (Centre for Leadership) va elaborar una
enquesta dirigida a alts executius en les posicions de CEOs, presidents i
directors generals a Espanya per conèixer la seva visió sobre el paper de
la gran empresa i de les pimes a conseqüència de la COVID, i l’impacte específic sobre la sostenibilitat. La mostra està composta per 89 participants
dels quals el 55,1% (49) ocupen càrrecs d’alta direcció en grans empreses,
el 20,2% (18) pertany a mitjanes empreses, i el 24,7% (22) a petites [44,9%
representants de pimes en total]. De les empreses participants, 52 tenien
la seva seu a Catalunya, 28 a Madrid, 3 a Galícia, 3 a Navarra, 1 al País
Basc, 1 a Aragó i 1 a Andalusia.
5

6
Per l’elaboració d’aquest apartat de valoració de les tendències, s’han
tingut en compte els resultats de l’enquesta El futur segons els CEOs, com
canviarà el rol de l’empresa a conseqüència de la COVID? de la Càtedra
LideratgeS d’Esade realitzada entre el maig i el juliol del 2020, a més dels
documents referenciats en el text.

Es considera pime qualsevol empresa d’entre 0 i 249 empleats amb un
volum de negoci màxim de 50 milions d’euros i amb un balanç general
màxim de 43 milions d’euros.
7

Concretament, les persones entrevistades han estat: Gerardo Cuerva, Inmaculada Pardo i Luis Aribayos, de CEPYME; Cristina Sánchez, del Pacte
Mundial de Nacions Unides Espanya; Manuel Bellido, de la CEA; Carmelo
Pérez i María Victoria Pérez, de CEPYME Aragón; Eduardo Aretxaga i
Amaia López, de Confebask; Ana Boto, d’ADEGI; Rosa Maria Juny, Mireia
Cammany, Ángel Hermosilla, Joan Barfull i Pere Cots, de PIMEC; Joan
Tristany, d’AMEC. Les entrevistes es van realitzar entre novembre del 2020
i febrer del 2021.

8

Els PERTE són projectes estratègics per a la recuperació i la transformació econòmica.
En l’edició de l’Informe de 2019, es va utilitzar una classificació sectorial
diferent. Per a garantir la comparabilitat de les dades al llarg dels anys,
el càlcul dels indicadors s’ha realitzat utilitzant l’última classificació de la
BME, que separa el sector dels serveis financers del dels serveis immobiliaris.

11

12

13
El Global Reporting Initiative (GRI) va ser llançat el 1997 com una iniciativa conjunta de l’organització no lucrativa CERES, l’Institut Tellus i el
Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. El seu objectiu
principal és crear mecanismes de rendició de comptes per a ajudar les
organitzacions a comunicar el seu acompliment en diferents aspectes
ambientals, socials, econòmics i de govern. El seu primer conjunt de
directrius (G1) va ser publicat l›any 2000 i, des de llavors, la versió original
de l›estàndard s›ha revisat en tres ocasions.

Per a quantificar el grau de maduresa digital en els diferents sectors,
s’ha elaborat un indicador sintètic en funció del nivell de report en cada
dimensió per part de les empreses de la mostra. El valor de l’indicador pot
variar entre 0 (l’empresa no reporta sobre cap dels indicadors) i 5 (l’empresa reporta sobre els cinc indicadors).

14
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