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INFORME 2015 DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
Banc Sabadell desenvolupa el negoci de manera transparent i ètica responent a les preocupacions de la
societat. Banc Sabadell assumeix el rol de motor econòmic i garanteix, alhora, un impacte correcte en la
societat i el medi ambient. Totes i cadascuna de les persones que integren l’organització són les que, amb
professionalitat i rigor, respecten i apliquen els principis i les polítiques de responsabilitat social corporativa i
garanteixen, a més a més, la qualitat i transparència en el servei al client.
Els principis i les polítiques de responsabilitat social corporativa s’orienten a donar resposta a les expectatives
dels diferents grups d’interès amb l’objectiu d’establir una relació a llarg termini i fomentar el valor compartit.
El 2015, el banc ha continuat desenvolupant els programes del Pla director de responsabilitat social
corporativa, que s’articula a partir de cinc principis generals: banca responsable, empresa saludable,
sostenibilitat ambiental, valor compartit i cultura de responsabilitat social corporativa, que, de manera
transversal, reforça la importància de l’ètica professional.

Banca responsable
Banc Sabadell compleix la normativa legal i també les polítiques, les normes internes i els codis de conducta
que garanteixen un comportament ètic i responsable en tota l’organització, i disposa de diverses eines que es
despleguen a tota l’organització i arriben a tota l’activitat del grup.

Compromís a llarg termini, transparència i accessibilitat
(G4-DMA, G4-PR3)

Establir vincles a llarg termini amb els clients implica mantenir-hi una relació pròxima, honesta i de confiança.
A aquest efecte, el banc té establerts mecanismes per garantir que tota la informació que es proporciona al
client sigui transparent i que els productes i serveis que s’ofereixen s’ajustin sempre a les seves necessitats.
En aquest sentit, abans de comercialitzar un producte o un servei, el grup posa en marxa un procés
d’aprovació que verifica que aquest compleixi els estàndards de transparència i de qualitat. A la xarxa
d’oficines es facilita a tots els consumidors interessats informació sobre productes i serveis mitjançant fitxes
d’informació precontractual i, complementàriament, el gestor facilita al consumidor les explicacions
necessàries perquè aquest pugui comprendre les característiques del producte i adoptar així una decisió ben
informada i fundada.
Quant al procés de contractació, l’any 2014 es va iniciar un projecte de simplificació de contractes amb la
finalitat que fossin més clars, senzills i transparents. En aquesta direcció, el 2015 s’han modificat els
contractes de targetes de dèbit i crèdit, comptes a la vista, banca a distància, avisos i alertes i serveis de
pagament. Per a 2016, l’objectiu és fer-ho extensiu als contractes de valors, dipòsits i fons d’inversió.
Per comercialitzar de productes financers complexos, el banc efectua un test de conveniència per valorar els
coneixements i l’experiència del client i determinar si és capaç de comprendre la naturalesa i els riscos del
producte financer que vol contractar.
Al seu torn, en el moment d’assessorar el client en matèria d’inversions i gestió de carteres, el gestor lliura un
test d’idoneïtat per assegurar-se que els productes financers s’ajusten sempre als objectius d’inversió del
client i a la seva situació financera.
Tots aquests aspectes han estat reforçats a través de la transformació comercial del banc, que, a partir de la
transformació digital, genera noves capacitats i millora l’experiència de client en qüestions tan rellevants com
la confiança, la transparència i la conveniència.
El 2015, el banc va elaborar dos vídeos de formació sobre la distinció entre assessorament i comercialització
de productes amb l’objectiu que el gestor sabés oferir els productes més adequats a les necessitats de cada
client en cada moment. (www.bancsabadell.tv/protege-a-tu-cliente/ i www.bancsabadell.tv/protege-a-tu-cliente-parte-2)
Un altre dels vectors que impacten en la transparència i l’honestedat comercials és el publicitari. En aquest
terreny, des de 2010, el banc està adherit a Autocontrol (Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació
Comercial) i assumeix així el compromís d’oferir una publicitat responsable que garanteix l’ajustament
d’informació, contractació i característiques operatives dels productes anunciats.
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Inversió i finançament responsables (G4-DMA, FS7, FS8, FS11)
Inversió responsable
Banc Sabadell fomenta la inversió responsable i ofereix als clients productes que incorporen criteris ètics
d’inversió i que, alhora, contribueixen a projectes solidaris:
- El fons Sabadell Inversió Ètica i Solidària, FI
- La societat UrquijoCooperación SICAV
- El Pla de Pensions Ètic i Solidari
- Pla de Pensions BanSabadell 21 FP
Els productes d’inversió socialment responsables tenen un caràcter solidari, ja que cedeixen una part de la
comissió de gestió a projectes de diverses ONG.
T1 Inversió socialment responsable

Sabadell Inversió Ètica i Solidària, FI

Sabadell
UrquijoCooperación
SICAV

Pla de Pensions Ètic
i Solidari

Característiques de la inversió

Ètica i solidària

Ètica i solidària

Ètica i solidària

Supervisió dels criteris de selecció
dels valors

Comitè ètic

Comitè ètic

Comissió ètica
seguiment

Patrimoni (€) 2015

48.168.760

5.858.608

21.173.340

Patrimoni (€) 2014

37.474.140

4.361.000

16.354.405

Nombre de partícips/accionistes

414

125

1.526

Comissió cedida a ONG (%) sobre
comissió de gestió

36,84%

50,00%

33,33%

Import pagat el 2015 (€)

171.253

31.665

106.713

Import pagat el 2014 (€)

54.831
- Càritas Espanyola (“Aliments per a tothom”)
- Càritas Espanyola (“Economia solidària”)
- Fundació Padre Garralda (Horizontes Abiertos)
- Casa Comunitat Orde Hospitalària
Sant Joan de Déu (Alberg Sant Joan de Déu)
- Fundació Proclade
- Associació Cesal
- Dentistes sense Fronteres
- Fundació Síndrome de Down
- Fundació Privada Catalana Comtal
- Mans Unides
- Fundació Entreculturas (Fe y Alegría)

35.577

62.642

ONG beneficiàries el 2015

de

- Obra Benèfica Social Nen
de Déu
- Hospital Sant Joan de Déu
de l’Orde Hospitalària
Germans de Sant Joan de
Déu - Província Bètica

Oxfam Intermón

- Effetá Madre Micaela

En aquest mateix apartat, Banc Sabadell també comercialitza altres productes d’inversió, com ara el Pla de
Pensions BanSabadell 21 F.P, que gestiona per al Col·legi Orfes d’Hisenda un patrimoni de 7.860.570 euros,
amb una comissió de gestió inferior a la del preu de mercat i l’assegurança d’estalvi solidari BS Estalvi Futur,
que cedeix un 0,7% de la comissió de gestió i administració a l’entitat Mans Unides.
D’altra banda, l’entitat gestora de fons de pensions BanSabadell Pensiones EGFP, S.A. està adherida als
principis d’inversió responsable en la categoria de gestió d’actius. Aquests principis inclouen criteris socials,
ambientals i de bon govern en les polítiques i pràctiques de gestió.
Principis d’Equador (G4-DMA, G4-EC7)
Per a una entitat financera és prioritari identificar, prevenir i mitigar els riscos vinculats a la seva activitat. En
aquest sentit, a més dels riscos financers, Banc Sabadell incorpora els riscos socials i ambientals en el
finançament estructurat i en els préstecs corporatius. Amb aquest objectiu, el banc va adoptar el setembre de
2011 els principis d’Equador. Aquests principis, basats en polítiques, normes i guies de la Corporació
Financera Internacional (IFC), són un conjunt d’estàndards desenvolupats per assegurar que els temes socials
i ambientals reben la màxima atenció en el finançament de grans projectes. L’entitat ha anat aplicant des
d’aleshores els principis d’Equador a tots els nous projectes de finançament estructurat d’un import de 10
milions de dòlars o superior i als préstecs corporatius a partir de 100 milions de dòlars. Els projectes es
categoritzen com A, B o C seguint l’estàndard que ha desenvolupat la Corporació Financera Internacional
(IFC), i en tots els projectes de la categoria A i B es fa una avaluació social i ambiental que revisa un expert
independent.
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(G4-DMA, FS11)

Durant l’exercici de 2015, Banc Sabadell ha destinat 1.101 milions d’euros a projectes de finançament
estructurat (Project Finance). S’han signat 12 projectes que incorporen els principis d’Equador, el 42% dels
quals corresponen a projectes d’energies renovables.
Alhora, Banc Sabadell publica a la pàgina de la Secretaria dels principis d’Equador un informe anual amb dades
addicionals sobre aquest tipus de projectes.
De manera complementària, tota la xarxa d’oficines disposa d’informació de suport que ajuda l’analista de les
operacions a valorar el risc ambiental relacionat amb el sector o l’activitat de l’empresa analitzada. Tots els
riscos, inclosos els riscos ambientals, s’inclouen a l’expedient de riscos i, per tant, condicionen la presa de
decisió a l’hora de concedir el crèdit.

Compromís amb la societat
Banc Sabadell contribueix a crear riquesa en l’economia espanyola en un marc de creixement sostenible. Així
mateix, Banc Sabadell té un important compromís amb la societat, que manifesta en iniciatives concretes tant
educatives com de resposta a les necessitats socials que han sorgit aquests últims anys.
Banc Sabadell vol donar resposta als impactes de la seva activitat en els diferents territoris on aquesta es
desenvolupa i, alhora, a partir del seu rol com a agent econòmic, vol ser proactiu a compartir les principals
preocupacions de la societat. En aquest sentit, el compromís del banc amb la societat s’orienta a diferents
focus d’interès: la creació d’ocupació, la lluita contra la corrupció, la sostenibilitat ambiental, l’educació
financera i l’acció social.

Creació d’ocupació (G4-9,G4-EC8)
Banc Sabadell participa a través de la seva activitat a generar ocupació, així com a finançar persones i
projectes empresarials que són també generadors d’ocupació perquè creïn riquesa en les economies dels
territoris en què estan implantats. El 2015, Banc Sabadell ha mantingut 26.090 llocs de treball directes i ha
dedicat més de 1.457 milions d’euros a salaris i cotitzacions. Tal com han destacat diferents mitjans de
comunicació, Banc Sabadell ha estat una de les dues úniques entitats bancàries espanyoles que han creat
ocupació neta durant l’any 2015.
T2 Contribució a la societat (G4-DMA, G4-EC1,G4-EC7)

2015

Valor econòmic directe creat (en milers d’euros)

5.461.410

Vendes netes més ingressos procedents d’inversions
financeres i venda d’actius (inclou marge brut més
plusvàlues per venda d’actius)

5.461.410

Valor econòmic directe distribuït (en milers d’euros)

2.696.469

Despeses de personal (inclou contribucions socials)

1.457.341

Pagaments a proveïdors1

1.018.008

Impostos de societats i tributs
Accionistes: dividends

2

Inversió en acció social i cultural
Valor econòmic retingut (en milers d’euros)

133.650
81.418
6.052
2.764.941

1. L’import de les compres a proveïdors s’ha calculat seguint les directrius
de la resolució del 29 de gener de 2016, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes, sobre la informació que s’ha d’incorporar a la memòria dels comptes anuals en
relació amb el període mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials.
2. El 2015 s’inclou la retribució flexible i complementària en accions. Vegeu la nota 3
dels comptes anuals consolidats de l’exercici de 2015.
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Ètica empresarial i lluita contra la corrupció (G4-DMA, G4-HR9)
Banc Sabadell considera l’ètica un dels valors corporatius fonamentals i, en aquest sentit, treballa activament
per lluitar contra les pràctiques corruptes. Des del mes de febrer de 2005, Banc Sabadell està adherit als
principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, amb la qual cosa assumeix el compromís explícit en la
lluita contra la corrupció en totes les seves formes.
Per a una entitat financera, és d’especial rellevància evitar que se la utilitzi per a activitats de blanqueig de
capitals o de finançament del terrorisme. Per aquesta raó, tant el banc com les seves filials tenen implantades
mesures, normes i procediments de diligència deguda en funció del risc, tant en l’acceptació prèvia de clients
com en el seguiment continu de la relació amb aquests. A cada oficina exterior, així com a totes les filials
nacionals i internacionals, hi ha designat un responsable per a aquest capítol que informa periòdicament el
Comitè de Compliment Normatiu de les incidències relacionades amb la corrupció i el blanqueig de capital. En
l’actualitat, el 98% de la plantilla de Banc Sabadell ha fet formació sobre prevenció de blanqueig de capital i
bloqueig al finançament del terrorisme.
A més a més, el banc presta especial atenció a la supervisió dels préstecs i als comptes dels partits polítics
mitjançant un protocol d’acceptació de clients molt rigorós. En aquesta mateixa direcció, el banc no fa
aportacions de cap tipus a partits polítics ni a persones amb responsabilitats públiques o institucions
relacionades.
En matèria de transparència, totes les donacions a ONG i fundacions són analitzades i valorades per la
Comissió de Patrocinis del banc o pel Patronat de la Fundació, d’acord amb els principis que estableix la
política d’acció social del banc. Així mateix, els comptes de la Fundació Banc Sabadell estan supervisats per
auditors externs.
També es pot ressenyar que Banc Sabadell disposa d’una política d’acceptació d’obsequis que en preveu
explícitament el rebuig i de qualsevol contrapartida o benefici personal que ofereixi un client o un proveïdor i
que pugui limitar o condicionar la capacitat de decisió.

Educació financera (G4-DMA, G4-EC8)
Banc Sabadell es va adherir el 2011 al conveni subscrit entre l’AEB, la CNMV i el Banc d’Espanya per
desenvolupar actuacions en el marc del Pla nacional d’educació financera. Aquest pla és un projecte que té
per objectiu millorar la cultura financera dels ciutadans dotant-los dels coneixements bàsics i les eines
necessàries perquè gestionin les seves finances de manera responsable i informada. El pla segueix les
recomanacions i els principis de la Comissió Europea i de l’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmics (OCDE). Les pàgines web del grup ofereixen un enllaç directe a
www.finanzasparatodos.es, on els usuaris poden trobar una col·lecció de fitxes que ofereixen consells bàsics
d’economia familiar, inversió, etc.
Banc Sabadell forma part del grup de treball d’educació financera de l’AEB, que es va constituir el 2015. El
grup es reuneix cada dos mesos amb l’objectiu de compartir bones pràctiques entre entitats financeres en
matèria d’educació financera i implantar accions conjuntes en el marc de la setmana d’educació financera.
Per als infants
Anualment s’organitza el concurs de dibuix infantil “Per a què serveixen els diners?”. Es tracta d’una iniciativa
a través de la qual els més petits i els adults reflexionen junts sobre temes tan importants com els diners i el
valor de l’estalvi. A més a més, aquesta activitat és solidària, ja que per cada dibuix rebut Banc Sabadell dóna
1 euro a UNICEF per a un dels seus projectes. Així mateix, es facilita material didàctic als participants, com
ara una guia elaborada en col·laboració amb pedagogs i educadors.
Per als joves


EFEC
Banc Sabadell participa en el programa Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC).
El programa, que inclou el 20% de les escoles a Catalunya, té per objectiu ajudar els estudiants a
prendre consciència sobre l’ús dels diners i facilitar-los la comprensió de l’operativa financera bàsica.



“Les teves finances, el teu futur”
Aquest programa es va desenvolupar entre el 9 i el 13 de març de 2015 a més de cent centres
escolars de tot Espanya, i hi van participar uns 6.500 joves. Aquesta iniciativa s’impulsa en
col·laboració amb l’AEB i la Fundació Junior Achievement en el marc de l’European Money Week, que
es va fer simultàniament a 31 països europeus. Banc Sabadell va participar en 15 programes amb un
total de 30 voluntaris a 11 ciutats de tot l’Estat.
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T3 voluntaris
Nombre de voluntaris

Nombre de beneficiaris

Nombre d’hores impartides

2015

2014

2013

EFEC

120

108

37

JA

30

-

-

EFEC

16.550 (*)

12.771

6.596

JA

405

-

-

EFEC

637

JA

651

645
-

236
-

(*) Abast global del programa.

Finances personals
El banc posa a disposició dels clients l’eina Finances Personals, que permet disposar de tota la informació
sobre els ingressos i les despeses, organitzada per conceptes, perquè puguin gestionar la seva economia
domèstica.
Per a la gent gran
Banc Sabadell ha llançat la campanya “Quant viurem?”, que gira al voltant de quatre conferències íntegres en
què quatre científics de prestigi reconegut responen aquesta pregunta. Els científics exposen els motius pels
quals l’esperança de vida dels espanyols s’incrementarà notablement en el futur i, davant d’aquest escenari,
Banc Sabadell convida l’espectador a reflexionar sobre la necessitat de disposar d’un pla d’estalvi per a la
jubilació. La iniciativa es completa amb la guia de jubilació “Com construir cada dia el futur”, que sensibilitza
sobre la necessitat d’estalviar per a la jubilació.
Per a pimes
Banc Sabadell, AMEC, Arola, CESCE, Esade i Garrigues han desenvolupat el programa “Exportar per créixer”,
que pretén acompanyar les pimes durant el procés d’internacionalització com a via de sortida de la crisi. El
programa posa a disposició de les empreses diversos mecanismes i canals d’aprenentatge: la guia pràctica de
comerç exterior, sessions de vídeo temàtiques, píndoles per millorar processos i casos pràctics per a la
internacionalització de les pimes. El 2015 s’han dut a terme nou jornades dirigides a empreses amb una
assistència total de prop d’un miler de persones.

Gestió social de l’habitatge (G4-DMA, G4-EC7, G4-S01, G4-S02)
Banc Sabadell ha delegat a Solvia Sociedad Gestora Vivienda Social, S.L. (SOGEVISO), constituïda l’any 2015,
la gestió i l’administració del parc d’habitatges de lloguer assequible/social.
Banc Sabadell ha mantingut les mesures adoptades per facilitar solucions d’habitatge als clients més afectats
per la crisi i que es troben en risc d’exclusió social. En cas d’impagament del préstec hipotecari, el banc
busca possibles solucions amb el client amb l’objectiu d’ajudar-lo a afrontar les dificultats transitòries i evitar
així l’execució del préstec hipotecari: adaptar les condicions del préstec hipotecari a la capacitat de
pagament, ampliar els terminis, establir períodes de carència o revisar el tipus d’interès són algunes de les
alternatives que s’estudien i es duen a terme en aquests casos. Així, Banc Sabadell ha dut a terme 4.384
dacions en pagament com a forma de cancel·lació del deute per un import de 716 milions d’euros.
En els casos de procediment d’execució hipotecària, el banc no efectua cap desnonament forçós. El 78% dels
lliuraments judicials d’habitatges van afectar immobles ja desocupats. En la resta i en els casos de famílies en
risc d’exclusió social, el banc estudia amb els ocupants la solució més adequada a fi d’evitar el llançament i
ofereix al client la possibilitat de quedar-se a l’habitatge o n’hi ofereix un altre a canvi d’un lloguer assequible.
Des de l’entrada en vigor del RD llei 1/2013, s’han dut a terme 195 paralitzacions de processos judicials
hipotecaris a l’empara d’aquest. També s’ha paralitzat el tràmit de la presa de possessió a iniciativa del banc
367 vegades, 297de les quals s’han resolt amb el perfeccionament d’un contracte de lloguer social i les altres
70 estan en procés d’estudi a fi de fixar un lloguer.
El grup Banc Sabadell comptabilitza al final de l’exercici 4.858 habitatges de lloguer assequible/social
contractat amb clients que presenten dificultats econòmiques i que provenen d’un procediment d’execució
hipotecària, d’una dació en pagament o d’una situació d’ocupació irregular.
Durant el 2015 el banc ha reiterat el compromís amb el Codi de bones pràctiques bancàries per limitar els
efectes de l’endeutament i facilitar la recuperació dels deutors en risc d’exclusió social, per a la qual cosa ha
aprovat 450 operacions de reestructuració del deute hipotecari i 13 dacions en pagament.
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També el 2015 el banc ha subscrit l’ampliació del nombre d’habitatges aportats al Fons Social de l’Habitatge
(FSV) i les modificacions al Conveni que preveien l’ampliació dels criteris d’accés als habitatges d’aquest fons,
així com la possibilitat d’incloure en el seu perímetre els lloguers socials formalitzats procedents de dacions o
adjudicacions. L’índex d’ocupació dels 400 habitatges aportats per Banc Sabadell a l’FSV s’ha situat en el
82%.
(G4-DMA, G4-EC7, G4-SO1, G4-SO2)

Així mateix, el banc té cedits 98 immobles a 50 institucions i fundacions sense ànim de lucre orientades a
prestar suport i servei als col·lectius socials més desfavorits.
Per abordar els diferents enfocaments d’aquestes polítiques amb la informació adequada s’han mantingut els
canals de comunicació habituals amb els diferents mitjancers institucionals o socials (Càritas, ICAV, IGVS,
Ofideute, serveis socials locals, etc.), amb les plataformes d’afectats per la hipoteca i amb les diferents
administracions públiques. En aquest mateix sentit, Banc Sabadell participa en diferents taules de treball
creades per diferents governs autonòmics o ajuntaments per tractar les situacions d’emergència social en
temes d’habitatge.

Igualtat, integració i conciliació (G4-DMA)
Igualtat
Banc Sabadell garanteix la igualtat d’oportunitats en la relació que manté amb els treballadors: selecció,
formació, promoció, condicions de treball (incloses les retribucions). Per a cadascun dels àmbits que formen
aquesta relació, aquest compromís està recollit en el Pla d’igualtat, en la política de recursos humans i en el
Codi de Conducta.
Pilars de la política de recursos humans:
 Respecte a la dignitat de la persona
 Retribució justa i competitiva
 Informació veraç i transparent
 Cooperació duradora (llarg termini)
Banc Sabadell va firmar el 2010 el Pla d’igualtat amb l’objectiu d’evitar qualsevol tipus de discriminació
laboral entre dones i homes a l’empresa, de manera que va donar resposta a una voluntat de conducta pròpia i
als requeriments de la Llei orgànica 3/2007. La Comissió de Seguiment del Pla d’igualtat, constituïda per
representants dels treballadors i del banc, es reuneix dues vegades a l’any per fer el seguiment del
desenvolupament i el compliment d’aquest pla.
Banc Sabadell va firmar el 2014 l’acord de col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
sobre l’adaptació de mesures per augmentar la presència de dones en càrrecs directius i comitès de direcció.
Aquest compromís busca promoure activament que la igualtat, el mèrit i la capacitat de les dones es respectin
i valorin en els processos de formació interna, selecció i promoció de persones. L’acord, que fixa com a
objectiu que a Banc Sabadell s’arribi a un 18% de dones directives al final dels quatre anys de vigència, ja
comptabilitza aquest primer any un 17% de dones en llocs de direcció en l’àmbit estatal.
T4 Igualtat
% de dones en plantilla

1

2015

2014

2013

56%

50%

50%

% de promoció que són dones1, 2

56%

56%

55%

% de dones en llocs de direcció1, 3
nombre de nacionalitats de treballadors
Espanya2

22%

17%

28%

34

34

34

a

1. Les dades s’han calculat sobre la plantilla del grup. El 2015 les dades inclouen TSB a partir
del juliol.
2. Les dades de 2013 inclouen data de compra BMN (01.06.2013). No inclouen Banco Gallego
ni Lloyds.
3. Per a 2014 i 2015 les dades fan referència a Alta Direcció, Direcció General, directors
corporatius i col·lectiu Top 300.

Integració
Banc Sabadell fomenta la diversitat i la integració en l’àmbit laboral amb processos de selecció de personal
orientats a la no-discriminació. El grup estableix accions d’adequació del lloc de treball en el cas que calgui. A
més a més, l’entitat ofereix acompanyament per sol·licitar tràmits i gestions en l’àmbit municipal, autonòmic o
estatal, de manera que es faciliti el benestar d’aquest col·lectiu més enllà de l’àmbit estrictament
professional.
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Banc Sabadell compleix amb la Llei d’Integració social de Minusvalideses (LISMI) a través de l’aplicació de
mesures alternatives per la via de contractació de serveis o subministraments amb centres especials
d’ocupació. El nombre de treballadors amb alguna discapacitat el 2015 ha estat de 254.
Conciliació (G4-DMA)
Els treballadors disposen d’una sèrie de beneficis pactats per Banc Sabadell i els representants sindicals, en
l’acord sobre mesures de conciliació de la vida familiar i personal amb la laboral, que en molts casos millora el
que estableix la llei. Tots aquests beneficis han estat comunicats a tota la plantilla i estan recollits en el
portal del treballador de la intranet, en la guia virtual de treballadors i en el web del banc.
Aquests beneficis inclouen:






Reducció de jornades retribuïdes, no retribuïdes i per lactància.
Excedències per maternitat i per cura de familiars.
Permisos especials.
Permís de paternitat.
Flexibilitat horària.

T5 Conciliació de la vida laboral i familiar

2015

2014

2013

Treballadors amb jornada reduïda

361

348

337

Treballadors amb permisos de paternitat

413

412

321

Treballadors amb permís de lactància acumulada

496

560

435

Les dades es refereixen a la plantilla estatal.
Les dades de 2013 inclouen data de compra BMN (01.06.2013). No inclouen Banco Gallego ni Lloyds.

Els treballadors que han sol·licitat una excedència per maternitat o cura de familiars tenen la possibilitat de
reincorporar-se al lloc de treball si aquest període no supera els dotze mesos o bé en un de similar si no supera
els vint-i-quatre.

Gestió del talent (G4-DMA, G4-LA10)
Banc Sabadell té entre les prioritats estratègiques gestionar el talent com a resposta al creixement i
l’evolució de l’organització, de manera que augmenta l’aptitud dels treballadors i els fa partícips en múltiples
projectes de futur.
En aquest capítol es pot destacar la creació de la figura del Human Resources Business Partner (HRBP) el
2015. Una nova funció que sota la direcció de la Unitat Estratègica del Talent assessora amb capacitat de
decisió en la planificació i gestió de les necessitats específiques en matèria de recursos humans de cada àrea
del negoci i, alhora, de manera paral·lela, els treballadors tenen un interlocutor proper davant dels possibles
dubtes, consultes o necessitats d’assessorament en tots els aspectes relatius a la seva funció.
També el 2015, en aquest compromís amb la gestió del talent, Banc Sabadell ha seleccionat 47 joves entre
més de 4.000 candidatures per participar en el Talent Graduate Programme, un programa que cada any tria
joves acabats de graduar amb un alt potencial per desenvolupar la seva carrera professional al banc, a través
d’un itinerari específic de dos anys de durada que els ajudarà a convertir-se en futurs directius de l’entitat.
Formació (G4-LA9 )
En l’àmbit de la formació dels treballadors, Banc Sabadell ha desenvolupat el 2015 un model d’aprenentatge
adaptat a les necessitats de cada treballador i orientat al creixement i desenvolupament professional.
D’aquest nou model, se’n poden destacar les accions següents:





Un nou model d’aprenentatge de l’idioma anglès, més flexible i personalitzat.
L’Escola Comercial, enfocada a la transformació i sostenibilitat del programa de desenvolupament
comercial.
El Programa Grow Up per a directors d’oficina, orientat al desenvolupament del lideratge de les
persones.
La plataforma digital BS Business School, consolidada durant l’any 2015 com un canal de valor i
desenvolupament dels directius que busca millorar la seva visió global i l’aprofitament de sinergies
amb la resta dels membres del col·lectiu.
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G4-LA10, G4-DMA

T6 Formació per categoria laboral i gènere (hores) (G4-LA9)

H

D

Mitjana

Administratius

15,7

16,5

16,2

Tècnics

20,7

22,9

22,0

Direcció (*)

20,1

30,7

21,8

Mitjana

20,1

21,8

21,0

(*) Les dades fan referència a Alta Direcció, Direcció General, directors corporatius i col·lectiu Top 300.
Dades de la plantilla estatal.

També, i en el seu compromís amb la formació contínua, el banc ha continuat apostant pel programa LAUDE,
aquest any amb 250 treballadors, que han rebut formació en diversos àmbits i modalitats. Es tracta d’un
reconeixement a la formació interna aplicable al lloc de treball mitjançant el qual la Universitat de Barcelona
acredita la formació amb titulacions universitàries segons el programa i la funció exercida. Algunes d’aquestes
titulacions són la del Curs Superior en Productes i Serveis Bancaris, la d’Expert en Assessoria Financera,
Expert en Banca Comercial o la d’Expert en Direcció d’Oficina Bancària...
Dades bàsiques de personal (G4-9, G4-10, G4-LA1)
Banc Sabadell orienta les polítiques de relació amb els treballadors i les d’aquests amb l’empresa amb
l’objectiu de fer realitat el best place to work.
T7 Nombre de treballadors
i treballadores
2015

2014

H

D

Total

H

D

Total

Plantilla estatal

8.446

8.423

16.869

8.373

8.220

16.593

Plantilla internacional

3.133

6.088

9.221

375

561

936

Total plantilla del grup

11.579

14.511

26.090

8.748

8.781

17.529

Distribució per gènere (%)(*)
Plantilla
mitjana
equivalent(*)

44,38%

55,62%

100%

49,91%

50,09%

100%

21.879

17.760

(*) Dades calculades el 2015 sobre la plantilla del grup (s’hi inclou TSB a partir de juliol).

T8 Plantilla per edat,
gènere i regió
PLANTILLA
Edat (anys)

2015
Espanya

Xarxa
internacional

Global

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

18-29

176

181

35

32

211

213

30-39

2.299

3.528

218

242

2.517

3.770

40-49

2.873

3.263

102

126

2.975

3.389

>50

3.098

1.451

77

165

3.175

1.616

Subtotal

8.446

8.423

432

565

8.878

8.988

Total (sense TSB)

16.869

TSB

997
2.701

17.866
5.523

8.224
Subtotal amb TSB
Total

8.446

8.423

16.869

3.133

6.088

11.579

9.221

14.511

26.090

La mitjana d’edat (anys) calculada sobre la plantilla del grup (s’hi inclou TSB) és de 43,5 anys.
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T9 Nombre de treballadors per categories (G4-LA12)
Administratius
Tècnics
Comandaments intermedis

1

H

Total

1.714

4.814

6.528

6.559

8.332

14.891

2.816

1.228

4.044

490

137

627

11.579

14.511

Direcció2
Total

D

26.090

Les dades s’han calculat sobre la plantilla del grup (s’hi inclou TSB).
1. Les dades fan referència als i les treballadores amb una funció que incorpora la paraula “director o
directora”.
2. Les dades fan referència a Alta Direcció, Direcció General, directors corporatius i col·lectiu Top 300.

T10 Tipus de contractació(G4-10)

2015

2014

H
Contracte indefinit
Contracte temporal

D

H

D

8.823

8.934

8.726

8.759

55

54

22

22

Total

17.866

17.529

Les dades fan referència a la plantilla del grup (sense incloure-hi TSB).
La major part de la contractació a través d’empreses de treball temporal es fa per necessitats puntuals
de feina i per substitució d’un treballador amb reserva de lloc (maternitat, llicències retribuïdes).

T11 Noves contractacions (G4-LA1)

2015

PLANTILLA

Espanya

Internacional

TOTAL

Edat (anys)

H

D

H

D

H

D

18-29

97

87

17

21

114

108

30-39

147

141

86

82

233

223

40-49

72

61

18

12

90

73

>50

8

8

7

5

15

13

Subtotal

324

297

128

120

452

417

Total

621

248

869

Les dades inclouen la xarxa internacional (sense TSB).

T12 Remuneració (G4-DMA,

2015

G4-LA13)

Fixa
Homes

2014
Total

30.533,78

Administratius

Fixa
31.075,52

29.408,67
Dones

28.751,87

Homes

45.980,04

Tècnics

29.740,34
28.976,46
45.682,54

42.070,72
Dones

37.942,18

Homes

118.002,02

Direcció (*)

41.869,52
37.710,99
115.377,65

114.358,18
Dones

97.218,65

Total

111.334,48
91.538,71

(*) Les dades fan referència a Alta Direcció, Direcció General, directors corporatius i col·lectiu Top 300.
Les remuneracions no tenen en compte la retribució variable.
Dades calculades sobre la plantilla del grup (sense TSB).
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T13 Rotació (G4-LA1)

2015

PLANTILLA

Espanya

Internacional

TOTAL

Edat (anys)

H

D

H

D

H

D

18-29

14

17

4

5

18

22

30-39

54

200

33

40

87

240

40-49

41

81

10

13

51

94

>50

154

41

3

14

157

55

Subtotal

263

339

50

72

313

411

Total

602

122

724

La rotació voluntària (%) de 2015 és de l’1,02%.
Rotació: nombre de baixes i excedències voluntàries sobre la mitjana de plantilla x 100.
Dades calculades sobre la plantilla del grup (no inclou TSB).

T14 Absentisme (G4-LA6)

2015

2014

Índex prevalença periòdic(1)

4,33%

4,18%

Índex d’absentisme (2)

2,44%

2,41%

Dades calculades sobre la plantilla estatal.
(1) L’índex fa referència a la prevalença de l’absentisme
(número d’empleats amb absentisme/plantilla)
(2) L’índex fa referència a la gravetat de l’absentisme
(jornades perdudes/jornades existents).
Els motius d’absentisme no són coneguts per l’entitat, ja que
es tracta d’una dada confidencial a Espanya i el tramitador
no la proporciona.

Sostenibilitat ambiental
Banc Sabadell disposa d’una política ambiental i promou el compromís global amb el medi ambient. La política
ambiental del banc és minimitzar els possibles impactes ambientals derivats de processos, instal·lacions i
serveis, gestionar adequadament els riscos i les oportunitats ambientals inherents al negoci, i promoure el
compromís global. El banc està adherit a diverses iniciatives globals, entre les quals consta l’adhesió als
principis d’Equador i al Carbon Disclosure Project (CDP).
La política ambiental té per objectius:




Minimitzar els possibles impactes ambientals derivats de processos, instal·lacions i serveis.
Gestionar adequadament els riscos i les oportunitats ambientals inherents al negoci.
Promoure el compromís global amb el medi ambient.

Lluita contra el canvi climàtic (G4-DMA, G4-EN19)
Banc Sabadell és signant del Carbon Disclosure Project i assumeix així el compromís de lluita contra el canvi
climàtic. El 2015 s’ha establert un nou objectiu de reducció del 3% d’emissions de CO2 per al cicle 20152020. Amb aquest objectiu, el banc implanta cada any mesures d’eficiència energètica tant a les
instal·lacions com als serveis. Aquesta política pren una rellevància especial respecte a la contractació
d’energia amb garantia d’origen renovable, que ha permès assolir una reducció d’emissions d’abast 2 del 74%
respecte a 2014.
T15 Inventari d’emissions corporatives
(G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17 G4-EN18)

(Tn CO2)

2015

2014

Abast 1 / Activitats directes: emissions generades per instal·lacions i vehicles de l’empresa

600

552

Abast 2 / Activitats indirectes: emissions derivades del consum elèctric estatal
Abast 3 / Altres activitats indirectes: emissions derivades de desplaçaments vinculats al negoci (amb
avió, tren i vehicle)

3.321

12.890

3.862

3.143

Total d’emissions de CO2 generades pel grup a Espanya

7.783

16.585

0,5

1

Total d’emissions de CO2 per empleat
Les dades es refereixen a l’activitat del grup en l’àmbit espanyol i contenen estimacions per a l’últim trimestre de l’exercici.
El banc publica un detall d’emissions més exhaustiu amb el desglossament de cadascun dels abastos.
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Gestió ambiental
Banc Sabadell disposa d’un sistema de gestió ambiental (SGA) que va implantar el 2006 seguint l’estàndard
mundial ISO 14001:2004 i certificat a sis de les seus corporatives. El 15,10% de la plantilla estatal treballa en
alguna d’aquestes seus certificades. En paral·lel, aquest sistema de gestió ambiental s’ha anat adaptant
progressivament a la resta dels centres de treball a Espanya.
Any rere any l’entitat treballa per millorar l’ecoeficiència de les instal·lacions i reduir l’impacte ambiental del
servei prestat a clients. A continuació es destaquen algunes de les mesures d’ecoeficiència que s’han
implantat:
Consum energètic (G4-DMA, G4-EN3, G4-EN5, G4-EN6)







Contractació del 71,8% de l’energia a Nexus Renovables, comercialitzadora amb garantia d’origen
renovable al 100%. Des de l’abril de 2015 el 99% de l’energia procedeix d’aquesta font.
La major part de la xarxa d’oficines disposa d’un sistema centralitzat d’il·luminació i climatització. A
més a més, als centres corporatius disposa d’il·luminació per detecció de presència i llums LED.
Lluminàries de baix consum i sistema d’encesa dels rètols publicitaris adaptat a les franges de llum
solar.
Als centres corporatius i les oficines més grans les instal·lacions de climatització disposen de
recuperació d’energia.
La xarxa d’oficines disposa d’equips lleugers Thin Client, que consumeixen un 90% menys d’energia.
Durant l’exercici de 2015 s’han iniciat implantacions d’aquests equips també en centres corporatius.
T16 Consum total d’energia
2015
Consum total energia
Consum total d’energia (*)
Energia elèctrica subministrada per
Renovables (garantia d’origen renovable)

2014

2013

99.389

104.419

102.991

GJ

357.802

375.909

370.768

%

72%

26%

95%

MWh
Nexus

(*) A l’informe de gestió surt 97.642 Mwh, que és la dada correcta publicada en aquest informe anual.
Les dades es refereixen a l’activitat del grup en l’àmbit espanyol. Les dades de 2013 inclouen BMN a partir de la data d’integració, 12.10.2013.
No inclouen Banco Gallego ni Sabadell Solbank, S.A.U., abans Lloyds Bank International, i contenen estimacions per a l’últim trimestre.
Nexus Renovables comercialitza energia generada al 100% per fonts d’origen renovable; a partir de la Memòria de Garanties i Origen d’Etiquetatge de l’Electricitat
2014 de la Comissió Nacional de l’Energia.

Consum de materials (G4-DMA, G4-EN1, G4-EN2)






Els clients disposen de servei les 24 hores a través de canals remots, la xarxa de caixers, el canal
telefònic, el correu electrònic o les xarxes socials. El 100% de la correspondència es pot consultar de
manera electrònica.
La xarxa d’oficines disposa de tauletes digitals i sistemes com Instant Selling, que permeten capturar
la signatura del client. El 2015, l’ús que se n’ha fet ha permès eliminar més de 30 milions de
formularis en paper. En el futur està previst adaptar més transaccions a aquests dispositius i
continuar amb l’eliminació del paper de manera progressiva.
El paper convencional disposa dels certificats FSC (producció sense clor) i ISO 9001/ISO 14001, i
totes les impressores del grup imprimeixen a doble cara.

T17 Consum paper
Consum de paper (tones)
Ús del paper reciclat (%)
Ús del paper reciclat als centres corporatius (%)

2014

2013

1.039

939

7%

12%

14%

84%

81%

89%

2015
1.469

Les dades es refereixen al consum de paper DIN A4 del grup en l’àmbit espanyol. Per motius comercials no s’utilitza paper reciclat en la documentació
lliurada als clients. Les dades de 2013 inclouen BMN a partir de la data d’integració, 12.10.2013; no inclouen Banco Gallego ni Sabadell Solbank,
S.A.U., abans Lloyds Bank International.
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Consum d’aigua (G4-DMA,G4-EN8)




El consum d’aigua del grup es limita a l’ús sanitari i al de reg d’algunes zones enjardinades.
Els sanitaris i les aixetes disposen de mecanismes d’eficiència per optimitzar la gestió de l’aigua.
El nou edifici CBS a Sant Cugat del Vallès disposa d’un dipòsit de recollida d’aigües pluvials i d’aigües
grises que s’aprofiten per regar la zona enjardinada, que, al seu torn, com que està formada per
espècies autòctones, requereix poca aportació.
T18 Consum d’aigua

Consum d’aigua milers m

3

2015

2014

2013

590

636

567

Les dades es refereixen al consum d’aigua del grup en l’àmbit espanyol. Volum estimat en funció del cost de l’aigua a Espanya (2013; Institut Nacional i
Estadística).

Viatges de negoci

(G4-DMA, G4-EN17, G4-EN30)

• En els desplaçaments de negoci s’apliquen criteris ambientals i de racionalització de la despesa, que
afavoreixen l’elecció dels mitjans de transport amb un nivell d’emissions de CO2 més baix.
• Es fomenta la realització de reunions per videoconferència, l’ús de vídeo conferència personal i també la
utilització de les comunitats virtuals d’aprenentatge.
T19 Km viatges de negoci
2015
(milions de km)

35

2014

2013

29

27

Les dades es refereixen als viatges de negoci, no inclouen el desplaçament del domicili al centre de treball. Inclou els quilometratges de viatges amb
avió, tren i vehicle particular o de flota del grup. Les dades de 2013 inclouen BMN a partir de la data d’integració, 12.10.2013; no inclouen Banco
Gallego ni Sabadell Solbank, S.A.U., abans Lloyds Bank International.

Gestió de residus (G4-DMA, G4-EN23)




A totes les instal·lacions del grup, el residu de paper es gestiona com a documentació confidencial
que s’ha de destruir i, posteriorment, es recicla al 100% a través de gestors autoritzats de residus.
També es recullen i reutilitzen els tòners utilitzats amb Ricoh i amb el programa HP Planet Partners.
Els centres corporatius disposen de recollida selectiva de residus (paper, envasos, matèria orgànica i
piles).
Amb el material informàtic o el mobiliari en bon estat de les oficines o centres de treball en procés de
tancament o fusió, el banc fa donacions a ONG i a entitats sense ànim de lucre locals.
T20 Residus
2015
Residu de paper i cartró (tones)
Residu de tòner (tones)

819
22

2014
883
15

2013
594
17

Les dades es refereixen al residu generat pel grup en l’àmbit espanyol. Les dades de 2013 inclouen BMN a partir de la data d’integració, 12.10.2013,
però no inclouen Banco Gallego ni Lloyds.

El 2015, Banc Sabadell ha dut a terme una prova pilot a 52 oficines del territori espanyol per
implantar impressores d’injecció de tinta que substitueixin les de tipus làser. Aquest projecte
comporta menys consum energètic i de consumibles, per la qual cosa l’impacte mediambiental també
és sensiblement inferior.
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Impuls d’un model energètic sostenible (G4-DMA, FS10, G4-EN27)
Banc Sabadell impulsa el desenvolupament d’un model energètic més sostenible, també a través de la inversió
directa i el finançament de projectes d’energies renovables.
El 2015, el banc ha destinat 157.596.755 euros a finançar projectes de generació d’energia renovable, i a la
data de tancament de l’exercici disposava d’una cartera d’instal·lacions finançades amb una potència
instal·lada de 488,86 MW. Majoritàriament, aquesta potència correspon a instal·lacions fotovoltaiques. Així
mateix, complementa el finançament de projectes d’energia renovable amb l’assessorament en projectes
d’aquest tipus a la comunitat empresarial.
Banc Sabadell també inverteix directament en el capital de projectes de generació energètica mitjançant fonts
renovables. Aquesta activitat es canalitza, majoritàriament, a través de la filial participada al 100% Sinia
Renovables. Al final de l’exercici de 2015, l’entitat manté la participació a Haitong Infrastructure Fund –
I.F.C.R. (10,5%) i la cartera de participades té un total de potència instal·lada de 206 MW, 90 MW dels quals
són atribuïbles al grup.

Proveïdors (G4-DMA)
Els reptes de la competitivitat demanen un comportament cooperatiu entre Banc Sabadell i els proveïdors, i
una visió d’aquests com a socis estratègics. Aquesta premissa ha portat el banc a establir diversos protocols i
normes per estendre a la cadena de subministrament el propi compromís amb les pràctiques socialment
responsables. A tall informatiu es pot assenyalar que el 2015 el pagament a proveïdors de béns i serveis
contractats per Banc Sabadell ha ascendit a 1.018 milions euros.
Els protocols i mecanismes comentats inclouen tota la seqüència de relació amb els proveïdors del banc: des
de l’homologació i l’avaluació fins al procés de compres.


Homologació de proveïdors (G4-12, G4-HR6, G4-HR11, G4-S09, G4-SO10)
La Direcció de Compres disposa d’un portal en què els proveïdors, abans de registrar-s’hi i una vegada
han estat adjudicats, han d’acceptar el Codi de conducta de proveïdors, que comprèn:
- La Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides.
- Els convenis de l’Organització Internacional del Treball.
- La Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides.
- Els principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, subscrits pel banc el febrer de 2005.
Així mateix, han d’especificar si disposen dels certificats ISO 14001, EMAS, EFQM així com les
característiques dels productes que posa a disposició del banc (productes reciclats, ecològics o
reutilitzables). Una vegada homologats, s’informa els proveïdors de les polítiques de medi ambient del
banc.



Avaluació de proveïdors (G4-LA14, GR-LA15)
Els proveïdors rellevants del grup, amb una facturació superior a 250.000 euros, i els que es
consideren crítics (els que tenen monopolis), s’avaluen anualment en aspectes mediambientals i de
qualitat, així com també en criteris laborals com l’estat dels pagaments a la Seguretat Social.



Procés de compres (G4- EN32, G4-EN33)
En el procés de compra es valoren no tan sols els aspectes econòmics, sinó també els
mediambientals (disposar de les certificacions ISO 14001, EMAS i EFQM). També es té en compte si
hi ha una política de RSC o si són centres especials de treball.
Banc Sabadell revisa periòdicament que la documentació que aporten els proveïdors estigui totalment
actualitzada per garantir el compliment de les condicions d’homologació. Per fer-ho, s’estableixen
mecanismes d’avís mensuals.
Els responsables d’unitat disposen d’autonomia en determinats serveis aliens al Departament de
Compres, ja que no comporten cap risc i es tracta d’empreses de serveis financers i consultoria.
Totes aquestes excepcions estan recollides de manera transparent en el manual de compres de
l’organització.
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Xarxa internacional (G4-EC9)
La contractació de proveïdors per la xarxa internacional es fa de manera descentralitzada: el 100%
correspon a proveïdors locals i afecta únicament productes d’ús exclusiu per a l’operativa diària de
l’oficina.

Valor compartit i acció cultural (G4-DMA, G4-EC7)
Banc Sabadell, determinat a donar suport al talent i el potencial transformador de les persones, també ha
atorgat reconeixements, com ara el Premi UPF Emprèn a la iniciativa empresarial de joves estudiants,
l’Imagine Cultura Barcelona i el Premi ESADE Alumni & Banc Sabadell a la millor startup.
El banc també treballa per canalitzar la capacitat innovadora dels treballadors, clients i consumidors, i aportar
així valor al conjunt de la societat. En aquest sentit, es pot destacar el programa d’alt rendiment BStartup 10,
destinat a joves empreses digitals espanyoles amb gran potencial, que inverteix 100.000 euros en cadascuna
de les deu startups seleccionades amb l’objectiu de potenciar-ne el creixement i la internacionalització.
La política d’acció social de Banc Sabadell se sustenta en el compromís del grup amb el desenvolupament de
la societat i amb la voluntat de crear valor. El banc vehicula les accions en aquest camp a través de la
Fundació Banc Sabadell. En aquest sentit, la fundació ha continuat la política de concessió de
reconeixements, com ara el Premi SabadellHerrero a la Recerca Econòmica i el Premi Banc Sabadell a la
Recerca Biomèdica.
El grup comptabilitza la inversió en acció social i n’informa seguint els diferents models reconeguts en l’àmbit
mundial (LBG, SAM). En l’exercici de 2015, el valor de la inversió en acció social de Banc Sabadell i les seves
fundacions ha estat de 6.052.046,41 euros.

T21 Acció social
Tipus d’inversió (G4-EC8)

2015

Monetària (valor de la contribució en diners)

85%
À re e s d'a c t ua c ió

Temps (valor de la contribució en temps dels
treballadors)

15%

1. Co o peració y so lidaritat

4,68%

2. Integració so cial

3,92%

3. Investigació mèdica y salut

19,86%
38,76%

Motivació de la inversió

2015

5. Cultura

Inversió social
Compromís estratègic a llarg termini en col·laboracions
amb la comunitat

69%

8. A ltres

Aportacions puntuals
El suport puntual a un ampli rang de causes socials,
com a resposta a les necessitats i peticions
d’organitzacions benèfiques i d’interès social
Iniciatives alineades amb el negoci
Les iniciatives d’interès social dirigides a impulsar
directament el negoci de l’empresa

6,98%

4. Fo rmació y educació

6. Desenvo lupament eco nò mic

To tal general

9,26%
16,54%
100,00%

9%

22%

Participació i voluntariat corporatius
Any rere any, Banc Sabadell constata amb satisfacció l’alt sentiment de solidaritat que evidencia el col·lectiu
de treballadors. Cada iniciativa, antiga o nova, comporta la participació important i creixent de dones i homes
que formen part de la plantilla en els diferents territoris en què el banc és present. Això ha estat així altra
vegada el 2015, tal com es pot comprovar al portal intern Sabadell Life, la plataforma de Banc Sabadell que
aglutina totes les accions que involucren els treballadors en camps com ara la salut, la solidaritat i l’esport a
través de conferències, cursos i activitats de voluntariat. A continuació es relacionen algunes de les activitats
més destacades que s’han dut a terme al llarg de 2015.
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Trailwalker, un projecte d’Oxfam Intermón que, en aquesta edició, va mobilitzar 324 persones en
representació de Banc Sabadell, l’empresa que més participants va aportar en l’edició de Madrid. S’hi
van recaptar més de 90.000 euros, que es van destinar a projectes de proveïment d’aigua a la regió
nord-africana del Sàhara.



Sant Jordi Solidari, primera edició d’aquesta jornada solidària organitzada per Banc Sabadell als
centres corporatius de Sant Cugat del Vallès, Sabadell i Barcelona, on van participar entitats com
l’Escola Taiga (educació especial), la protectora de Sabadell, Aldeas Infantiles i l’Hospital Infantil de
Sant Joan de Déu, entre altres. Hi va haver una alta participació de treballadors, que van recaptar
fons destinats als projectes d’aquestes institucions.



El Banc dels Aliments, una institució per a la qual Banc Sabadell, compromès en l’ajuda a les
persones en risc d’exclusió, va recollir més d’una tona d’aliments gràcies a les aportacions de totes
les territorials del banc.



Fundació Magone, entitat dedicada als infants en risc d’exclusió, amb la qual els treballadors de Banc
Sabadell van col·laborar per recollir joguines i material escolar durant la campanya de Reis, i van
apadrinar també 475 cartes per fer arribar un regal als infants.



Projecte COACH, una iniciativa de voluntariat corporatiu per millorar l’ocupabilitat de joves en risc
d’exclusió social a través de coaching i mentoring a càrrec de treballadors del banc.



FeinaambCor, un projecte desenvolupat conjuntament amb Càritas, que va permetre incorporar sis
persones de més de 45 anys com a treballadors del banc.



La Marató de TV3, dedicada a les malalties cardiovasculars i en la qual van participar 120 voluntaris
treballadors de Banc Sabadell.



Banc de Sang i Teixits, per a donacions de sang. Una vegada més, va augmentar el nombre de
donants de Banc Sabadell.



L’any 2015 Banc Sabadell va participar també en diversos programes de voluntariat corporatiu
relacionat amb l’emprenedoria a través del col·lectiu sènior (persones jubilades del banc) en
col·laboració amb diferents fundacions i entitats: Fundació Emprèn, Fundació Princesa de Girona,
Projecte Cecrem, ADEIT Generalitat Valenciana, Fundació Novia Salcedo, Fundació Cares-Codec, Més
que Emprenedors-COTM, i Projecte Home de reinserció laboral. També a través del programa Social
Business Mentoring i en col·laboració amb la Fundació SHIP2B, 17 directius de Banc Sabadell han
participat com a mentors en el programa B-Ready d’acceleració de startups socials.



Així mateix, el banc, també a través del voluntariat corporatiu, ha continuat contribuint en les
diferents iniciatives d’educació financera, que es resumeixen més endavant en un apartat específic.

Principis i polítiques

(G4-15, G4-56, G4-57, G4-58)

Per Banc Sabadell, més enllà de complir de manera ineludible i estricta la normativa legal, és molt important
establir polítiques i mecanismes que garanteixin un comportament ètic i responsable a tota l’organització; per
fer-ho, disposa de diverses eines que es despleguen i inclouen tota l’activitat del grup.
- Codi de conducta: d’aplicació general a totes les persones que formen part directa del grup, ja sigui a través
d’un vincle laboral o com a membre dels òrgans de govern. El codi inclou un codi ètic i normes de conducta de
la Direcció de Gestió d’Actius per a les activitats relacionades amb la gestió immobiliària.
- Reglament intern de conducta en l’àmbit del mercat de valors.
- Codi de conducta per a proveïdors.
- Política d’ètica i drets humans.
- Política de responsabilitat social corporativa.
- Polítiques en relació amb els grups d’interès (accionistes i inversors, clients, proveïdors, recursos humans,
medi ambient i acció social).
- Pla d’igualtat efectiva entre dones i homes a Banc Sabadell.
- Codi d’ús de les xarxes socials.
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G4-45
Com a principal garant d’aquest compromís i impulsor de les diferents iniciatives i polítiques relacionades, el
banc disposa del Comitè d’Ètica Corporativa, format per un president i cinc vocals, tots designats pel Consell
d’Administració, que assessora el mateix consell en l’adopció de polítiques de RSC. Tots els treballadors s’hi
poden adreçar de manera confidencial per a qualsevol qüestió relativa a l’exercici de l’ètica empresarial en
l’organització.

Pactes, acords i compromisos

(G4-15, G4-16)

L’exercici de la responsabilitat social corporativa a Banc Sabadell també es concreta a través de l’adhesió a
iniciatives internacionals i en l’obtenció de certificats i qualificacions.
- Signant del Pacte Mundial de les Nacions Unides (2005).
- Signant dels principis d’Equador (2011).
- Adhesió en la categoria de gestió d’actius dels principis d’inversió responsable de les Nacions Unides (2011).
- Signant del Carbon Disclosure Project (CDP) (2010) i del CDP Water Disclosure (2012).
- Adhesió al conveni subscrit entre l’AEB, la CNMV i el Banc d’Espanya per al desenvolupament d’actuacions
en el marc del Pla nacional d’educació financera (2011).
- Adhesió a AUTOCONTROL (Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial) (2010).
- Adhesió al Codi de bones pràctiques bancàries (2012).
- Inclusió en els índexs sostenibles FTSE4Good i FTSE4Good IBEX (2008) i Euronext Vigeo Eurozone 120
(2013).
- Segell d’Or del model de l’European Foundation for Quality Management (EFQM) (2006).
- Certificació ISO 9001 vigent per al 100% dels processos i per a les activitats del grup financer a Espanya
(2002).
- Sistema de gestió ambiental certificat segons la Norma ISO14001 per a sis seus corporatives (2007).
- Certificació LEED NC (New Construction) d’edificació sostenible per al nou edifici del Centre Banc Sabadell
(2013).
- Soci del programa europeu Greenbuilding per l’edificació sostenible del centre logístic a Polinyà (2009).
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Annexos a la informació de RSC 2015
Materialitat i sostenibilitat
En el marc de la definició del Pla director de RSC aprovat el 2013, Banc Sabadell ha realitzat un estudi de
materialitat amb l’objectiu d’identificar les expectatives dels diferents grups d’interès, així com prioritzar els
seus esforços en aquells temes i àrees que tant en l’àmbit intern com extern aportaran més valor a l’entitat i a
la societat.

L’estudi de materialitat ha consistit en: (G4-18)
1-

Identificació i mecanismes de diàleg amb els grups d’interès (vegeu la taula dels principals
mecanismes de diàleg amb els grups d’interès).

Clients i consumidors, treballadors, accionistes i inversors, proveïdors, societat, reguladors i
organismes de supervisió.

2- Identificació dels assumptes rellevants per als grups d’interès i per a l’entitat a partir de la
seva activitat i la implantació geogràfica.
3- Priorització de les línies d’actuació.
Una vegada identificats els temes sectorials rellevants, s’han prioritzat els assumptes en funció de la
importància que els atorguen tant els grups d’interès com l’entitat, tenint en compte així mateix
l’impacte en la cadena de valor i la implantació geogràfica de l’entitat. El procés ha tingut per resultat
la definició dels 14 subprogrames i 5 pilars estratègics del Pla director de RSC de 2013. Anualment
es revisa la llista de temes analitzats i la rellevància i priorització que tenen, per confirmar que no
s’hagin produït canvis substancials o realitzar, si escau, els ajustaments necessaris.

4- Reporting de RSC
Els aspectes rellevants identificats es validen i es revisen internament i s’inclouen en la informació
anual pública del banc.
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1- Identificació i mecanismes de diàleg amb els grups d’interès (G4-24, G4-25, G4-26, G4 -27)
Grup d’interès

Principals mecanismes de participació
Enquesta de satisfacció
Plataformes de suggeriments
Focus Group

Clients i consumidors

Estudis de posicionament i reputació
Plataformes d’afectats per la hipoteca
Associació de consumidors
Servei d’atenció al client
Portal del treballador
Enquestes de clima
Enquestes psicosocials

Treballadors

Plataformes de suggeriments
Oficina d’atenció del treballador
Avaluació de la tasca
Enquesta 360º
Comissió d’igualtat
Bústia de medi ambient

Societat i medi ambient

Plataformes d’afectats per la hipoteca
Convocatòria a projectes socials

Road shows
Accionistes i inversors

Qüestionaris a inversors/d’inversors
Participació en la Junta General d’Accionistes
Informes anuals
Portal de proveïdors

Proveïdors
Reguladors i organismes de supervisió
Tots/ Valor compartit

Enquestes de satisfacció
Col·laboració en projectes
Diàleg amb els organismes supervisors (Banc d’Espanya, CNMV, etc.)
Circulars
Fòrums i jornades
Comitès
Revistes especialitzades

2- Identificació d’assumptes materials (G4-19)
Per identificar els assumptes materials per als grups d’interès i per a l’entitat partint de la seva
implantació geogràfica s’han consultat i analitzat les fonts següents:
-Anàlisi de resultats d’agències de ràting.
-Anàlisi d’informes realitzats per ONG, sindicats i altres associacions.
-Anàlisi de tendències legislatives i iniciatives internacionals.
-Benchmarking de bones pràctiques de competidors.
-Monitoratge d’opinions en xarxes socials i mitjans de comunicació.
-Estudis i investigacions interns de la percepció dels grups d’interès a través de mecanismes de
participació amb grups d’interès.
(Estudis de satisfacció amb clients, enquesta de clima laboral, consultes en matèria de medi ambient,
enquesta de satisfacció de proveïdors).
-Focus group per al disseny de productes financers.

3- Priorització d’assumptes materials
En el marc de l’elaboració del Pla director de RSC s’han prioritzat aquells assumptes materials de més
rellevància i importància per als grups d’interès i per al banc a partir de l’impacte generat i la creació de
valor.
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Fruit d’aquest procés, s’han definit 5 línies principals de treball i 14 subprogrames (banca responsable,
empresa saludable, sostenibilitat ambiental, cultura RSC i valor compartit) que conformen l’estratègia i la
gestió.

4- Reporting de RSC
Tots aquests assumptes rellevants es reflecteixen en la informació de RSC i l’informe anual amb especial
èmfasi en els assumptes prioritaris que s’han establert en el Pla director de RSC.
L’entitat publica els avenços del pla director així com altres indicadors clau de gestió seguint la Guia per
a l’Elaboració de Memòries de Sostenibilitat de Global Reporting Initiative (GRI G4).

Aspectes rellevants identificats (G4-20, G4--21)
Pla Director de RSC
BANCA
RESPONSABLE
Ètica empresarial
Transparència
de
la
informació sobre productes
i serveis
Programes d’educació
financera
Inversió I finançament
responsables
Creació d’ocupació
Lluita contra la corrupció
Gestió social de la vivenda

EMPRESA ATRACTIVA
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
Gestió del talent I de la
Lluita contra el canvi climàtic
carrera professional
Gestió ambiental
Mesures de conciliació de
Finançament i inversió en
la vida laboral, familiar i
energies renovables
personal
Promoció de la igualtat i
foment de la integració
Promoció d’hàbits saludables
Participació en iniciatives de
voluntariat corporatiu

VALOR COMPARTIT
Aliances estratègiques
Suport a l’emprenedoria
Innovació
Gestió de la cadena de
subministrament
Inversió en acció social

Assumptes rellevants relacionats amb el negoci
Rendibilitat I solvència
Control I gestió dels riscos
Sistema de govern corporatiu equilibrat I definit
CSR
Master
Plan
Expansió
internacional
Transformació comercial
Experiència client
Estratègia multimarca I multicanal
Qualitat del servei al client
Tecnologia d’última generació I innovació

Elaboració de la informació de RSC (G4-22, G4--23, G4-28, G4-29, G4-31,G4-32)
Des de l’any 2003, el banc ha publicat anualment informació de responsabilitat social corporativa juntament
amb l’informe anual, que destaca els aspectes rellevants de l’exercici, el grau de compliment dels
compromisos i els objectius per a l’any següent. Aquest any la informació de RSC s’ha elaborat de conformitat
amb la nova guia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat de Global Reporting Initiative (GRI G4) i el
suplement financer, d’acord amb l’opció exhaustiva.
A l’exercici 2015, la informació de RSC s’ha inclòs a l’informe anual i a l’informe de responsabilitat social
corporativa corresponent i ha estat verificada per PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. d’acord amb la
Norma ISAE 3000 (Revised), amb un nivell d’assegurament limitat.
Qualsevol dubte, suggeriment, comentari o petició d’informació relativa a la responsabilitat social corporativa
es pot remetre a la bústia de correu electrònic rsc@bancsabadell.com

Abast de la informació
Els continguts de la informació de responsabilitat social corporativa corresponen al període comprès entre l’1
de gener i el 31 de desembre de 2015 i inclouen dades comparatives referents als anys 2014 i 2013. La
informació de RSC forma part de l’informe anual i es publica conjuntament amb l’informe anual de gestió i
l’informe de govern corporatiu, i està disponible al web corporatiu.
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Principis per definir el contingut de la informació de RSC
La definició del contingut es fonamenta en els principis de materialitat, participació dels grups d’interès,
context de sostenibilitat i exhaustivitat, tal com estableix la guia G4 del Global Reporting Initiative.
En relació amb els principis de materialitat i participació dels grups d’interès, s’ha realitzat l’estudi de
materialitat corresponent, com s’esmenta en l’apartat anterior de materialitat i sostenibilitat.
El principi de context de sostenibilitat s’ha tingut en compte procurant presentar la contribució de l’entitat a
la millora de les condicions socials, ambientals i econòmiques tant en l’àmbit local com global.
Finalment, complint amb el principi d’exhaustivitat, s’ha procurat també que l’abast, la cobertura i el període
de la informació fossin òptims per reflectir els impactes socials, ambientals i econòmics derivats de l’activitat
de l’organització durant l’any 2015. La informació presentada cobreix l’activitat financera de tot el Grup Banc
Sabadell. En els casos en què excepcionalment la cobertura sigui una altra, aquesta s’indica explícitament.

Principis per definir la qualitat de la memòria
A més dels principis descrits abans, s’han tingut en compte els principis de qualitat de la informació de RSC,
amb l’objectiu d’aconseguir la màxima transparència possible.

Equilibri
S’ha procurat reflectir tant els aspectes favorables com desfavorables de la tasca de l’organització. Així
mateix, s’han aportat comentaris per explicar les tendències positives o negatives experimentades.

Comparabilitat
Amb l’objectiu de permetre una anàlisi comparativa de les dades, s’han mantingut els mètodes de càlcul i
l’abast dels indicadors. En cas de canvis, s’han recalculat les dades històriques o s’han inclòs els motius pels
quals no es fa.

Precisió
En la informació de RSC s’ha procurat aportar uns detalls i prou precisió perquè els diferents grups d’interès
puguin valorar la tasca de l’organització. En cas que sigui necessari, el contingut de la memòria s’ha
completat amb documents annexos, disponibles en el web o en el blog del banc.

Periodicitat (G4-30)

L’informe anual que conté la informació de RSC es publica anualment i facilita dades amb data de tancament
del 31 de desembre.

Claredat
Seguint el principi de claredat, s’ha procurat que la informació presentada a la memòria sigui clara,
comprensible i accessible per als grups d’interès.

Verificació externa (G4-33)

La informació de RSC que conté l’Informe anual 2015 de Banc Sabadell s’ha sotmès a la verificació d’un
extern independent. Aquest procés de revisió s’ha fet d’acord amb la Norma ISAE 3000 (Revised), Assurance
Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (Limited Assurance
Engagements). L’informe corresponent de revisió independent està annexat a aquest informe de RSC.

Fiabilitat
Revisió i auditoria
En el curs del procés d’elaboració i verificació de la informació de RSC, s’ha revisat la documentació de suport
i els controls interns per evidenciar la veracitat de la informació inclosa a l’Informe de RSC. Les grans
magnituds financeres del grup presentades a l’informe estan subjectes a una auditoria de comptes anuals
consolidats realitzada per PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., que es presenta juntament amb una
declaració de responsabilitat dels administradors de Banc Sabadell a l’informe anual. Les dades del govern
corporatiu es publiquen a l’informe de govern corporatiu aprovat pel Consell d’Administració i publicat per la
CNMV.
Totes les activitats i processos desenvolupats pel Grup Banc Sabadell a Espanya han estat auditats el 2015
per Bureau Veritas Certification i s’ha renovat la declaració d’acord amb els requisits de la Norma ISO
9001:2008.
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El sistema de prevenció de riscos laborals (PRL) de Banc Sabadell ha estat auditat d’acord amb els requisits
legals a l’exercici de 2015. La tasca ambiental de l’organització a les sis seus corporatives certificades ha
estat auditada el 2015 per Bureau Veritas Certification i declarada d’acord amb els requisits de la norma
ISO14001:2004. Al seu torn, les dades de la tasca ambiental del grup a Espanya presentades en la informació
de RSC corresponen a la revisió anual del sistema de gestió ambiental realitzada pel Comitè de Medi Ambient.
Les dades d’inversió en la societat relatives a la Fundació Banc Sabadell corresponen als informes respectius
de comptes anuals auditats per PricewaterhouseCoopers Auditors, S.L. i presentats al web del grup.
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G4-32
Indic a do rs de c o nt ingut GR I 4
N o me nc la t ura

IA: Informe anual 2015
https://www.grupbancsabadell.com/CA-es/XTD/INDEX/?url=/CAes/INFORMACION_ACCIONISTAS_E_INVERSORES/INFORMACION_
FINANCIERA/INFORMES_ANUALES/?menuid=39324&language=C
A-es
IGC : Informe de govern corporatiu 2015
https://www.grupbancsabadell.com/CA-es/XTD/INDEX/?url=/CAes/INICIO/GOBIERNO_CORPORATIVO_Y_POLITICA_DE_REMUNER
ACIONES
IAR : Informe anual de renumeracions dels consells 2015
https://www.grupbancsabadell.com/CA-es/XTD/INDEX/?url=/CAes/INICIO/GOBIERNO_CORPORATIVO_Y_POLITICA_DE_REMUNER
ACIONES
IARSC: Informe anual RSC
https://www.grupbancsabadell.com/CA-es/XTD/INDEX/?url=/CAes/RSC/RESPONSABILIDAD_SOCIAL_CORPORATIVA/?menuid=725
78&language=CA-es
IL: Informació legal 2015
https://www.grupbancsabadell.com/CA-es/XTD/INDEX/?url=/CAes/INFORMACION_ACCIONISTAS_E_INVERSORES/INFORMACION_
FINANCIERA/INFORMES_ANUALES/?menuid=39324&language=C
A-es

C O N T IN G UT S B À S IC S G E N E R A LS
R e f e rè nc ia

O m is s io ns

D e s c ripc ió de l'indic a do r

E S T R A T ÈG IA I A N À LIS I

G4-1

IA 9-11

IA 9-11
G4-2

Cal inclo ure una declaració del respo nsable principal
de les decisio ns de l'o rganització (la perso na que
o cupi el càrrec de directo r executiu, president o
similar) so bre la rellevància de la so stenibilitat per a
l'o rganització i l'estratègia d'aquesta a fi d'abo rdar
aquesta qüestió .
Cal descriure els principals efectes, risco s i
o po rtunitats.

P E R F IL D E L'O R G A N IT Z A C IÓ

G4-3

IA 13

No m de l'o rganització

G4-4

IA 30

M arques, pro ductes i serveis més impo rtants de
l'o rganització

G4-5

https://www.grupbancsabadell.com/CAes/

G4-6

IA 14

G4-7

IA 26

G4-8

IA 29

G4-9

IA RSC 4, 9
IA 5

Lloc on es troba la seu de l'organització
Cal indicar a quants païso s o pera l'o rganització i el
no m d'aquells païso s o n l'o rganització duu a terme
o peracio ns significatives o que tenen una
impo rtància específica per als assumptes de
so stenibilitat o bjecte de la memò ria.
Naturalesa del règim de pro pietat i fo rma jurídica.

Cal indicar a quins mercats se serveix (amb
desglo ssament geo gràfic, per secto rs i tipus de
clients i destinataris).
Cal determinar l'escala de l'o rganització .
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G4-10

G4-11

IA RSC 9-10

El 100% treballado rs co berts pel
co nveni co l·lectiu

G4-12

IA RSC 14

G4-13

IL 44-48

G4-14

IGC 26-28

G4-15

IA RSC 16-17

G4-16

IA RSC 17

a. No mbre de treballado rs per co ntracte labo ral i
sexe.
b. No mbre de treballado rs fixo s per tipus de
co ntracte i sexe.
c. M ida de la plantilla per empleats, treballado rs
co ntractats i sexe.
d. M ida de la plantilla per regió i sexe.
e. Cal indicar si una part substancial de la feina de
l'o rganització l'exerceixen treballado rs per co mpte
pro pi reco neguts jurídicament o bé perso nes que no
só n empleats ni treballado rs co ntractats, co m els
empleats i els empleats subco ntractats pels
co ntractistes.
f. Cal co municar qualsevo l canvi significatiu en el
no mbre de treballado rs (per exemple, les
co ntractacio ns estacio nals en la tempo rada turística
o en el secto r agríco la).
P ercentatge d'empleats co berts per co nvenis
co l·lectius
Descripció cadena de subministrament de
l'o rganització
Cal co municar qualsevo l canvi significatiu que hagi
tingut llo c durant el perío de o bjecte d'anàlisi en la
mida, l'estructura, la pro pietat accio narial o la cadena
de subministrament de l'o rganització .
Cal indicar co m abo rda l'o rganització , si és
pro cedent, el principi de precaució . Enfo cament
ado ptat per abo rdar po ssibles impactes ambientals.
Cal elabo rar una llista de les cartes, els principis o
altres iniciatives externes de caràcter eco nò mic,
ambiental i so cial que l'o rganització subscriu o ha
ado ptat. Distingir entre vo luntàries, no vinculants i
o bligatò ries.
Cal elabo rar una llista de les asso ciacio ns (per
exemple, les asso ciacio ns industrials) i les
o rganitzacio ns de pro mo ció nacio nal o internacio nal
a les quals pertany l'o rganització

A S P E C T E S M A T E R IA LS I C O B E R T UR A

G4-17

IL 196-199

G4-18

IA RSC 18

G4-19

IA RSC 19

G4-20

IA RSC 20

a. Cal elabo rar una llista de les entitats que figuren en
els estats financers co nso lidats de l'o rganització i
altres do cuments equivalents.
b. Cal assenyalar si alguna de les entitats que figuren
en els estats financers co nso lidats de l'o rganització i
altres do cuments equivalents no figuren a la
memò ria.
L'o rganització po t apo rtar aquest co ntingut bàsic
mitjançant una referència a la info rmació publicada i
dispo nible en els estats financers co nso lidats o
altres do cuments equivalents.
a. Cal descriure el pro cés que s'ha seguit per
determinar el co ntingut de la memò ria i el límit de
cada aspecte. (A NÀ LISI M A TERIA LITA T) b. Cal
explicar co m ha aplicat l'o rganització els principis
d'elabo ració de memò ries per determinar el co ntingut
de l'info rme.
Cal elabo rar una llista dels aspectes rellevants que es
van identificar durant el pro cés de definició del
co ntingut de la memò ria.
Cal indicar la co bertura dins de l'o rganització de cada
aspecte material.

G4-21

IA RSC 20

Cal indicar la co bertura fo ra de l'o rganització de cada
aspecte rellevant.

G4-22

IA RSC 20

Cal descriure les co nseqüències de les
refo rmulacio ns de la info rmació facilitada en
memò ries anterio rs i les causes.
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G4-23

IA RSC 20

Cal assenyalar qualsevo l canvi significatiu en l'abast i
el límit de cada aspecte respecte a memò ries
anterio rs.

P A R T IC IP A C IÓ D E LS G R UP S D 'IN T E R ÈS

G4-24

IA RSC 19

Cal elabo rar una llista dels grups d'interès vinculats a
l'o rganització .

G4-25

IA RSC 19

Cal indicar en què es basa l'elecció dels grups
d'interès amb què es treballa.

G4-26

IA RSC 19

G4-27

IA RSC 19

Cal descriure l'enfo cament de l'o rganització so bre la
participació dels grups d'interès, inclo sa la freqüència
amb què es co l·labo ra amb els diferents tipus i grups
de parts interessades, o assenyalar si la participació
d'un grup es va fer específicament en el pro cés
d'elabo ració de la memò ria.
Cal assenyalar quines qüestio ns i pro blemes clau han
so rgit arran de la participació dels grups d'interès i
descriure l'avaluació que n'ha fet l'o rganització , entre
altres aspectes mitjançant la seva memò ria. Cal
especificar quins grups d'interès van plantejar cada
un dels temes i pro blemes rellevants.

P E R F IL D E LA M E M Ò R IA

G4-28

IA RSC 20

P erío de o bjecte de l'info rme (per exemple, any fiscal
o any calendari)

G4-29

IA RSC 20

Data de l'última memò ria (si escau)

G4-30

IA RSC 21

Cicle de presentació de memò ries (anual, biennal,
etc.)

G4-31

IA RSC 20

G4-32

IA RSC 20,23

G4-33

IA RSC 21

Cal facilitar un punt de co ntacte per reso ldre els
dubtes que puguin so rgir en relació amb el co ntingut
de la memò ria.
a. Cal indicar quina o pció , d'aco rd amb la guia, ha triat
l'o rganització .
b. Cal facilitar l'índex de GRI de l'o pció triada (vegeu
els quadres a co ntinuació ).
c. Cal facilitar la referència a l'info rme de verificació
externa si la memò ria s'ha so tmès a aquesta
verificació . GRI reco mana la verificació externa, to t i
que no és o bligatò ria perquè la memò ria sigui de
co nfo rmitat amb la guia.
a. Cal descriure la po lítica i les pràctiques vigents de
l'o rganització respecte a la verificació externa de la
memò ria.
b. Si no s'esmenten a l'info rme de verificació adjunt a
la memò ria de so stenibilitat, cal indicar l'abast i el
fo nament de la verificació externa.
c. Cal descriure la relació entre l'o rganització i els
pro veïdo rs de la verificació .
d. Cal assenyalar si l'ò rgan superio r de go vern o l'alta
direcció han estat partícips de la so l·licitud de
verificació externa per a la memò ria de so stenibilitat
de l'o rganització .

GOVER N

G4-34

IGC 7-11

G4-35

IGC 20-21

Cal descriure l'estructura de go vern de l'o rganització ,
sense o blidar els co mitès de l'ò rgan superio r de
go vern. Cal indicar quins co mitès só n respo nsables
de la presa de decisio ns so bre qüestio ns
eco nò miques, ambientals i so cials.
Cal descriure el pro cés mitjançant el qual l'ò rgan
superio r de go vern delega la seva auto ritat a l'alta
direcció i a determinats treballado rs en qüestio ns
d'índo le eco nò mica, ambiental i so cial.
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G4-36

IGC 14

G4-37

L'accio nista té a la seva
dispo sició un fò rum electrò nic
d'accio nistes que té per o bjectiu
facilitar la co municació entre els
accio nistes en mo tiu de la
co nvo catò ria i fins que se celebri
cada junta general d'accio nistes.
Els accio nistes que vulguin
exercir el dret d'info rmació a la
junta d'accio nistes ho po dran fer
per co rreu electrò nic a la bústia
accio nista@bancsabadell.co m.
El treballado r dispo sa de la bústia
del Co mitè d'Ètica Co rpo rativa,
els membres del qual só n
designats pel Co nsell
d'A dministració .

G4-38

IGC 12, 14, 20-24

G4-39

G4-40

G4-41

G4-42

G4-43

G4-44

IGC 7-8, 20, 21

IGC 11, 14-15

IGC 25-26

Cal indicar si hi ha, dins l'o rganització , càrrecs
executius o amb respo nsabilitat en qüestio ns
eco nò miques, ambientals i so cials, i si els titulars
reten co mptes directament davant l'ò rgan superio r
de go vern.

Cal descriure els pro cesso s de co nsulta entre els
grups d'interès i l'ò rgan superio r de go vern respecte a
qüestio ns eco nò miques, ambientals i so cials. Si es
delega aquesta co nsulta, cal assenyalar a qui es
delega i descriure els pro cesso s d'intercanvi
d'info rmació amb l'ò rgan superio r de go vern.

Cal descriure la co mpo sició de l'ò rgan superio r de
go vern i dels seus co mitès.
Cal indicar si la perso na que presideix l'ò rgan superio r
de go vern o cupa també un llo c executiu. Si és així, cal
descriure'n les funcio ns executives i les rao ns
d'aquesta dispo sició .
Cal descriure els pro cesso s de no menament i
selecció de l'ò rgan superio r de go vern i els seus
co mitès, així co m els criteris en què es basa el
no menament i la selecció dels membres del primer.
a. Cal descriure els pro cesso s mitjançant els quals
l'ò rgan superio r de go vern prevé i gestio na po ssibles
co nflictes d'interesso s. Cal indicar si els co nflictes
d'interesso s es co muniquen als grups d'interès, entre
d'altres, co m a mínim:
. membres de diferents juntes;
. tinença d'accio ns de pro veïdo rs i altres grups
d'interès;
. existència d'un accio nista de co ntro l, i info rmació a
revelar so bre parts relacio nades.

IGC 14-15

Cal descriure les funcio ns de l'ò rgan superio r de
go vern i de l'alta direcció en el desenvo lupament,
l'apro vació i l'actualització del pro pò sit, els valo rs o
les declaracio ns de missió , les estratègies, les
po lítiques i els o bjectius relatius als impactes
eco nò mic, ambiental i so cial de l'o rganització .

IGC 19

Cal assenyalar les mesures que s'han ado ptat per
desenvo lupar i millo rar el co neixement co l·lectiu de
l'ò rgan superio r de go vern amb relació als
assumptes eco nò mics, ambientals i so cials.

IGC 14-15

a. Cal descriure els pro cesso s d'avaluació de la
tasca de l'ò rgan superio r de go vern en relació amb el
go vern dels assumptes eco nò mics, ambientals i
so cials. Cal indicar si l'avaluació és independent i
amb quina freqüència es duu a terme. Cal indicar si es
tracta d'una auto avaluació .
b. Cal descriure les mesures ado ptades co m a
co nseqüència de l'avaluació de la tasca de l'ò rgan
superio r de go vern en relació amb la direcció dels
assumptes eco nò mics, ambientals i so cials; entre
altres aspectes, cal indicar co m a mínim si hi ha
hagut canvis en els membres o en les pràctiques
o rganitzatives.
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G4-45

IGC 20, 26-28
IA RSC 17

G4-46

IGC 29-32

G4-47

IGC 23-24, 26-28

G4-48

G4-49

G4-50

Secretaria General del Co nsell
d'A dministració
L'accio nista té a la seva
dispo sició un fò rum electrò nic
d'accio nistes amb l'o bjectiu de
facilitar la co municació entre els
accio nistes en mo tiu de la
co nvo catò ria i fins que se celebri
cada junta general d'accio nistes.
El treballado r dispo sa de la bústia
del Co mitè d'Ètica Co rpo rativa,
els membres del qual só n
designats pel Co nsell
d'A dministració .
B anc Sabadell dispo sa d'un
Co mitè d'Ètica Co rpo rativa que
info rme el Co nsell
d'A dministració semestralment.
L'accio nista po t fer preguntes i
transmetre les seves
preo cupacio ns al Co nsell
d'A dministració en el transcurs
de la junta general d'accio nistes
que es du a terme anualment.

G4-51

IA R 2-4

G4-52

IA R 2-3, 19

G4-53

IA R 2

G4-54

Info rmació no dispo nible
actualment. B anc Sabadell
establirà els mecanismes
necessaris per la seva
info rmació a mig termini

a. Cal descriure la funció de l'ò rgan superio r de
go vern en la identificació i gestió dels impactes, els
risco s i les o po rtunitats de caràcter eco nò mic,
ambiental i so cial. Cal assenyalar també quin és el
paper de l'ò rgan superio r de go vern en l'aplicació dels
pro cesso s de diligència deguda.
b. Cal indicar si s'efectuen co nsultes als grups
d'interès per utilitzar en el treball de l'ò rgan superio r
de go vern en la identificació i gestió dels impactes,
els risco s i les o po rtunitats de caràcter eco nò mic,
ambiental i so cial.
Cal descriure la funció de l'ò rgan superio r de go vern
en l'anàlisi de l'eficàcia dels pro cesso s de gestió del
risc de l'o rganització referent als assumptes
eco nò mics, ambientals i so cials.
Cal indicar amb quina freqüència analitza l'ò rgan
superio r de go vern els impactes, els risco s i les
o po rtunitats d'índo le eco nò mica, ambiental i so cial.
Cal indicar quin és el co mitè o el càrrec de més
impo rtància que revisa i apro va la memò ria de
so stenibilitat de l'o rganització i assegurar que to ts
els aspectes rellevants quedin reflectits.

Cal descriure el pro cés per transmetre les
preo cupacio ns rellevants a l'ò rgan superio r de
go vern.

Cal assenyalar la naturalesa i el no mbre de
preo cupacio ns rellevants que es van transmetre a
l'ò rgan superio r de go vern i descriure, així mateix, els
mecanismes que s'han fet servir per abo rdar-les i
avaluar-les.

a. Cal descriure les po lítiques de remuneració per a
l'ò rgan superio r de go vern i l'alta direcció b. Cal
relacio nar els criteris relatius a l'aco mpliment que
afecten la po lítica retributiva amb els o bjectius
eco nò mics, ambientals i so cials de l'ò rgan superio r
de go vern i l'alta direcció .
Cal descriure els pro cesso s mitjançant els quals es
determina la remuneració . Cal indicar si es reco rre a
co nsulto rs per determinar la remuneració i si aquests
só n independents de la direcció . Cal assenyalar
qualsevo l altre tipus de relació que aquests
co nsulto rs puguin tenir amb l'o rganització en matèria
de retribució .
Cal explicar co m se so l·licita i es té en co mpte
l'o pinió dels grups d'interès respecte a la retribució ,
inclo ent-hi, si escau, els resultats de les vo tacio ns
so bre po lítiques i pro po stes relacio nades amb
aquesta qüestió .
Cal calcular la relació entre la retribució to tal anual de
la perso na més ben pagada de l'o rganització a cada
país o n es duguin a terme o peracio ns significatives
amb la retribució to tal anual mitjana de to ta la plantilla
(sense co mptar la perso na més ben pagada) del país
co rrespo nent.
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G4-55

Cal calcular la relació entre l'increment percentual de
la retribució to tal anual de la perso na més ben
pagada de l'o rganització a cada país o n es duguin a
terme o peracio ns significatives amb l'increment
percentual de la retribució to tal anual mitjana de to ta
la plantilla (sense co mptar la perso na més ben
pagada) del país co rrespo nent.

Info rmació no dispo nible
actualment. B anc Sabadell
establirà els mecanismes
necessaris per la seva
info rmació a mig termini

ÈT IC A I IN T E G R IT A T

G4-56

IA RSC 16

G4-57

IA RSC 16

G4-58

Cal descriure els valo rs, principis, estàndards i
no rmes de l'o rganització , co m co dis de co nducta o
co dis ètics.
Cal descriure els mecanismes interns i externs
d'assesso rament a favo r d'una co nducta ètica i lícita,
i per co nsultar els assumptes relacio nats amb la
integritat de l'o rganització , co m línies telefò niques
d'ajuda o assesso rament.
Cal descriure els mecanismes interns i externs de
denúncia de co nductes po c ètiques o il·lícites i
d'assumptes relatius a la integritat de l'o rganització ,
tals co m la no tificació escalo nada als
co mandaments directius, els mecanismes de
denúncia d'irregularitats o les línies telefò niques
d'ajuda.

IA RSC 16

C O N T IN G UT S B À S IC S E S P E C Í F IC S
Inf o rm a c ió
s o bre
l'e nf o c a m e nt
de ge s t ió i
indic a do rs

P à gina

O m is s io ns

D e s c ripc ió de l'indic a do r

C A T E G O R IA : E C O N O M IA

T a s c a e c o nò m ic a

G4-DM A
G4-EC1

G4-EC2

G4-EC3

G4-EC4

IA RSC 4

Tasca eco nò mica

IA RSC 4

Cal indicar el valo r eco nò mic directe generat i
distribuït

L'entitat és signant del Carbo n
Disclo sure P ro ject i publica
anualment mo lta info rmació en
matèria de risco s i o po rtunitats
del canvi climàtic juntament amb
els seus inventaris d'emissio ns
co rpo ratives i els o bjectius de
reducció .
B anc Sabadell dispo sa de
l'ano menat P la de P ensio ns dels
Empleats de B anc Sabadell, a fi
d'articular un sistema de
prestacio ns so cials
co mplementàries de jubilació ,
incapacitat permanent i mo rt, en
interès dels partícips i a favo r
dels qui co mpleixin les
co ndicio ns de beneficiaris.
B anc Sabadell ha accedit a
subvencio ns de la Fundació
Tripartida per a l'o cupació al llarg
de l'exercici 2015.

Co nseqüències eco nò miques i altres risco s i
o po rtunitats per a les acitvidades de l'o rganització
que es deriven del canvi climàtic

Co bertura de les o bligacio ns de l'o rganització
derivades del seu pla de prestacio ns

A juts eco nò mics ato rgats per ens del go vern

P re s è nc ia a l m e rc a t

G4-DM A

El so u d'entrada co m a
administratiu inferio r és de
22.660,77 euro s mentre que el
salari mínim interpro fessio nal a
Espanya és de 9.080,40 euro s.

P resència al mercat
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G4-EC5

G4-EC6

El so u d'entrada co m a
administratiu inferio r és de
22.660,77 euro s mentre que el
salari mínim interpro fessio nal a
Espanya és de 9.080,40 euro s.

Relació entre el salari inicial desglo ssat per sexe i el
salari mínim lo cal en llo cs o n es desenvo lupen
o peracio ns significatives

El 94,35% de la plantilla
internacio nal de direcció pro vé
de co ntractació lo cal.

P ercentatge d'alts directius pro cedents de la
co munitat lo cal en llo cs o n es desenvo lupen
o peracio ns significatives

C o ns e qüè nc ie s e c o nò m ique s indire c t e s

G4-EC7

Co nseqüències eco nò miques indirectes

IA RSC 6-7, 15

G4-DM A

Desenvo lupament i impacte de la inversió en
infraestructures i els tipus de serveis

IA RSC 3-4, 6-7, 15

G4-EC8

Impactes eco nò mics indirectes signifiativo s i abast
IA RSC 4-5, 15

P rà c t ique s d'a dquis ic ió
G4-DM A

P ràctiques d'adquisició
IA RSC 14- 15

G4-EC9

P ercentatge de la despesa en els llo cs amb
o peracio ns significatives que co rrespo n a
pro veïdo rs lo cals

IA RSC 15

C A T E G O R IA : M E D I A M B IE N T

M A T E R IA LS

G4-DM A

IA RSC 12

M aterials

G4-EN1

IA RSC 12

M aterials per pes o vo lum

G4-EN2

IA RSC 12

P ercentatge dels materials utilitzats que só n
materials reciclats

G4-DM A

IA RSC 12

Energia

G4-EN3

IA RSC 12

Co nsum energètic intern

E N E R G IA

Informació no disponible actualment
. El Grup establirà a llarg termini els
mecanismes necessaris per a la
Co nsum energètic extern
quantificació dels consums
energètics externs significatius per a
les seves activitats.

G4-EN4

G4-EN5

IA RSC 12

Intensitat energètica

G4-EN6

IA RSC 12

Reducció del co nsum energètic
Informació no disponible actualment
. El Grup establirà a mig termini els
mecanismes necessaris per a
l'obtenció de la informació.

G4-EN7

Reduccio ns dels requisits energètics dels pro ductes i
serveis

A IG UA

G4-DM A

IA RSC 13

A igua

G4-EN8

IA RSC 13

Captació to tal d'aigua sego ns la fo nt
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G4-EN9
El 100% d'aigua co nsumida pro vé
de la xarxa de subministrament.

Fo nts d'aigua que han estat afectades
significativament per la captació d'aigua
Info rmació no aplicable . El
Grup té les seves seus en
terrenys urbans , l'aigua captada
i abo cada es fa a través de la
xarxa urbana . L'edifici CB S
dispo sa de dipò sit de reco llida P ercentatge i vo lum to tal d'aigua reciclada i
d'aigües pluvials i aigües grises reutilitzada
per a l'apro fitament co m a aigua
de reg , però el seu vo lum es
co nsidera insignificant respecte
al vo lum to tal co nsumit per
l'o rganització .

G4-EN10

E M IS S IO N S
Emissio ns
G4-DM A

IA RSC 11

G4-EN15

IA RSC 11

Emissio ns directes de gaso s d'efecte hivernacle
(abast 1)

G4-EN16

IA RSC 11

Emissio ns indirectes de gaso s d'efecte hivernacle en
generar energia (abast 2)

G4-EN17

IA RSC 11, 13

A ltres emissio ns indirectes de gaso s d'efecte
hivernacle (abast 3)

G4-EN18

IA RSC 11

Intensitat de les emissio ns de gaso s d'efecte
hivernacle

G4-EN19

IA RSC 11

Reducció de les emissio ns de gaso s d'efecte
hivernacle

B anc Sabadell no emet de fo rma
significativa substàncies
destructo res de la capa d'o zó en
pes.

Emissio ns de substàncies que exhaureixen l'o zó

G4-EN20

G4-EN21

B anc Sabadell no té emissio ns
de NOx o SOx significatives.

NOX, SOX i altres emissio ns atmo sfèriques
significatives

E F LUE N T S I R E S ID US

G4-DM A

IA RSC 13

No aplica. To tes les o ficines
A bo cament to tal d'aigües, sego ns la seva naturalesa
estan co nnectades a la xarxa de
i destinació
sanejament pública.

G4-EN22

G4-EN23

G4-EN24

Efluents i residus

P es to tal de residus gestio nats, sego ns el tipus i el
mèto de de tractament

IA RSC 13
El 2015 no s'han pro duït
vessaments significatius en les
instal·lacio ns de B anc Sabadell

No mbre to tal i vo lum dels vessaments accidentals
més significatius

G4-EN25

No aplica. La to talitat dels
residus generats per B anc
Sabadell só n gestio nats per
gesto rs externs de residus
auto ritzats.

G4-EN26

No aplica. La to talitat de les
activitats de B anc de Sabadell
es realitzen en ento rns urbans.

P es dels residus transpo rtats , impo rtats , expo rtats
o tractats que es co nsideren perillo so s en virtut dels
annexo s I , II, III I VIII del Co nveni de B asilea2 i
percentatge de residus transpo rtats
internacio nalment
Identificació , mida , estat de pro tecció i valo r de
bio diversitat dels masses d'aigua i els hàbitats
relacio nats afectats significativament per
abo caments i vessaments pro cedents de
l'o rganització

P R O D UC T E S I S E R V E IS
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G4-DM A

IA RSC 14

P ro ductes i serveis

G4-EN27

IA RSC 14

M itigació de l'impacte ambiental dels pro ductes i
serveis
No aplica. Els pro ductes venuts
pel B anc de Sabadell, per la
seva naturalesa, no só n
recuperables al final de la seva
vida útil.

G4-EN28

P ercentatge de pro ductes venuts, i els seus
materials d'embalatge, que es recuperen al final de la
seva vida útil,
desglo ssat per catego ria

C O M P LIM E N T R E G ULA T O R I

G4-DM A

B anc Sabadell no ha estat
sancio nat amb multes o
sancio ns per inco mpliment de la
legislació i no rmativa ambiental.

G4-EN29

B anc Sabadell no ha estat
sancio nat amb multes o
sancio ns per inco mpliment de la
legislació i no rmativa ambiental.

Co mpliment regulato ri

Valo r mo netari de les multes significatives i no mbre
de sancio ns no mo netàries per inco mpliment de la
legislació i la no rmativa ambiental

T R A N SP OR T

G4-DM A

G4-EN30

IA RSC 13

Transpo rt

IA RSC 13

Impactes ambientals significatius del transpo rt de
pro ductes i altres béns i materials utilitzats per a les
activitats de l'o rganització , així co m del transpo rt de
perso nal

GEN ER A L

G4-DM A

Dada actualment no dispo nible.
Les despeses i inversio ns
ambientals estan repartits entre
General
diverses direccio ns, el grup
establirà a mig termini sistemes
per a la seva valo ració

G4-EN31

Dada actualment no dispo nible.
Les despeses i inversio ns
ambientals estan repartits entre Desglo ssament de les despeses i inversio ns per a la
diverses direccio ns, el grup
pro tecció del medi ambient
establirà a mig termini sistemes
per a la seva valo ració

A V A LUA C IÓ A M B IE N T A L D E LS P R O V E Ï D O R S

G4-DM A

IA RSC 14

A valuació ambiental dels pro veïdo rs

G4-EN32

IA RSC 14

P ercentatge de no us pro veïdo rs que es van
examinar en funció de criteris ambientals

G4-EN33

IA RSC 14

Impactes ambientals negatius significatius, reals i
po tencials, en la cadena de subministrament i
mesures so bre això

M E C A N IS M E S D E R E C LA M A C IÓ E N M A T ÈR IA A M B IE N T A L

G4-DM A

B anc Sabadell no ha tingut
reclamacio ns so bre impactes
mediambientals.

M ecanismes de reclamació en matèria ambiental

31

G4-EN34

B anc Sabadell no ha tingut
reclamacio ns so bre impactes
mediambientals.

No mbre de reclamacio ns ambientals que s'han
presentat, abo rdat i reso lt mitjançant mecanismes
fo rmals de reclamació

C A T E G O R IA : T A S C A S O C IA L

S UB C A T E G O R IA : P R À C T IQ UE S LA B O R A LS I F E IN A D IG N A

O C UP A C IÓ
Ocupació
G4-DM A

IA RSC 7-8

G4-LA 1

IA RSC 9-11

G4-LA 2

To ts els treballado rs dispo sen de
les mateixes prestacio ns so cials
independentment del tipus de
jo rnada que realitzin.

G4-LA 3

El 100% de la plantilla que ha
agafat un permís de maternitat o
paternitat es po t reinco rpo rar a la
feina, tret de petició d'excedència
o de baixa vo luntària, perals quals
no es registra els nivells de
reinco rpo ració .
Fins a 12 meso s s'o fereix el
mateix llo c, fins a 24, un de
similar. A partir de l'any 3 depèn si
hi ha vacant a la que el treballado r
es pugui reinco rpo rar.

No mbre to tal i taxa de co ntractacio ns i ro tació
mitjana de treballado rs, desglo ssats per grup d'edat,
sexe i regió
P restacio ns so cials per als empleats amb jo rnada
co mpleta, que no s'o fereixen als empleats tempo rals
o de mitja jo rnada, desglo ssat per ubicacio ns
significatives d'activitat

Nivells de reinco rpo ració a la feina i de retenció
després de la baixa per maternitat o paternitat,
desglo ssats per sexe

R E LA C IO N S E N T R E E LS T R E B A LLA D O R S I LA D IR E C C IÓ

G4-DM A

B anc Sabadell co mpleix el que
estableix l'Estatut dels
treballado rs

Relacio ns entre els treballado rs i la direcció

G4-LA 4

30 dies Està indicat a l'Estatut
dels treballado rs

Terminis mínims de preavís de canvis o peratius i
po ssible inclusió d'aquests als co nvenis co l·lectius

S A LUT I S E G UR E T A T A LA F E IN A

G4-DM A

El banc realitza una avaluació
inicial de risco s labo rals per a
cada no u centre de treball i la
to talitat del perso nal segueix una
fo rmació o bligatò ria de seguretat
i salut a la feina, també dispo sa
d'un pla de prevenció i publica
anualment una memò ria de
prevenció de risco s labo rals que
recull les activitats preventives
dutes a terme a l'empresa.

G4-LA 5

100% dels empleats a Espanya hi
estan representats. El banc
dispo sa de 5 co mitès de salut i
seguretat.

G4-LA 6

G4-LA 7

IA RSC 11

Cap treballado r no desenvo lupa
activitats amb una incidència o
un risc elevat de malaltia.

Salut i seguretat a la feina

P ercentatge de treballado rs que està representat en
co mitès fo rmals de seguretat i salut co njunts per a
direcció i empleats, establerts per ajudar a co ntro lar i
assesso rar so bre pro grames de seguretat i salut
labo ral
Tipus i taxa de lesio ns, malalties pro fessio nals, dies
perduts, absentisme i no mbre de víctimes mo rtals
relacio nades amb la feina per regió i per sexe
Treballado rs la pro fessió dels quals té una incidència
o un risc elevat de malaltia
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G4-LA 8

El banc realitza una avaluació
inicial de risco s labo rals per a
cada no u centre de treball i la
to talitat del perso nal segueix una
fo rmació o bligatò ria de seguretat
i salut a la feina, també dispo sa
d'un pla de prevenció i publica
anualment una memò ria de
prevenció de risco s labo rals que
recull les activitats preventives
dutes a terme a l'empresa.

A ssumptes de salut i seguretat co berts en aco rds
fo rmals amb sindicats

C A P A C IT A C IÓ I E D UC A C IÓ
Capacitació i educació
G4-DM A

IA RSC 8-9

G4-LA 9

IA RSC 8-9

G4-LA 10

IA RSC 8-9

G4-LA 11

93,66% dels treballado rs reben
una avaluació anual
d'aco mpliment.
93,9% ho mes i 93,4% do nes

M itjana d'ho res de capacitació anuals per treballado r,
desglo ssat per sexe i per catego ria labo ral
P ro grames de gestió d'habilitats i fo rmació co ntínua
que fo menten l'o cupabilitat dels treballado rs i els
ajuden a gestio nar el final de les seves carreres
pro fessio nals
P ercentatge de treballado rs que reben avaluacio ns
regulars de la tasca duta a terme i de
desenvo lupament pro fessio nal, desglo ssat per sexe i
per catego ria pro fessio nal

D IV E R S IT A T I IG UA LT A T D 'O P O R T UN IT A T S
Diversitat i igualtat d'o po rtunits
G4-DM A

IA RSC 7,9

G4-LA 12

IA RSC 10

Co mpo sició dels ò rgans de go vern i desglo ssament
de la plantilla per catego ria pro fessio nal i sexe, edat,
pertinença a mino ries i altres indicado rs de diversitat

IG UA LT A T D E R E T R IB UC IÓ E N T R E D O N E S I H O M E S

G4-DM A

IA RSC 10

Igualtat de retribució entre do nes i ho mes

G4-LA 13

IA RSC 10

Relació entre el salari base dels ho mes respecte al
de les do nes, desglo ssat per ubicacio ns
significatives d'activitat

A V A LUA C IÓ D E LE S P R À C T IQ UE S LA B O R A LS D E LS P R O V E Ï D O R S

G4-DM A

IA RSC 14

G4-LA 14

IA RSC 14

G4-LA 15

IA RSC 14

A valuació de les pràctiques labo rals dels pro veïdo rs
P ercentatge de no us pro veïdo rs que es van
examinar en funció de criteris relatius a les pràctiques
labo rals
Impactes significatius, reals i po tencials, de les
pràctiques labo rals a la cadena de subministrament i
mesures so bre això

M E C A N IS M E S D E R E C LA M A C IÓ S O B R E LE S P R À C T IQ UE S LA B O R A LS

G4-DM A

B anc Sabadell dispo sa de
diferents canals de co nsulta i
reclamació co m l'Oficina
d'A tenció a l'Empleat, la
Co missió d'Igualtat
d'Opo rtunitats i el Co mitè d'Ètica
Co rpo rativa. B anc Sabadell no
ha estat o bjecte de sancio ns
significatives per inco mpliment
en matèria labo ral.

M ecanismes de reclamació so bre pràctiques
labo rals

33

G4-LA 16

B anc Sabadell dispo sa de
diferents canals de co nsulta i
reclamació co m l'Oficina
d'A tenció a l'Empleat, la
Co missió d'Igualtat
d'Opo rtunitats i el Co mitè d'Ètica
Co rpo rativa. B anc Sabadell no
ha estat o bjecte de sancio ns
significatives per inco mpliment
en matèria labo ral.

No mbre de reclamacio ns so bre pràctiques labo rals
que s'han presentat, tractat i reso lt mitjançant
mecanismes fo rmals de reclamació

S UB C A T E G O R IA : D R E T S H UM A N S

IN V E R S IÓ

G4-DM A

G4-HR1

G4-HR2

El Co di de co nducta de
pro veïdo rs s'uneix als co ntractes
a pro veïdo rs i empreses
externalitzades.
El Co di de co nducta de
pro veïdo rs s'uneix als co ntractes
a pro veïdo rs i empreses
externalitzades.
To ts els treballado rs estan
info rmats del Co di de co nducta
del grup.

Inversió
No mbre i percentatge de co ntractes i aco rds
d'inversió significatius que inclo uen clàusules de
drets humans o que han estat o bjecte d'anàlisi en
matèria de drets humans
Ho res de fo rmació dels treballado rs so bre po lítiques
i pro cediments relacio nats amb aquells aspectes
dels drets humans rellevants per a les seves
activitats, inclò s el percentatge de treballado rs
capacitats

N O - D IS C R IM IN A C IÓ

IA 44

G4-DM A
G4-HR3

No s'ha registrat cap incident de
discriminació el 2015.

No -discriminació
No mbre de caso s de discriminació i mesures
co rrectives ado ptades

LLIB E R T A T D 'A S S O C IA C IÓ I N E G O C IA C IÓ C O L·LE C T IV A

G4-DM A

G4-HR4

El Co di de co nducta per a
pro veïdo rs inclo u una clàusula
so bre el respecte a la llibertat
d'asso ciació . El co di s'uneix als
co ntractes a pro veïdo rs.
El Co di de co nducta per a
pro veïdo rs inclo u una clàusula
so bre el respecte a la llibertat
d'asso ciació . El co di s'uneix als
co ntractes a pro veïdo rs.

Llibertat d'asso ciació i nego ciació co l·lectiva

Identificació de centres i pro veïdo rs en els quals la
llibertat d'asso ciació i el dret d'aco llir-se a co nvenis
co l·lectius es po den infringir o estar amenaçats, i
mesures ado ptades per defensar aquests drets

T R E B A LL F O R ÇA T

G4-DM A

IA RSC 14

Treball fo rçat

G4-HR6

IA RSC 14

Centres i pro veïdo rs significatius amb un risc
significatiu de ser o rigen d'episo dis de treball fo rçat i
mesures ado ptades per co ntribuir a l'eliminació de
to tes les fo rmes de treball fo rçat

IA RSC 5

A valuació

IA RSC 5

No mbre i percentatge de centres que han estat
o bjecte d'exàmens o avaluacio ns d'impactes en
matèria de drets humans

A V A LUA C IÓ

G4-DM A
G4-HR9

A V A LUA C IÓ D E LS P R O V E Ï D O R S E N M A T ÈR IA D E D R E T S H UM A N S

G4-DM A

IA RSC 14

G4-HR10

To ts els pro veïdo rs del banc han
de signar un co di de co nducta per
a pro veïdo rs que inclo u
clàusules de respecte als drets
humans.

A valuació dels pro veïdo rs en matèria de drets
humans
P ercentatge de no us pro veïdo rs que es van
examinar en funció de criteris relatius als drets
humans
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G4-HR11

IA RSC 14

Impactes negatius significatius en matèria de drets
humans, reals i po tencials, a la cadena de
subministrament i mesures ado ptades

M E C A N IS M E S D E R E C LA M A C IÓ E N M A T ÈR IA D E D R E T S H UM A N S

G4-DM A

G4-HR12

No s'ha pro duït cap incident
relacio nat amb vio lacio ns de
drets humans.
No s'ha pro duït cap incident
relacio nat amb vio lacio ns de
drets humans.

M ecanismes de reclamació en matèria de drets
humans
No mbre de reclamacio ns so bre drets humans que
s'han presentat, tractat i reso lt mitjançant
mecanismes fo rmals de reclamació

S UB C A T E G O R IA : S O C IE T A T

C O M UN IT A T S LO C A LS

G4-DM A

IA RSC 6-7

G4-SO1

IA RSC 6-7

G4-SO2
IA RSC 6-7
IA 32-33

FS13

IA 32-33

FS14

Co munitats lo cals
P ercentatge d'o peracio ns o n s'han implantat
pro grames de desenvo lupament, avaluacio ns
d'impactes i participació de la co munitat lo cal
Centres d'o peracio ns amb efectes negatius
significatius, po ssibles o reals, so bre les co munitats
lo cals
A ccessibilitat en zo nes de baixa densitat de po blació
o llo cs desfavo rits
Iniciatives per millo rar l'accés dels co l·lectius
desfavo rits als serveis financers

LLUIT A C O N T R A LA C O R R UP C IÓ
Lluita co ntra la co rrupció
G4-DM A

G4-SO3

G4-SO4

G4-SO5

IA RSC 5
A cada o ficina exterio r així co m
en filials nacio nals i
internacio nals hi ha designat un
respo nsable que repo rta
periò dicament incidències
relacio nades amb la co rrupció i el
blanqueig de capitals al co mitè de
co mpliment no rmatiu.
El 98% de treballado rs del grup
han fet el curs o bligato ri de P B C i
blo queig al finançament del
terro risme.
No s'ha pro duït cap incident de
co rrupció durant l'exercici
repo rtat.

No mbre i percentatge de centres en els quals s'han
avaluat els risco s relacio nats amb la co rrupció i
risco s significatius detectats

P o lítiques i pro cediments de co municació i
capacitació so bre la lluita co ntra la co rrupció

Caso s co nfirmats de co rrupció i mesures ado ptades

P O LÍ T IC A P ÚB LIC A

G4-DM A
G4-SO6

No es realitzen apo rtacio ns de
cap tipus a partits po lítics

P o lítica pública

No es realitzen apo rtacio ns de
cap tipus a partits po lítics

Valo r de les co ntribucio ns po lítiques, per país i
destinatari

P R À C T IQ UE S D E C O M P E T ÈN C IA D E S LLE IA L

G4-DM A

No s'han pro duït pràctiques
mo no po lístiques o co ntra la
lliure co mpetència durant
l'exercici repo rtat.

P ràctiques de co mpetència deslleial
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G4-SO7

No s'han pro duït pràctiques
mo no po lístiques o co ntra la
lliure co mpetència durant
l'exercici repo rtat.

No mbre de pro cediments legals per causes
relacio nades amb pràctiques mo no po lístiques i
co ntra la lliure co mpetència, i els resultats

C O M P LIM E N T R E G ULA T O R I

G4-DM A

G4-SO8

El banc ha estat sancio nat sis
vegades per un impo rt to tal de
36.500 euro s; tres de les
sancio ns só n relatives a
l'inco mpliment per part del banc
de dades de clients per un impo rt
to tal de 26.000 euro s.
El banc ha estat sancio nat sis
vegades per un impo rt to tal de
36.500 euro s; tres de les
sancio ns só n relatives a
l'inco mpliment per part del banc
de dades de clients per un impo rt
to tal de 26.000 euro s.

Co mpliment

Valo r mo netari de les multes significatives i no mbre
de sancio ns no mo netàries per inco mpliment de la
legislació i la no rmativa

A V A LUA C IÓ D E LA R E P E R C US S IÓ S O C IA L D E LS P R O V E Ï D O R S

G4-DM A

IA RSC 14

G4-SO9

IA RSC 14

G4-SO10

IA RSC 14

A valuació de la repercussió so cial dels pro veïdo rs
P ercentatge de no us pro veïdo rs que es van
examinar en funció de criteris relacio nats amb la
repercussió so cial
Impactes so cials negatius significatius, reals i
po tencials, a la cadena de subministrament i mesures
ado ptades

M E C A N IS M E S D E R E C LA M A C IÓ P E R IM P A C T E S O C IA L

G4-DM A

B anc Sabadell no ha rebut
reclamacio ns per impactes
so cials ni per part de pro veïdo rs
ni cap altre grup, tampo c ha rebut
reclamacio ns relatives als
impactes derivats d'o peracio ns
subjectes als principis d'Equado r.
Els clients i usuaris es po den
dirigir al Servei d'A tenció al Client
(SA C) per dirimir aquelles queixes
o reclamacio ns que no s'hagin
reso lt a través de l'o ficina.

M ecanismes de reclamació per impacte so cial

G4-SO11

B anc Sabadell no ha rebut
reclamacio ns per impactes
so cials ni per part de pro veïdo rs
ni cap altre grup, tampo c ha rebut
reclamacio ns relatives als
impactes derivats d'o peracio ns
subjectes als principis d'Equado r.
Els clients i usuaris es po den
dirigir al Servei d'A tenció al Client
(SA C) per dirimir aquelles queixes
o reclamacio ns que no s'hagin
reso lt a través de l'o ficina.

No mbre de reclamacio ns so bre impactes so cials
que s'han presentat, tractat i reso lt mitjançant
mecanismes fo rmals de reclamació

S UB C A T E G O R IA : R E S P O N S A B ILIT A T S O B R E P R O D UC T E S

E T IQ UE T A T G E D E LS P R O D UC T E S I S E R V E IS

G4-DM A

IA RSC 2
IA 28

Etiquetatge dels pro ductes i serveis
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G4-P R3

IA RSC 2

G4-P R4

El 2015 B anc Sabadell no ha
tingut inco mpliments respecte a
l'etiquetatge de pro ductes i
serveis

G4-P R5

IA 28

Tipus d'info rmació que requereixen els pro cediments
de l'o rganització relatius a la info rmació i l'etiquetatge
dels seus pro ductes i serveis, i percentatge de
catego ries de pro ductes i serveis significatius que
estan subjectes a aquests requisits
No mbre d'inco mpliments de la regulació i dels co dis
vo luntaris relatius a la info rmació i a l'etiquetatge dels
pro ductes i serveis, desglo ssats en funció del tipus
de resultat dels incidents esmentats
Resultats de les enquestes per mesurar la
satisfacció dels clients

C O M UN IC A C IO N S D E M À R Q UE T IN G

G4-DM A

IA RSC 2

G4-P R6

B anc Sabadell no ha
co mercialitzat pro ductes
pro hibits o en litigi. B anc Sabadell
dispo sa d'un Co mitè Tècnic
Co mercial i de P ro ducte que
co ntro la i supervisa el pro cés, i
que també és auditat anualment.

G4-P R7

B anc Sabadell està adherit a
auto co ntro l. El 2015 no s'han
pro duït inco mpliments

Co municacio ns de màrqueting

Venda de pro ductes pro hibits o en litigi

No mbre de caso s d'inco mpliment de les no rmatives i
els co dis vo luntaris relatius a les co municacio ns de
mercado tècnia, entre d'altres la publicitat, la
pro mo ció i el patro cini, distribuïts en funció del tipus
de resultat dels incidents esmentats

C O M P LIM E N T R E G ULA T O R I

G4-DM A

G4-P R9

El banc ha estat sancio nat sis
vegades per un impo rt to tal de
36.500 euro s; tres de les
sancio ns só n relatives a
l'inco mpliment per part del banc
de dades de clients per un impo rt
to tal de 26.000 euro s.
El banc ha estat sancio nat sis
vegades per un impo rt to tal de
36.500 euro s; tres de les
sancio ns só n relatives a
l'inco mpliment per part del banc
de dades de clients per un impo rt
to tal de 26.000 euro s.

Co mpliment

Valo r mo netari de les multes significatives fruit de
l'inco mpliment de la no rmativa en relació amb el
subministrament i l'ús de pro ductes i serveis

C A T E G O R IA : IM P A C T E D E P R O D UC T E S I S E R V E IS

P o rf o lio de pro duc t e s

G4-DM A

IA RSC 3

G4-DM A

IA RSC 3-4

G4-DM A

IA RSC 3-4

G4-DM A

IA RSC 3-4

G4-DM A

IA RSC 14

P o lítiques d'aspectes mediambientals i so cials
específics aplicades a línies de nego cis (FS1)
P ro cediments per a l'avaluació i el co ntro l dels
risco s so cials i mediambientals en les línies de
nego ci (FS2)
P ro cesso s per mo nito ritzar la implementació per
part dels clients dels requisits so cials i
mediambientals inclo so s en els co ntractes o les
transaccio ns (FS3)
P ro cesso s per millo rar la co mpetència dels
treballado rs per implementar les po lítiques i els
pro cediments mediambientals i so cials aplicats a les
línies de nego ci (FS4)
Interaccio ns amb
clients/so cietats/participades/so cis empresarials en
relació amb els risco s i les o po rtunitats
mediambientals i so cials (FS5)
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FS6

IA 82-83

FS7

IA RSC 3

FS8

IA RSC 3

P ercentatge de la cartera per a les línies de nego ci
sego ns la regió , la dimensió (p. ex.
micro empreses/P IM E/grans) i el secto r d'activitat
Valo r mo netari dels pro ductes i serveis dissenyats
per pro po rcio nar un benefici so cial específic per a
cada línia de nego ci desglo ssada sego ns el pro pò sit
Valo r mo netari dels pro ductes i serveis dissenyats
per pro po rcio nar un benefici mediambiental específic
per a cada línia de nego ci desglo ssada sego ns el
pro pò sit

A udit o ria

G4-DM A

IA RSC 3-4

Co bertura i freqüència d'audito ries per avaluar la
implementació de les po lítiques mediambientals i
so cials i els pro cediments d'avaluació dels risco s
(FS9)

A c t iv is m e e m pre s a ria l

G4-DM A

B anc Sabadell no dispo sa de
po lítiques de vo t fo rmals
relatives a assumptes so cials o
ambientals. Tanmateix, es
dispo sa d'un co mitè ètic els
membres del qual decideixen la
po lítica d'inversió de l'ISR.

FS10

IA RSC 14

FS11

IA RSC 3-4

P o lítica(ques) de vo t en assumptes mediambientals
o so cials en participacio ns so bre les quals
l'o rganització info rmant po sseeix dret de vo t o
reco manació de vo t (FS12)
P ercentatge o no mbre de co mpanyies dins la cartera
de l'entitat amb les quals l'o rganització info rmant ha
interactuat en temes mediambientals i so cials
P ercentatge d'actius subjectes a co ntro ls
mediambientals o so cials tant po sitius co m negatius

E t ique t a t ge de pro duc t e s o s e rv e is

G4-DM A

IA RSC 2

P o lítiques per al disseny i venda de pro ductes i
serveis financers, de manera rao nable i justa (FS15)

G4-DM A

IA RSC 2

Iniciatives per fo mentar els co neixements financers
per tipus de beneficiaris (FS16)

38

39

40

