Annexos a la informació
de RSC 2013

Elaboració de la informació de RSC

Materialitat

Banc Sabadell publica anualment informació de responsabilitat social corporativa (RSC), que destaca els aspectes
rellevants en els àmbits econòmic, social, ambiental i de
bon govern de l’exercici. La informació de RSC s’elabora
d’acord amb la Guia per elaborar informes de sostenibilitat de Global Reporting Initiative (GRI G3.1) i el suplement financer, amb un nivell d’aplicació A+.
Durant l’exercici de 2013, la informació de RSC s’ha
inclòs a l’Informe anual i ha estat verificat per PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., seguint la Norma ISAE
3000, amb un nivell d’assegurament limitat.

Banc Sabadell interactua amb empleats, clients, consumidors, proveïdors, institucions i organitzacions a escala
nacional i internacional fomentant la creació de valor
compartit.
El banc ha establert diversos canals de comunicació i
plataformes d’innovació social per identificar les necessitats dels seus grups d’interès i les preocupacions de la
societat en general.
En el marc de l’elaboració del Pla Director de Responsabilitat Social Corporativa que es va aprovar el 2013, el
banc ha portat a terme un nou procés d’identificació de
les qüestions prioritàries. S’han concretat en cinc línies
d’actuació:

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 s’estableix a la guia
G3.1 del Global Reporting Initiative.

Mecanismes principals per
identificar aspectes prioritaris
dels grups d’interès

1 Banca responsable: potenciar l’orientació ètica en
totes les nostres activitats, de manera transparent.
Gestionar l’impacte de la nostra activitat i cooperar
en el desenvolupament de la comunitat.
2 Empresa saludable: reforçar el sentiment d’orgull i de
pertinença de l’equip humà.
3 Sostenibilitat ambiental: gestionar l’impacte ambiental de les nostres instal·lacions i del nostre negoci.
4 Cultura RSC: reforçar la importància de l’ètica professional, comunicant amb credibilitat i transparència.
5 Valor compartit: crear aliances amb els nostres grups
d’interès.

— Resultats de les agències de rating principals
— Benchmark dels informes sectorials de RSC
— Fòrums i jornades

Qüestions rellevants
per a la societat

— Bústia d’informació general, RSC, medi ambient, etc.
— Estudis de posicionament i reputació
— Oficina directa
— Opinions a les xarxes socials
— Estudis d’opinió als nous clients
— Estudis de satisfacció

Clients i consumidors

— Plataformes de suggeriments (feedback.bancsabadell.com)
— Plataformes d’afectats de les hipoteques
— Focus group
— Servei d’atenció al client
— Associació de consumidors
— Oficina d’atenció a l’empleat
— Enquestes de clima laboral

Empleats

— Enquestes psicosocials
— Plataformes de suggeriments
— Qüestionaris d’inversors
— Road shows

Accionistes i inversors

— Fòrum Electrònic d’Accionistes
— Enquestes de satisfacció
— Desenvolupament de projectes en el marc d’aliances
estratègiques.
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Proveïdors

Seguint el principi de materialitat i com una primera
aproximació a l’enfocament del GRI4 s’ha procurat que la
informació presentada cobreixi els aspectes i indicadors
que reflecteixen els impactes socials, ambientals i econòmics significatius de l’organització.

Principis per definir la qualitat de la memòria

Participació dels grups d’interès

Equilibri

La informació de responsabilitat social corporativa inclosa
a l’Informe anual s’ha elaborat en col·laboració amb les diferents direccions del banc i incorpora les recomanacions
de les agències de rating i els suggeriments dels grups
d’interès. Aquests continguts reflecteixen les actuacions
fetes pel banc per respondre a les necessitats dels seus
grups d’interès i a les preocupacions de la societat en general l‘exercici de 2013.

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

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

Comparabilitat
Per tal de permetre una anàlisi comparativa de les dades,
s’han mantingut els mètodes de càlcul i l’abast dels indicadors. Si hi ha canvis, s’han recalculat les dades històriques
o s’han inclòs els motius pels quals no es fa.

Context de sostenibilitat
S’ha considerat el context de sostenibilitat i s’ha volgut
presentar la contribució de l’entitat de la millora de les
condicions socials, ambientals i econòmiques tant en
l’àmbit local com global.

Principi d’exhaustivitat
Finalment, complint el principi d’exhaustivitat, s’ha volgut
també que l’abast, la cobertura i el període de la memòria
siguin òptims per reflectir els impactes socials, ambientals
i econòmics derivats de l’activitat de l’organització el 2013.
Abast
Els continguts de la informació de responsabilitat social
corporativa corresponen al període comprès entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2013 i inclou dades corporatives referents a 2011 i 2012.
Cobertura
La informació presentada cobreix l’activitat financera de
tot el grup Banc Sabadell. En els casos en què excepcionalment la cobertura sigui una altra o de canvi significatiu,
aquesta s’indica explícitament.

Precisió
En la informació de RSC s’ha volgut aportar un nivell
de detalls i de precisió suficient per tal que els diferents
grups d’interès puguin valorar el desenvolupament de
l’organització. S’hi han aportat més detalls, incloent vincles a documents publicats al web o al blog del banc.
Periodicitat
La informació de RSC es publica anualment i es faciliten
les dades amb la data de tancament del 31 de desembre.

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

L’exercici de 2013, el canvi de cobertura es deu a les
integracions següents:
— Integració de BMN (01.06.2013)
— Presa de control de Banco Gallego (28.10.2013)
— Presa de control de Sabadell Solbank, S.A.U.,
abans Lloyds Bank (30.06.2013)
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Fiabilitat

Dades de contacte

En el curs del procés d’elaboració i de verificació de la informació de RSC d’acord amb la Norma ISAE 3000, s’ha
revisat la documentació de suport i els controls interns
per evidenciar la veracitat dels continguts. Els comptes
anuals consolidats, que són la referència principal de les
dades econòmiques aportades a l’informe anual, han estat
auditats per PricewaterhouseCoopers Auditores. Juntament amb l’Informe anual es publica una declaració de
responsabilitat dels administradors de Banc Sabadell. Les
dades de govern corporatiu es publiquen a l’Informe de
Govern Corporatiu aprovat pel Consell d’Administració i
publicat per la CNMV. Totes les activitats i els processos
portats a terme pel grup Banc Sabadell a Espanya han
estat auditats el 2013 per Bureau Veritas Certification i
s’ha renovat la declaració seguint els requisits de la norma
ISO 9001:2008.
El sistema de prevenció de riscos laborals (PRL) de
Banc Sabadell ha estat auditat d’acord amb els requisits
legals en l’exercici de 2013. L’entitat auditora Audelco
ha conclòs que el model de PRL implantat està integrat,
documentat i és eficaç. El desenvolupament ambiental
de l’organització a les sis seus corporatives certificades ha
estat auditat el 2013 per Bureau Veritas Certification i declarat conforme als requisits de la norma ISO14001:2004.
Al mateix temps, les dades de desenvolupament ambiental
del grup a Espanya presentades a l’informe corresponen a
la revisió anual del sistema de gestió ambiental feta pel Comitè de Medi Ambient. Els comptes anuals de la Fundació
Banc Sabadell han estat auditats per PricewaterhouseCoopers Auditores i es publiquen al web del grup.

Qualsevol dubte, suggeriments, comentari o petició
d’informació relativa a la responsabilitat social
corporativa es pot enviar a la bústia de correu electrònic
rsc@bancsabadell.com.

Verificació externa
La informació de RSC inclosa a l’Informe anual 2013
de Banc Sabadell ha estat verificada per un expert independent, preparada d’acord amb la Guia per elaborar
memòries de sostenibilitat del Global Reporting Initiative
(GRI) versió 3.1 (G3.1). Aquest procés de revisió s’ha fet
seguint la norma ISAE 3000 Assurance Engagements
Other than Audits or Reviews of Historical Financial
Information (Limited Assurance Engagements) i amb la
Guia d’actuació sobre treballs de revisió d’informes de responsabilitat corporativa, emesa per l’Institut de Censors
Jurats de Comptes d’Espanya. L’informe corresponent de
revisió independent és al web del grup.
La informació de RSC ha estat elaborada d’acord amb
la Guia d’elaboració de memòries de sostenibilitat de GRI
(G3.1) i el suplement per al sector financer de 2008, amb
un nivell d’aplicació d’A+.
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Pacte Mundial de les Nacions Unides
Banc Sabadell es va adherir al Pacte Mundial el 2005.
Amb això, va assumir el compromís dels deu principis referents als drets humans, els drets laborals, els drets medi
ambientals i la lluita contra la corrupció. D’acord amb els
requisits del Pacte Mundial, des de 2006 el banc publica anualment un informe de progrés, en el qual es reflecteixen les accions i els fets rellevants fets per l’entitat en el
curs de l’exercici de relació amb cadascun dels deu principis del Pacte mundial.
Seguint les recomanacions de la Política del Pacte
Mundial de l’ONU sobre la Comunicació de Progrés, el
2013 Banc Sabadell ha fet una resposta a l’informe de progrés integrant els requeriments d’informació en aquest
informe.
S’indiquen en la taula de sota les activitats relacionades directament amb els deu principis del pacte mundial i
la pàgina de referència.

Principis del Pacte Mundial		
		

Indicador GRI		
directament rellevant

Pàg.

Drets humans
1 Donar suport i respectar la protecció dels drets		
HR1-HR9		
I.A p 98-99, 101-104
humans fonamentals, reconeguts internacionalment,			
AA p 13
en el seu àmbit d’influència.					
2 Assegurar-se que no s’és còmplice en la vulneració
dels drets humans.

HR1-HR2, HR8		

I.A 98, 114

Condicions laborals
3 L’empresa ha de donar suport a la llibertat 		
HR5, LA4-LA5		
d’afiliació i el reconeixement efectiu del dret a
la negociació col·lectiva.			

I.A p 98-99,107,114

4 L’empresa ha de donar suport per eliminar 		
HR7		
tota mena de treball forçat o fet sota coacció.				

I.A p 98-99, 108, 114

5 L’empresa ha de donar suport per eradicar 		
HR6		
el treball infantil.				

I.A p 98-99, 114-115

6 L’empresa ha de donar suport a l’abolició 		
HR4,LA2,LA13, LA14
de les pràctiques de discriminació a la feina.				

AA p 12-13
I.A p 106-108

Medi ambient
7 L’empresa haurà de mantenir un enfocament 		
4.11		
preventiu que afavoreixi el medi ambient.				

IGC p 28-31
I.A p 111-114

8 L’empresa ha de fomentar les iniciatives 		
que promoguin més responsabilitat ambiental.		

I.A p 111-114
AA p 10-11

EN2, EN5-EN7, EN10, EN13-EN14,
EN18, EN21-EN22, EN26-EN27,EN30

9 L’empresa ha d’afavorir el desenvolupament 		
EN2, EN5-EN7,EN10, EN18,
I.A p 111-114
i la difusió de les tecnologies respectuoses amb 		
EN26-EN27		
AA p 10-11
el medi ambient.
		
Anticorrupció
10 Les empreses han de treballar contra la 		
SO2-SO4		
corrupció en totes les seves formes, incloses				
l’extorsió i el suborn.

I.A p 100
AA p 14

Memoràndum d’entesa entre GRI i el Pacte Mundial de les Nacions
Unides on es detallen les connexions entre els indicadors i els deu
principis del Pacte Mundial.

Annexos a la informació de RSC 2013
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Indicadors GRI G3.1
Suplement sectorial per a serveis financers

Nomenclatura
IA 	
IGC
IAR
AA

Informe anual 2013
Informe anual de Govern Corporatiu 2013
Informe anual de Remuneracions dels Consellers 2013
Annexos a la Informació de RSC 2013

Perfil
1 Estratègia i anàlisi
Índex

Pàgina

Descripció		

1.1
IA 7-9
		
		

Declaració del màxim responsable de la presa de decisions de
l’organització (director general, president o lloc equivalent) sobre la
rellevància de la sostenibilitat per a l’organització i la seva estratègia.

1.2

Descripció dels principals impactes, riscos i oportunitats.

IA 99, 101

Verificació

2 Perfil de l’organizació
Índex

Pàgina

Descripció

2.1

IA 7

Nom de l’organització.

2.2

IA 316-317

Principals marques, productes o serveis.

2.3
IA 316-317
Estructura operativa de l’organització, incloses les
		
principals divisions, entitats operatives, filials i negocis
		conjunts (joint ventures).
2.4

IA 379

Localització de la seu principal de l’organització.

2.5
IA 51-52
		
		
		

Nombre de països en els quals opera l’organització i el nom
dels països en els quals desenvolupa activitats significatives
o els que siguin rellevants específicament respecte dels
aspectes de sostenibilitat tractats en la memòria.

2.6

Naturalesa de la propietat i forma jurídica.

IA 5, 119

2.7
IA 331-335
		

Mercats servits (incloent el desglossament geogràfic, els sectors
que proveeixen i els tipus de clients beneficiaris).

2.8

Dimensions de l’organització informant.

IA 316-317

2.9
IA 37-39, 322-323
		

Canvis significatius durant el període cobert per la Memòria
en la mida, l’estructura i la propietat de l’organització.

2.10

Premis i distincions rebuts durant el període informatiu.
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Verificació

3 Paràmetres de la memòria
Índex

Pàgina

Descripció

Verificació

Perfil de la memòria
3.1
AA 3
		

Període cobert per la informació continguda en la
Memòria (per exemple, exercici fiscal, any calendari).

3.2

AA 3

Data de la Memòria anterior més recent (si n’hi hagués).

3.3

AA 3

Cicle de presentació de memòries (anual, biennal, etc.).

3.4
AA 4
		

Punt de contacte per a qüestions relatives a la Memòria
o el seu contingut.

Abast i cobertura de la memòria
3.5

AA 2-3

Procés de definició del contingut de la Memoria.

3.6
AA 3
		

Cobertura de la Memòria (p. ex.: països, divisions, filials,
instal·lacions arrendades, negocis, conjunts, proveïdors).

3.7
AA 3
		

Indicar l’existència de limitacions en l’abast
o la cobertura de la Memòria.

3.8
AA 3
La base per a incloure informació en el cas de negocis conjunts
		(joint ventures), filials, instal·lacions arrendades, activitats
		
subcontractades i altres entitats que puguin afectar significativament
		
la comparabilitat entre períodeso entre organitzacions.
3.9
IA 105-109, 112
		
		
		

Tècniques de mesurament de dades i bases per a realitzar
els càlculs incloses les hipòtesis i les tècniques subjacents
a les estimacions aplicades en la recopilació d’indicadors
i altres informacions de la Memòria.

3.10
AA 3
		
		
		
		

Descripció de l’efecte que pugui tenir la reexpressió d’informació
pertanyent a memòries anteriors, juntament amb les raons que
han motivat aquesta reexpressió (per exemple, fusions
i adquisicions, canvi en els períodes informatius, naturalesa
del negoci o mètodes de valoració).

3.11
(1)
		

Canvis significatius relatius a períodes anteriors en l’abast,
la cobertura o els mètodes de valoració aplicats en la Memòria.

Índex del contingut GRI
3.12
AA 6-8
Taula que indica la localització dels continguts bàsics en
		la Memòria.
Verificació
3.13
AA 2,4
		
		
		
		
		

Política i pràctica actual en relació amb la sol·licitud de verificació
externa de la Memòria. Si no s’inclou l’informe de verificació
en la Memòria de sostenibilitat, cal explicar l’abast i la base
de qualsevol altra verificació externa existent. També cal aclarir
la relació entre l’organització informant i el proveïdor o els
proveïdors de la verificació.

(1) No hi ha hagut cap canvi significatiu durant l’exercici reportat.

Annexos a la informació de RSC 2013
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4 Govern, compromisos
i participació dels grups d’interès
Índex

Pàgina

Descripció

Govern
4.1

IA 87
IGC 8-11, 14-15, 25-26
		

Estructura de govern de l’organització, incloent els comitès del
màxim òrgan de govern responsable de tasques com ara la
definició de l’estratègia o la supervisió de l’organització.

4.2
IGC 17
		
		

Cal indicar si el president del màxim òrgan de govern ocupa també
un càrrec executiu (i, si ho fes, la seva funció dins la direcció
de l’organització i les raons que la justifiquin).

4.3
IGC 9-11
		
		

En aquelles organitzacions que tinguin estructura directiva unitària,
s’indicarà el nombre de membres del màxim òrgan de govern
que siguin independents o no executius.

4.4

Mecanismes dels accionistes i empleats
per a comunicar recomanacions o indicacions
al màxim òrgan de govern.

IA 19, 98
IGC 7
AA 2-3

4.5

IA 70
IAR 1-17
		
		

Vincle entre la retribució dels membres del màxim òrgan de govern,
alts directius i executius (inclosos els acords d’abandonament del
càrrec) i l’acompliment de l’organització (inclòs el seu acompliment
social i ambiental).

4.6
IGC 27-28
		

Procediments implantats per a evitar conflictes
d’interessos en el màxim òrgan de govern.

4.7
IGC 15-16
		
		
		

Procediment de determinació de la composició, capacitació
i l’experiència exigible als membres del màxim òrgan de govern i els
seus comitès, inclosa qualsevol consideració sobre el sexe i altres
indicadors de diversitat.

4.8
IA 98-99
		
		
		

Declaracions de missió i valors desenvolupades
internament, codis de conducta i principis rellevants per
a l’acompliment econòmic, ambiental i social, i l’estat
de la seva implementació.

4.9

IA 98-99
IGC 14-15, 28, 30-31
		
		
		

Procediments del màxim òrgan de govern per a supervisar la identificació
i la gestió, per part de l’organització, de l’acompliment econòmic,
ambiental i social, inclosos els riscos i les oportunitats relacionades,
així com l’adherència o el compliment dels estàndards acordats
internacionalment, els codis de conducta i els principis.

4.10
IGC 16
		

Procediments per a avaluar l’acompliment propi del màxim òrgan de govern,
en especial respecte de l’acompliment econòmic, ambiental i social.

Compromisos amb iniciatives externes
4.11
IGC 28-31
		

Descripció de la manera en què l’organització ha adoptat un plantejament
o un principi de precaució.

4.12
IA 98-99, 110
Principis o programes socials, ambientals i econòmics desenvolupats
		
externament, així com qualsevol altra iniciativa que l’organització subscrigui
		o aprovi.
4.13
IA 98-99, 110
		
		

Principals associacions a les quals pertanyi (com ara
associacions sectorials) o ens nacionals i internacionals.
que l’organització recolza.

Participació dels grups d’interès
4.14

AA 2-3

Relació de grups d’interès que l’organització ha inclòs.

4.15
AA 2-3
		

Base per a la identificació i la selecció de grups d’interès
amb els quals l’organització es compromet.

4.16

Enfocaments adoptats per a la inclusió dels grups d’interès, inclosa la
freqüència de la seva participació per tipus i categoria de grups d’interès.

AA 2-3
IA 115

4.17
AA 2-3
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Principals preocupacions i aspectes d’interès que hagin sorgit a través
de la participació dels grups d’interès i la forma en què l’organització
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Verificació

Secció d’impacte de productes i serveis
Enfocament de gestió d’impacte de productes
i serveis específic per al sector de serveis financers
Índex

Pàgina

Descripció

Aspecte: cartera de productes				
P
FS1
IA 101-104
			

Polítiques amb aspectes mediambientals i socials
específics aplicats a les línies de negoci.

P
FS2
IA 101-104
			

Procediments per a l’avaluació i el control de riscos
socials i ambientals en les línies de negoci.

P
FS3
IA 104
			

Processos per a monitorar la implementació per part dels clients
dels requisits socials i ambientals inclosos en contractes i transaccions.

P
FS4
IA 84, 98, 104
			
			

Procés o processos per a millorar la competència dels empleats
per a implementar les polítiques i els procediments mediambientals
i socials aplicats a les línies de negoci.

P
FS5
IA 101-104
			

Interaccions amb clients/societats participades/ socis empresarials
en relació amb els riscos i les oportunitats mediambientals i socials.

Verificació
IA 101-104

Aspecte: cartera de Producte						
P
FS6
IA 331-335
			

Percentatge de la cartera per a línies de negoci segons la regió,
la dimensió (ex.: microempreses/ pime/grans empreses) i sector d’activitat.

P
FS7
IA 103-104
			
			

Valor monetari dels productes i els serveis dissenyats per a proporcionar
un benefici social específic per a cada línia de negoci desglossat
segons el seu propòsit.

P
FS8
IA 103-104, 110-111
			
			

Valor monetari dels productes i els serveis dissenyats per a proporcionar
un benefici mediambiental específic per cada línia de negoci
desglossat per objectius.

Indicadors d’acompliment d’impacte de productes
i serveis específic per al sector de serveis financers
Aspecte: auditoria
P
FS9
		

AA 4
AA 4
IA 103-104

Cobertura i freqüència de les auditories per a avaluar la implementació de
les polítiques ambientals i socials i els procediments d’avaluació de riscos.

Aspecte: activisme Accionarial

IA 103-104

P
FS10
IA 103-104
			
			

Percentatge i nombre de companyies dins la cartera de l’entitat
amb les quals l’organització informant ha interactuat en temes
mediambientals i socials.

P
FS11
IA 103-104
			

Percentatge d’actius subjectes a controls mediambientals o socials,
tant positius com negatius.

P
FS12
IA 103-104
			

Polítiques de vot en assumptes mediambientals o socials en participacions
sobre les quals l’organització té dret o recomanació de vot.

Annexos a la informació de RSC 2013
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Dimensió econòmica
Indicadors de funcionament econòmic
Índex

Pàgina

Descripció

Aspecte: funcionament econòmic				
P
EC1
IA 100, 115-116
			
			
			

Valor econòmic directe generat i distribuït, incloent ingressos, costos
d’explotació, retribució a empleats, d’explotació, retribució a empleats,
donacions i altres inversions en la comunitat, beneficis no distribuïts
i pagaments a proveïdors de capital i a governs.

P
EC2
		

Conseqüències financeres i altres riscos i oportunitats per a les activitats
de l’organització a causa del canvi climàtic.

IA 110-111
(2)

P
EC3
IA 108-109
			
P

EC4

(3)

Verificació
IA 100, 105-106

Cobertura de les obligacions de l’organització degudes a programes
de beneficis socials.
Ajudes financeres significatives rebudes de governs.

Aspecte: presència en el mercat				
AA 10, IA 98,		
					 100, 105
A
EC5
(4)
			

Rang de les relacions entre el salari inicial estàndard i el salari mínim
local en llocs on es desenvolupin operacions significatives.

P
EC6
		

Política, pràctiques i proporció de despesa corresponent a proveïdors
locals en llocs on es desenvolupin operacions significatives.

IA 98, 100
(5)

P
EC7
IA 105
			
			

Procediments per a la contractació local i proporció d’alts directius
procedents de la comunitat local en llocs on es desenvolupin
operacions significatives.

Aspecto impactes econòmics indirectes						
P
EC8
IA 28, 43-44
			
			

Desenvolupament i impacte de les inversions en infraestructures
i els serveis prestats principalment per al benefici públic mitjançant
compromisos comercials, pro bono o en espècie.

A
EC9
IA 100
			

Entesa i descripció dels impactes econòmics indirectes significatius,
incloent l’abast d’aquests impactes.

IA 100

Dimensió ambiental
Indicadors de funcionament ambiental
Índex

Pàgina

Descripció

Verificació

Aspecte: materials					 IA 112-114
P

EN1

IA 112-114

Materials utilitzats per pes i volum.

P

EN2

IA 112-114

Percentatge dels materials utilitzats que són materials valoritzats.

Aspecte: energia					 IA 113
P

EN3

IA 113

Consum directe d’energia desglossat per fonts primàries.

P

EN4

IA 113

Consum indirecte d’energia desglossat per fonts primàries.

A

EN5

IA 111-113

Estalvi d’energia gràcies a la conservació i a les millores en l’eficiència.

A
EN6
IA 110-114
			
			

Iniciatives per a proporcionar productes i serveis eficients en el consum
d’energia o basats en energies renovables i les reduccions en el consum
d’energia com a resultat d’aquestes iniciatives.

A
EN7
IA 111-114
			

Iniciatives per a reduir el consum indirecte d’energia i les reduccions
aconseguides amb aquestes iniciatives.

Aspecte: aigua					 IA 113-114
P

EN8

IA 114

A
EN9
IA 114
			
A

EN10

IA 113-114

Captació total d’aigua per fonts.
Fonts d’aigua que s’han significativament afectades
per la captació d’aigua.
Percentatge i volum total d’aigua reciclada i reutilitzada.

(2) S’aporta més informació anualment en el Carbon Disclosure Project.
(3) No s’han rebut ajudes financeres significatives.
(4) El salari d’entrada del nivell administratiu inferior és de 22.303,86 euros,
mentre que el salari mínim interprofessional és de 9.034,20 euros.
(5) El 100% dels proveïdors adjudicats a Espanya correspon als proveïdors nacionals.
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Aspecte: biodiversitat					 AA 11
P
EN11
(6)
			
			
			
			

Descripció de terrenys adjacents o ubicats dins d’espais
naturals protegits o d’àrees d’alta biodiversitat no protegides.
Cal indicar la localització i la mida de terrenys en propietat,
arrendats o que són gestionats, d’alt valor en biodiversitat
en zones alienes a àrees protegides.

P
EN12
(7)
			
			
			
			

Descripció dels impactes més significatius en la biodiversitat en
espais naturals protegits o en àrees d’alta biodiversitat no
protegides, derivats de les activitats, els productes i els serveis
en àrees protegides i en àrees d’alt valor en biodiversitat en zones
alienes a les àrees protegides.

P

EN13

(7)

Hàbitats protegits o restaurats.

P
EN14
(7)
			

Estratègies i accions implantades i planificades per
a la gestió d’impactes sobre la biodiversitat.

P
EN15
(7)
			
			
			

Nombre d’espècies, desglossades en funció del seu perill d’extinció,
incloses en la Llista Vermella de la IUCN i en llistats nacionals
i els hàbitats de les quals es trobin en àrees afectades per les operacions
segons el grau d’amenaça de l’espècie.

Aspecte: emissions, abocaments i residus				 IA 111-114, AA 11
P
EN16
IA 112
			
P

EN17

(8)

P
EN18
IA 111-114
			

Emissions totals, directes i indirectes, de gasos
d’efecte hivernacle, en pes.
Altres emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle, en pes.
Iniciatives per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle
i les reduccions aconseguides.

P

EN19

IA 112

Emissions de substàncies destructores de la capa d’ozó, en pes.

P

EN20

(8)

NO, SO i altres emissions significatives a l’aire per tipus i pes.

P

EN21

IA 113-114

Abocament total d’aigües residuals, segons la seva naturalesa i destí.

P

EN22

IA 114

Pes total de residus gestionats, segons tipus i mètode de tractament.

P

EN23

(9)

Número total i volum dels vessaments accidentals més significatius.

A
EN24
(10)
			
			

Pes dels residus transportats, importats, exportats o tractats que es
consideren perillosos segons la classificació del Conveni de Basilea,
annexos I, II, III i VIII, i percentatge de residus transportats internacionalment.

A
EN25
IA 113
			
			

Identificació, mida, estat de protecció i valor de biodiversitat de recursos
hídrics i hàbitats relacionats, afectats significativament per abocaments
d’aigua i aigües d’escorrentia de l’organització informant.

Aspecte: productes i serveis				 IA 104, 110-111
P
EN26
IA 104, 110-112
			

Iniciatives per a mitigar els impactes ambientals dels productes i serveis,
i grau de reducció d’aquest impacte.

P
EN27
(11)
			

Percentatge de productes venuts, i els seus materials d’embalatge,
que són recuperats al final de la seva vida útil, per categories de productes.

Aspecte: compliment normatiu				 AA 11
P
EN28
(12)
			

Cost de les multes significatives i nombre de sancions no monetàries
per incompliment de la normativa ambiental.

A
EN29
IA 113-114
			
			

Impactes ambientals significatius del transport de productes i altres béns
i materials utilitzats per a les activitats de l’organització, així com del
transport de personal.

Aspecte: general					 AA 11
A

EN30

(13)

Desglossament per tipus del total de despeses i inversions ambientals.

(6) Banc Sabadell no disposa de terrenys ni en propietat, ni arrendats, ni gestionats,
ubicats a zones protegides o d’alt valor de biodiversitat.
(7) L’activitat de Banc Sabadell no té impactes significatius sobre la diversitat o sobre espais protegits.
(8) Banc Sabadell no té emissions de NOx o SOx significatives.
(9) Durant l’exercici reportat no hi ha hagut cap vessament accidental significatiu.
(10) No aplica. El grup no transporta, importa, exporta o tracta productes perillosos
segons la classificació del Conveni de Basilea.
(11) No aplica. El banc ofereix productes i serveis financers de manera que no és possible recuperar-los al final de la seva vida útil.
(12) No n’hi ha hagut durant 2013.
(13) No es disposa de cap dada. Les despeses i inversions ambientals estan repartides entre diverses direccions..
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Dimensió social
Indicadors de funcionament en pràctiques
laborals y ètica del treball
Índex

Pàgina

Descripció

Aspecte: ocupació			

IA 105-107

P
LA1
IA 105-106
		

Desglossament del col·lectiu de treballadors per
tipus d’ocupació, per contracte i per regió i per sexe.

P
LA2
IA 105, 107
		

Nombre total d’empleats i rotació mitjana d’empleats,
desglossats per grup d’edat, sexe i regió.

A
LA3
IA 107-108
		
		
		

Beneficis socials per als empleats amb
jornada completa que no s’ofereixen als
empleats temporals o de mitja jornada,
desglossat per activitat principal.

P

LA15

IA 108
(14)
		

Nivells de reincorporació al treball i de retenció
després de la baixa per maternitat o paternitat,
desglossats per sexe.

Aspecte: relacions empreses / treballadors		

IA 107

P
LA4
IA 107
		

123 Percentatge d’empleats coberts
per un conveni col·lectiu.

P
LA5
IA 107
		
		
		

Període(s) mínim(s) de preavís relatiu(s) a canvis
organitzatius, incloent si aquestes notificacions
estas notificaciones son especificadas en
los s’especifiquen en els convenis col·lectius.

Aspecte: salut i seguretat a la feina		

IA 109

A
LA6
IA 109
		
		
		

Percentatge del total de treballadors que està representat
en comitès de seguretat i salut conjunts de direcció-empleats,
establerts per a ajudar a controlar i assessorar sobre
programes de seguretat i salut a la feina.

P
LA7
IA 109
		
		

Taxes d’absentisme, malalties professionals,
dies perduts i nombre de víctimes mortals
relacionades amb la feina per regió.

P
LA8
IA 109
		
		
		

Programes d’educació, formació, assessorament,
prevenció i control de riscos que s’apliquin als
treballadors, a les seves famílies o als membres
de la comunitat en relació amb malalties greus.

A
LA9
IA 109
		

Assumptes de salut i seguretat coberts
en acords formals amb sindicats.

Aspecte: formació i educació				
P
LA10
IA 106
			

Mitjana d’hores de formació a l’any per empleat,
desglossat per categoria d’empleat.

A
LA11
IA 106
			
			
			

Programes de gestió d’habilitats i de formació
contínua que fomentin l’ocupabilitat dels
treballadors i que els donin suport en la gestió
del final de les seves carreres professionals.

A
LA12
IA 106
			
			

Percentatge d’empleats que reben avaluacions
regulars de l’acompliment i del desenvolupament
professional.

Aspecte: diversitat i igualtat d’oportunitats		
P
LA13
IA 108
		
			

Composició dels òrgans de govern corporatiu i plantilla,
desglossat per sexe, grup d’edat, pertinença a minories
i altres indicadors de diversitat.
IA 106

Relació entre salari base dels homes respecte al de
les dones, desglossat per categoria professional.

(14) El 100% de la plantilla que ha tingut un permís de maternitat o paternitat es pot reincorporar a la feina,
llevat petició d’excedència o de baixa voluntària, per la qual cosa no es registren nivells de reincorporació.
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IA 106

IA 108

Aspecte: igualtat de retribució entre dones i homes
P
LA14
IA 106
		

Verificació
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Drets humans
Indicadores d’acompliment dels Drets Humans

Índex

Pàgina

Descripció

Aspecte: pràctiques d’inversió i abastiment		

IA 98-99, 103-104

P
HR1
IA 103-104
		
		
		

Percentatge i nombre total d’acords d’inversió
significatius que incloguin clàusules de drets
humans o que hagin estat objecte d’anàlisis
en matèria de en materia de drets humans.

P
HR2
IA 98, 114
		
		
		

Percentatge dels principals distribuïdors
i contractistes que han estat objecte d’anàlisis
en matèria de drets humans, i mesures
adoptades com a conseqüència d’això.

A
HR3
IA 98-99
		
		
		

Total d’hores de formació dels empleats sobre polítiques
i procediments relacionats amb aquells aspectes dels
drets humans rellevants per a les seves activitats, incloent
el percentatge d’empleats formats.

Aspecte: no discriminació		
P
HR4
(15)
		

AA 13

Nombre total d’incidents de discriminació
i mesures adoptades.

Aspecte: llibertat d’associació i convenis col·lectius
P
HR5
IA 98, 114
		
		
		
		

IA 98, 114

Activitats de la companyia en les quals
el dret a llibertat d’associació i d’acolliment
a convenis col·lectius puguin córrer
importants riscos, i mesures optades per
a abonar aquests drets.

Aspecte: explotació infantil		
P
HR6
IA 98, 114
		
		
		

IA 98, 114

Activitats identificades que comporten
un risc potencial d’incidents d’explotació
infantil, i mesures adoptades per a contribuir
a la seva eliminació.

Aspecte: treballs forçats					
P
HR7
IA 98, 114
			
			
			

IA 101, 103-104

Percentatge i nombre total d’operacions que han
sestat objecte de revisions o evaluacions de impactes
en matèria de drets humans

Aspecte: mesures correctives		
P
HR11
(16)
		
		

AA 13

Nombre total d’incidents relacionats
amb violacions dels drets dels indígenes
i mesures adoptades.

Aspecte: evaluació					
P
HR10
IA 101, 103-104
		
		

IA 98, 114

Percentatge del personal de seguretat que ha estat
format en les polítiques o els procediments
de l’organització en aspectes de drets humans
rellevants per a les activitats.

Aspecte: drets dels indígenes				
A
HR9
(16)
			
			

IA 98, 114

Operacions identificades com de risc significatiu
de ser origen d’episodis de treball forçat
o no consentit, i les mesures adoptades per
a contribuir a la seva eliminació.

Aspecte: pràctiques de seguretat				
A
HR8
IA 98, 114
			
			
			

Verificació

AA 13

Nombre de queixes relacionades amb els drets
humans que han estat presentades, tractades i resoltes
mitjançant mecanismes conciliatoris formals.

(15) No hi ha hagut cap incident de discriminació.
(16) No hi ha hagut cap incident relacionat amb violacions dels drets humans ni dels drets dels indígenes.
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Societat
Indicadors de funcionament de Societat

Índex

Pàgina

Descripció

Aspecte: comunitats locals

IA 51-55, 101-104, 115-116

P
SO1
IA 104, 115-116
		
		

Naturalesa, abast i efectivitat de programes i pràctiques per
a avaluar i gestionar els impactes de les operacions en les
comunitats, incloent entrada, operació i sortida de l’empresa.

P
SO9
IA 104
		

Operacions amb impactes negatius significatius
possibles o reals en les comunitats locals.

P
SO10
IA 104
		
		

Mesures de prevenció i mitigació implantades
en operacions amb impactes negatius significatius
possibles o reals en les comunitats locals.

P
FS13
IA 51-55
		

Punts d’accés per tipus en àrees d’escassa densitat
de població o desafavorides econòmicament.

P
FS14
IA 101-103
		

Iniciatives per a millorar l’accés als serveis
financers a persones desafavorides.

Aspecte: corrupció			
P
SO2
IA 84
		

IA 101

Percentatge i nombre total d’unitats de negoci analitzades
respecte de riscos relacionats amb la corrupció.

P

SO3

IA 84
(17)

Percentatge d’empleats formats en les polítiques
i procediments anticorrupció de l’organització.

P

SO4

IA 101
(18)

Mesures preses en resposta
a incidents de corrupció.

Aspecte: política pública			

IA 101

P
SO5
(19)
		

Posició en les polítiques públiques i participació en el
desenvolupament d’aquestes i d’activitats de de lobbying.

A
SO6
IA 101
		

Valor total de les aportacions financeres i en espècie
a partits polítics o a institucions relacionades, per països.

Aspecte: comportament de competència deslleial		
A
SO7
(20)
		
		

AA 14

Nombre total d’accions per causes relacionades
amb pràctiques monopolístiques i contra la lliure
competència, i els seus resultats.

Aspecte: compliment normatiu		
P
SO8
(21)
		
		

AA 14

Valor monetari de sancions i multes significatives
i nombre total de sancions no monetàries derivades
de l’incompliment de les lleis i regulacions.

(17) El 96,31% dels empleats del grup han fet el curs obligatori de prevenció
del blanqueig de capitals i bloqueig al finançament del terrorisme.
(18) No hi ha hagut cap incident de corrupció durant l’exercici reportat.
(19) No es participa en el desenvolupament de polítiques públiques ni es porten a terme activitats de lobbying.
(20) No hi ha hagut pràctiques monopolístiques o contra la lliure competència durant el període reportat.
(21) Banco CAM ha estat sancionat puntualment una vegada el 2013 per un import total de 20.000 euros
i Banc Sabadell, per un import de 3.000 euros.
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Verificació
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Responsabilitat sobre productes
Indicadors d’acompliment
de la responsabilitat sobre productes
Índex

Pàgina

Descripció

Aspecte: salut i seguretat del client		

Verificació
IA 84, 101

P
PR1
IA 84, 101
Fases del cicle de vida dels productes i serveis en
		
les quals s’avaluen, per a millorar, si s’escau,
		
els seus impactes en la salut i la seguretat dels
		
clients, i percentatge de categories de productes
		
i serveis significatius subjectes a aquests
		procediments d’avaluació.
A
PR2
(22)
Nombre total d’incidents derivats de l’incompliment
		
de la regulació legal o dels codis voluntaris
		
relatius als impactes dels productes i serveis
		
en la salut i la seguretat durant el seu cicle
		
de vida, distribuïts en funció del tipus de resultat
		d’aquests incidents.
Aspecte: productes i serveis		

IA 71-72

P
PR3
IA 101
		
		
		

Tipus d’informació sobre els productes i els serveis
querits pels procediments en vigor i la normativa,
i percentatge de productes i serveis subjectes
a aquests requeriments informatius.

A
PR4
(23)
		
		
		

Nombre total d’incompliments de la regulació
i dels codis voluntaris relatius a la informació i a
l’etiquetatge dels productes i serveis, distribuïts
en funció del tipus de resultat d’aquests incidents.

A
PR5
IA 71-72
Pràctiques respecte de la satisfacció del client,
		
incloent els resultats dels estudis de satisfacció
		del client.
P
FS15
IA 101
		

Descripció de polítiques per al correcte disseny
i oferta de serveis i productes financers.

P
FS16
IA 101-102
		

Iniciatives per a millorar l’alfabetització i l’educació
financera segons el tipus de beneficiari.

Aspecte: comunicacions de màrqueting				
P
PR6
IA 101
			
			
			
			

Programes de compliment de les lleis
o adhesió a estàndards i codis voluntaris
esmentats en comunicacions de màrqueting,
inclosos la publicitat, altres activitats
promocionals i els patrocinis.

A
PR7
(24)
			
			
			
			

Nombre total d’incidents fruit de l’incompliment de
les regulacions relatives a les comunicacions
de màrqueting, incloent la publicitat, la promoció i el
patrocini, distribuïts en funció del tipus de resultat
d’aquests incidents.

Aspecte: privacitat del client				
A
PR8
IA 73-74
			
			

IA 73-74

Nombre total de reclamacions degudament fonamentades
en relació amb el respecte a la privadesa i la revelació
de dades personals de clients.

Aspecte: compliment normatiu					
P
PR9
(25)
			
			

IA 101

AA 15

Cost d’aquelles multes significatives fruit de l’incompliment
de la normativa en relació amb el subministrament i l’ús
de productes i serveis de l’organització.

(22) No hi hagut cap incident durant l’exercici reportat.
(23) Banco CAM ha estat sancionat puntualment dues vegades per la Junta d’Andalusia
per un import total de 5.000 euros i Banc Sabadell, per un import de 600 euros.
(24) No hi ha hagut cap incident durant l’exercici reportat.
(25) Banco CAM ha estat sancionat puntualment una vegada per
la Junta d’Andalusia per un import total de 15.000 euros.
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