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Em complau presentar la nostra
Memòria de Responsabilitat Social
corresponent a l’exercici de 2007,
en la qual fem un repàs de totes les
actuacions, fets i assoliments que
resulten de la integració dels valors
socials i ambientals en la nostra gestió
empresarial.

De tot plegat, n’hem anat informant en les successives memòries
anuals que hem elaborat i que completem amb aquesta edició, en la
qual exposem els avanços duts a terme en aquest darrer exercici.
Cal tornar a imaginar el futur i traçar les línies d’actuació que
ens permetran continuar creixent i consolidant el nostre projecte
empresarial, tenint en compte els impactes i els fets relacionals
de tota mena que genera la nostra activitat, i també la nostra
responsabilitat com a membres de la societat a la qual volem servir.

En el nostre afany per millorar les
edicions anteriors, buscant més
accessibilitat dels continguts per al
lector, aquest any hem desenvolupat
una versió on els gràfics prenen el
protagonisme de la comunicació i milloren la transmissió dels
conceptes que es recolzen en la informació quantitativa. Tanmateix,
hem mantingut una versió en format tradicional (arxiu PDF) per
facilitar una anàlisi profunda a aquells que vulguin explorar de
manera més analítica els continguts de la memòria. En tot cas,
l’estructura general per a ambdues versions continua sent fidel
a la Guia del Global Reporting Initiative (GRI), els seus continguts
han estat sotmesos a la verificació d’auditors externs i han rebut la
qualificació més alta: A+.

El nou Pla director Òptima 09 té com a objectiu central posar en valor
totes les capacitats desenvolupades en els darrers anys, consolidant
l’excel·lència de la nostra gestió i millorant la qualitat i l’eficiència
dels nostres processos productius. La innovació serà també un
altre dels eixos d’actuació prioritaris, tant des de la perspectiva de
descobrir noves maneres de fer la nostra activitat com des de la de
continuar oferint a la societat productes atractius i nous canals que
facilitin i agilitzin l’accés i l’ús de les solucions que posem al seu
servei per cobrir la gran diversitat de necessitats financeres que hi ha
actualment.
Com a part del procés de reflexió i desenvolupament del Pla Òptima
09, s’ha analitzat l’impacte i la contribució de cada activitat respecte
als diversos grups d’interès i als valors corporatius que sustenten
aquesta vinculació, la qual cosa ens ha permès assegurar que el
pla conté programes i iniciatives que contribueixen positivament
tant al desenvolupament d’aquests valors com a la millora de la
nostra activitat en relació amb cadascun d’aquests grups. La inclusió
d’aquests aspectes al Pla director garantirà, per tant, les adequades
dotacions de mitjans per aconseguir els objectius vinculats a l’RSC.
Trobarà especificats aquests objectius en aquesta memòria respecte
a l’any 2008.

Un altre canvi significatiu, en línia amb el mateix procés de
desenvolupament i maduració dels conceptes de la responsabilitat
social, és la inclusió de tota la nostra oferta de solucions financeres
responsables en el capítol dedicat a la “Societat” (fins a l’any anterior
aquesta informació estava en el capítol de “Clients”). Amb això volem
posa l’èmfasi en el valor que els productes i serveis de la companyia
aporten a la societat en general en forma de solucions per a les seves
diverses necessitats.
L’any 2007 ha suposat la culminació del nostre pla director ViC 07,
i hem superat àmpliament tots els reptes ambiciosos que ens vam
plantejar al seu dia. Una de les línies mestres d’aquest pla estava
centrada en la millora de tota la nostra activitat i creació de valor
respecte als diferents grups d’interès, la qual cosa ha comportat un
avanç enorme en les diverses àrees que conformen el concepte de la
responsabilitat social en les empreses.

Els criteris de prudència i la lògica diversificació de riscos que ha
de sustentar-los ens han permès minimitzar l’impacte de la situació
actual del mercat financer. La sòlida base de capital i solvència ha
facilitat que Banc Sabadell hagi pogut continuar desenvolupant la
seva activitat amb normalitat en un entorn volàtil, prestant serveis
de finançament als seus clients i mantenint unes ràtios de morositat
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que són un referent en el mercat espanyol, i correspondre així a la
confiança que els nostres clients i els nostres accionistes ens han
dipositat.

En relació amb els nostres proveïdors, també s’han reforçat els
canals de comunicació mitjançant enquestes i taules de treball.
Addicionalment, d’acord amb les nostres polítiques amb aquest grup
d’interès, s’han incorporat els criteris ambientals tant en la mateixa
contractació com en la selecció de productes.

Per als nostres accionistes s’ha buscat la màxima rendibilitat amb
un alt nivell de solvència de l’entitat. En aquesta línia, si bé l’evolució
dels mercats ha portat la cotització de la nostra acció a tancar en un
nivell inferior d’any, el dividend percebut pels accionistes durant el
2007 ha augmentat en un 29,3% respecte a l’any anterior.

També hem continuat avançant en les relacions amb accionistes,
les administracions públiques i amb la mateixa societat, ajudant
al desenvolupament de la cultura, del coneixement i, en general, a
qualsevol aspecte rellevant que en cada moment pugui constituir una
preocupació o interès col·lectiu.

Durant aquest exercici s’han dut a terme innovacions en línia amb
el que està previst en el nou Codi Unificat de Bon Govern Corporatiu,
amb l’entitat dotada d’un sistema de govern equilibrat i transparent
que contribueix a una gestió curosa dels riscos endògens i exògens
associats a la nostra activitat i entorn.

Banc Sabadell ha publicat en aquest exercici el segon Informe de
Progrés del Pacte Mundial, document que avalua el compromís de la
nostra entitat amb el Pacte mundial de les Nacions Unides, pacte al
qual estem adherits des de 2005.

Les activitats per a la preservació del medi ambient han estat també
aquest any 2007 un dels eixos d’actuació més importants en el
terreny de la RSC. D’acord amb el nostre compromís explicitat en
memòries anteriors, durant aquest exercici s’ha certificat l’edifici
corporatiu de Sant Cugat del Vallès sota la norma mediambiental ISO
14001 i s’han desenvolupat treballs per estendre-la als edificis Torre
Banc Sabadell de Barcelona i a la nostra seu social a Sabadell. El
31 de desembre havia acabat la implantació del Sistema de Gestió
Ambiental en aquests dos nous edificis i en preveiem la certificació
per al primer trimestre de 2008.

Volem, en definitiva, seguir contribuint, des de la nostra activitat i amb
les nostres capacitats, al desenvolupament d’un model de societat
sostenible a llarg termini.

Josep Oliu i Creus.
President

En aquesta mateixa línia hem mantingut la nostra política de
finançament directe i indirecte en energies renovables i molt
especialment en energia eòlica que, segons el nostre parer, és
actualment la tecnologia més madura i eficient en aquest terreny.
Respecte a les persones que conformen la plantilla del nostre
grup, s’ha consensuat amb els representants dels treballadors un
Pla de Prevenció de Riscos Laborals i s’ha reforçat la comunicació
interna millorant els canals habilitats amb aquesta finalitat. Com a
part del procés de millora contínua en aquest terreny, hem decidit
participar en l’estudi denominat “Best Work Places” que ens permetrà
identificar noves oportunitats de progrés.
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1. Perfil del grup

1.1 Abast de l’informe

Banc Sabadell es el quart grup bancari espanyol, integrat per
diferents bancs, marques, societats filials i societats participades
que abasten tots els àmbits del negoci financer sota un denominador
comú: professionalitat i qualitat.

Els continguts d’aquesta Memòria anual de Responsabilitat Social
Corporativa corresponen al període comprès entre l’1 de gener i el
31 de desembre de 2007. La seva publicació es va iniciar l’any 2003
i des de llavors es distribueix conjuntament amb l’Informe anual de
gestió i l’Informe anual de Govern Corporatiu i és accessible a través
del web corporatiu de Banc Sabadell. www.bancsabadell.com

Un equip humà jove i ben preparat, dotat dels recursos tecnològics i
comercials més moderns, i una organització multimarca i multicanal
enfocada al client permeten a Banc Sabadell ocupar una posició
destacada en el mercat en banca personal i d’empreses.

Per definir el contingut d’aquest informe, l’entitat es basa en els
principis de materialitat, participació dels grups d’interès, context de
sostenibilitat i exhaustivitat, tal com estableix la guia G3 del Global
Reporting Initiative.
Seguint el principi de materialitat, s’ha procurat que la informació
presentada en aquest informe cobreixi aquells aspectes i indicadors
que reflecteixen els impactes socials, ambientals i econòmics
significatius de l’organització.

Dades bàsiques del grup Banc Sabadell
2007
Total actius – milions d’euros
Benefici atribuït – milions d’euros
Nombre d’accionistes
Nombre d’oficines a Espanya
Nombre d’empleats i empleades
Caixers automàtics

2006

2005

76.776

72.779,8

52.320,4

782,3

569,3

453,1

80.669

67.633

65.020

1.225

1.187

1.104

10.234

10.066

9.443

1.474

1.421

1.374

D’altra banda, Banc Sabadell té molt presents els grups d’interès
en la definició de continguts de l’informe, dedicant un capítol a
cadascun, en el qual es procura explicar com l’organització dóna
resposta a les seves expectatives i interessos. A més, s’inclou a
l’informe un apartat de presentació dels grups d’interès.
També s’ha pres en consideració el context de sostenibilitat,
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 temps de la Memòria siguin
òptims per reflectir els impactes socials, ambientals i econòmics
derivats de l’activitat de l’organització durant l’any 2007.
La informació presentada en aquest informe cobreix l’activitat
financera de la totalitat del grup Banc Sabadell i en els casos en què
excepcionalment la cobertura sigui parcial aquesta es detallarà de
manera explícita.
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1.2 Històric
Banquers des de 1881

1881

1907

1953

El 31 de desembre de 1881, un col·lectiu de 127
empresaris i comerciants de Sabadell (Barcelona)
funden el banc, amb l’objectiu de finançar la indústria
local i proveir-la de primeres matèries (llana i carbó) en
condicions més favorables.

1975

Banc Sabadell inicia una nova etapa: liquida els
negocis no bancaris i enfoca la seva activitat cap a
la banca comercial.

1978

Els accionistes, amb l’objectiu de preservar la
independència de l’entitat, constitueixen un pacte
de sindicació de les accions.

1965

Comença la seva expansió territorial en forma de
“taca d’oli” cap a les poblacions més pròximes.

1968

Pioner en la informatització bancària a Espanya,
incorpora la nova tecnologia en els processos
comptables i administratius.

1986

1988
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Inicia la seva expansió fora de Catalunya amb
l’obertura d’una oficina a Madrid.

Expansió internacional: s’inaugura a Londres,
en el mateix cor de la City, la primera oficina a
l’estranger.

Introducció de la banca a distància: el telèfon
(FonoBanc) i l’ordinador (InfoBanc) s’incorporen
com a nous canals de comunicació i de servei
als clients.

Es constitueix Sabadell MultiBanca, banc especialitzat
en la gestió de patrimonis i banca privada: neix així el
grup Banc Sabadell.
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1996

S’adquireix el Banco NatWest España –que
comercialment adopta la denominació de Solbank–, la
qual cosa comporta també la incorporació del Banco
de Asturias. Amb aquesta operació, Banc Sabadell
incrementa la seva dimensió i capacitat operativa i
passa a ser el sisè grup bancari per recursos de clients
en el rànquing espanyol.

1998

Llançament de BancSabadell Net, primer
servei de banca per Internet.

2000

El Banco Herrero s’incorpora al grup i
aquest es consolida en la quarta posició
del rànquing bancari espanyol.

2003

2004

2006
2001

Banc Sabadell surt a borsa i inicia
una nova etapa.

2002

El Banc afronta el nou mil·lenni com una organització
reforçada i una estratègia multimarca i multicanal,
amb noves línies de negoci, un clar enfocament
cap al client i la consolidació i el creixement com a
objectius.

2007
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Banc Sabadell presenta una OPA pel 100%
del capital de Banco Atlántico, S.A.

Ampliació de capital per finançar l’adquisició
del Banco Atlántico i formalització de la compra.
Culminació de la integració tecnològica i operativa
de Banco Atlántico en el grup i creació de la marca
comercial SabadellAtlántico.

Adquisició de Banco Urquijo, operació que
consolida Banc Sabadell com a segon banc
d’Espanya en el negoci de banca privada.

Banc Sabadell adquireix TransAtlantic
Bank de Miami (EUA).
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HISTÒRIC RSC a Banc Sabadell
2002

2003

● Creació pàgina web de RSC en la intranet corporativa de
Banc Sabadell
● Banc Sabadell obté el certificat global de qualitat ISO
9001:2000, sent l’única entitat financera que té el
100% dels processos i activitats financeres a Espanya
certificats sota aquesta norma

● Pla Qualitat 2002-2005
● Obtenció ISO 9001:2000 per a dos àmbits
● Dia de la Qualitat
● Definició de la visió, missió i valors corporatius de Banc
Sabadell

2006 ● 4ª memòria de RSC, que es basa en la guia de GRI3

● Informe RSC en format digital i interactiu amb dibuixos
dels nens i nenes de la Fundació Talita i de la Fundació
Catalana Síndrome de Down
● Memòria de RSC verificada externament
● Obtenció de l’A+ del Global Reporting Initiative
● 125 aniversari de Banc Sabadell
● Excel·lència Europea 500+ de l’EFQM (European
Foundation for Quality Management). Segell d’Or EFQM
● 1r Informe de Progrés del Pacte Mundial
● Es constitueix el Comitè de Medi Ambient

● 1ª memòria de RSC
● Aprovació pel Consell d’Administració del Codi de
Conducta de Banc Sabadell i del Reglament Intern de
Conducta de Banc Sabadell en l’àmbit del mercat de
valors
● Es constitueix el Comitè d’Ètica Corporativa
● Aprovació de les polítiques dels grups d’interès de Banc
Sabadell, per part del Consell d’Administració
● Certificació de qualitat ISO 9001:2000 del 15% dels
processos i activitats de Banc Sabadell
● Creació del fons URQUIJO INVERSIÓN SOLIDARIA, F.I.
● Creació del pla de pensions BS PLAN ÉTICO Y SOLIDARIO

2007 ● 5ª memòria de RSC, sobre la base de la guia de GRI3
2004

2005

● Memòria de RSC verificada externament
● Obtenció de l’A+ del Global Reporting Initiative
● Banc Sabadell premia els nens i les nenes de les
fundacions Talita i Síndrome de Down que van
col·laborar en la il·lustració de la memòria de RSC de
2006.
● Certificació ISO 14001 per al centre corporatiu de Banc
Sabadell, a Sant Cugat del Vallès
● Presentació del Pla director Òptima ‘09
● 2n Informe de Progrés del Pacte Mundial
● Adhesió al Programa Òptima de la Comissió Europea
i de l’Institut de la Dona del Ministeri de Treball i
Assumptes Socials

● 2ª memòria de RSC seguint les directrius de la guia GRI
● Acabament del pla director “Creixement i consolidació
2002-2004”
● Certificació de qualitat ISO 9001:2000 del 90% dels
processos i activitats de Banc Sabadell

● 3ª memòria de RSC
● Obtenció de l’in accordance del GRI
● Pla director ViC 07, “Valor i creixement”
● Adhesió de Banc Sabadell al Pacte Mundial de les
Nacions Unides
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1.2.1 Dades rellevants de l’any 2007
Gener

Maig

● Banc Sabadell subscriu un acord d’adquisició d’accions amb
TransAtlantic Holding Corp, en virtut del qual passarà a ser titular
del 100% del capital d’aquesta companyia.
● L’agència de qualificació financera Standard & Poor´s eleva el rating
a llarg termini de Banc Sabadell des d’A fins a A+.

● UniCredit Group adquireix un 4,00% del capital de Banc Sabadell.
● Banc Sabadell fitxa Lionel Messi com a imatge publicitària.
● Banc Sabadell i Telefónica desenvoluparan conjuntament el nou
concepte anomenat Instant Banking.
● Josep Oliu, president de Banc Sabadell, és nomenat president
de la Fundació d’Estudis d’Economía Aplicada (Fedea), el centre
d’investigació en economia aplicada més important del país.
● Desdoblament (split) 4x1 de les accions de Banc Sabadell.

Febrer
● Hewlett-Packard es converteix en soci tecnològic de referència de
Banc Sabadell.
● S’inicien les obres d’ampliació del seu centre corporatiu de Sant
Cugat del Vallès.
● Banc Sabadell adquireix a Banco Pastor el 50% de la societat Aurica
XXI, SCR, i passa d’aquesta manera a ostentar el 100% del seu
capital social.
● Homenatge del Gremi de Fabricants de Sabadell a Banco Sabadell
amb motiu del 125 aniversari.

Juny

● Banc Sabadell i IBM signen un acord amb l’objectiu de liderar la
incorporació de les tecnologies del web 2.0 en el sector financer.
● Fernando Pérez-Hickman ha estat designat director general adjunt
del banc, i ha assumit alhora la presidència de TransAtlantic Bank a
Miami, per fer-se càrrec de la direcció del negoci de Banc Sabadell
a América.
● Banc Sabadell, a través de la seva societat de capital risc Aurica
XXI, SCR, inverteix 26 milions d’euros per adquirir el 20% del Grupo
Intermas.
● Jaume Guardiola, nou director general de Banc Sabadell
● Banc Sabadell ha estat seleccionada com una de les empreses
espanyoles amb més futur, segons l’organització internacional CRF.

Març
● Acord amb BNP Paribas que adquireix Exelbank, filial bancària de
Banc Sabadell.
● Nomenament de Teresa García-Milà com a nova consellera de Banc
Sabadell.
● Banc Sabadell obté la certificació ISO 14001 del centre corporatiu
de Sant Cugat del Vallès.
● Junta General d’Accionistes.

Juliol
● Banc Sabadell adjudica al GRUPO COMSA l’antiga seu central de
l’antic Banco Urquijo a Madrid
● II Premi a la investigació Biomèdica. El doctor Benedicto CrespoFacorro rep el premi com a reconeixement a la seva trajectòria
científica en la investigació de la esquizofrènia.
● Banco Urquijo conclou integrament el seu procés de redefinició
estratègica després de la seva integració al grup.

Abril
● L’agència de qualificació financera Moody´s ha elevat el rating a
llarg termini de Banc Sabadell.
● Banc Sabadell, pioner en la tramitació en línia d’escriptures
notarials
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Agost

1.2.2 Pla director 2008-2009

● Exposició de Banco Hererro en la 51ª edició de la Feria Internacional
de Muestras de Asturias (FIDMA), amb una exposició didàctica
“Cuidem el planeta. El seu futur està en les nostres mans”,
adreçada als nens.

Banc Sabadell ha tancat el 2007 havent superat àmpliament els
objectius ambiciosos que va establir en el seu pla director anterior,
ViC 07, focalitzat en la creació de valor i creixement.

Durant el trienni 2005-2007, Banc Sabadell ha centrat la seva
actuació en el creixement, la creació de valor i la recuperació de les
ràtios d’eficiència i de rendibilitat sobre els recursos propis.

Setembre
● Jaume Guardiola, nou conseller delegat de Banc Sabadell.
● El Consell d’Administració del Banc Sabadell va acordar abonar un
dividend complementari de 0,13 euros per acció, a compte dels
resultats de l’exercici de 2007. Aquest dividend a compte és un
36,8% superior al de l’any anterior.

El quadre següent resumeix la profunda transformació experimentada
i les principals magnituds aconseguides per l’entitat juntament amb
les previsions del pla director ViC 07.
12.2004

Octubre

12.2007
12.2007 (objectiu ViC 07)

Increment

Milers d’euros

● VI Premi Fundació Banco Herrero. Luis Garicano Gabilondo, rep el
premi “Fundación Banco Herrero”.
● XLIX edició Del Premi Fundació Banc Sabadell a la pintura jove.

Inversió creditícia bruta

34.323.062 63.219.330 50.000.000

84,2%

Total de recursos gestionats

45.670.046 86.578.086 50.500.000

89,6%

%
ROE

Novembre

Ràtio d’eficiència

● Presentació del nou pla director Òptima 09.
● II edició del Investor Day

13,4%

20,4%

16,5%

7,0 pp

55,5%

46,7%

45,0%

-8,8 pp

*Nota: sense comptabilitzar els càrrecs extraordinaris l’eficiència és de 42,6% (-12,9
pp respecte a 2004)

Desembre

El nou pla director comporta una adaptació de la política estratègica
del banc per adequar-lo als nous temps marcats per la incertesa,
després de sis anys centrats en la combinació de creixement orgànic
i inorgànic amb adquisicions selectives. El focus se situa ara en
l’optimització de les capacitats i el model operacional, centrantse en l’eficiència i la rendibilitat, i també en la consolidació del
lideratge en aquelles àrees de negoci on Banc Sabadell té fortaleses
reconegudes.

● Banc Sabadell ha arribat a un acord de compravenda amb BBVA per
a l’adquisició del seu negoci de banca privada a Miami.
● Banc Sabadell crea un Consell Regional a Andalusia.
● Banc Sabadell adquireix el 10% de SendeCO2, la borsa espanyola
de negociació de drets d’emissió de diòxid de carboni.
● Se celebra la III Jornada BS de Negoci Internacional, coincidint amb
el 25è aniversari de l’obertura de la primera oficina de l’entitat a la
Comunitat Valenciana.

Òptima 09, denominació que rep el pla director, en referència a
l’objectiu fonamental d’optimització que persegueix, té com a missió
aconseguir que, en tancar l’any 2009, Banc Sabadell se situï entre
les entitats més eficients i rendibles del mercat nacional i consolidar,
alhora, la seva posició com a entitat financera destacada, líder en
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Banc Sabadell Memòria RSC 2007

01
Banc Sabadell Perfil del grup

empreses i particulars de rendes mitjanes i altes, enfortint també la
seva posició de lideratge en qualitat de servei.

• Gestió carteritzada
• Servei multicanal
• Gestió per valor

L’optimització de la productivitat comercial i de l’eficiència operativa,
la potenciació de les fortaleses, la posada en valor dels negocis
diversificats i la innovació són els conceptes que determinen
l’estructura bàsica del Pla director Òptima 09 de Banc Sabadell per
als pròxims dos anys.

Mercat massiu

• Entrada selectiva en segments amb potencial més gran
• Focus en producte; venda creuada i distribució multicanal

Banca d’Empreses

Óptima 09, sota el lema

• Rendibilitzar la plataforma desenvolupada en els darrers 10 anys
• Focus en empreses i banca corporativa
• Potenciació de la nova posició i quota de mercat a tot Espanya

“Nous horitzons: valor i excel·lència”
s’articula en tres eixos d’actuació prioritària:

1. Optimització del model operatiu

Altres negocis

Eficiència operativa

• Posicionament de Banco Urquijo com a millor banca privada
d’Espanya
• Potenciació del negoci de tresoreria de clients
• BancaAssegurances: negoci estable i recurrent
• Gestió d’Actius: important alternativa d’inversió

• Reduir la càrrega administrativa de les oficines per incrementar la
força comercial dels gestors

Productivitat comercial
• Facilitar eines que millorin l’eficiència en la gestió

2. Potenciació de les fortaleses
Model de gestió de risc

Amb la consecució de totes les actuacions previstes en el nou pla
director, i en l’entorn macroeconòmic previsible, Banc Sabadell
espera tancar l’any 2009 amb:

• Equip bàsic de gestió especialitzada
• Sistemes de ràtios i scoring interns
• Excel·lent qualitat de risc, superior a la mitjana del sector

Creixement anualitzat de la
inversió del 12% i dels recursos del 14%

Estructura de balanç diversificada i flexible
• Sòlida base de dipòsits de clients
• Fonts de finançament diversificades
• Posició còmoda de liquiditat

Una millora del marge ordinari de
500 milions d’euros
Una evolució continguda de les
despeses per sota de la inflació

3. Posada en valor dels negocis
Banca comercial
Negocis de valor més gran (pimes, banca privada i banca
personal)

Una ratio d’eficiència –sense amortitzacions– del 37,5%
Una ROE (rendibilitat sobre els fons propis) del 20,5%

• Focalització en clients
12
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1.2.3 Premis i reconeixements

• Revista SIC, publicació degana del sector de seguretat tecnològica:
IV Premis SIC. L’equip de Seguretat Tecnològica és guardonat per les
seves iniciatives portades a terme en seguretat de la informació.

• L’agència de qualificació financera Standard & Poor’s ha pujat el
rating a llarg termini de Banc Sabadell des d’A fins a A+.

• Foment del Treball: Medalla d’Honor de Foment per a Banc
Sabadell.

• La Gaceta: IX Premis de Borsa. Premi Millor Valor Financer per la
seva trajectòria borsària de 2006.

• Negocio & estilo de vida: Distinció Protagonistes de 2006.

• Dinero: 12a edició dels Premis Empresarials. Premi Empresarial
2006 a Banc Sabadell per la tasca que fa en la seva comesa
empresarial.

• Fundació Gresol, en el marc dels primers premis Gaudí Gresol a la
Notorietat i l’Excel·lència: Primer premi Lideratge Empresarial, com a
reconeixement a la trajectòria professional de Josep Oliu.

• Expansión: Premio 2006 BS Pentapensión, per sisè any consecutiu
com a millor pla de renda fixa mixta a 5 anys.

• Premi FAD 2007 d’Interiorisme per la Torre BancSabadell.

• Expansión celebra el seu 20è aniversari atorgant els: Premis
20 Anys, 20 Catalans. Josep Oliu és guardonat com una de les
personalitats més rellevants a Catalunya en els darrers 20 anys.

• Premis CATCert, convocats per l’Agència Catalana de Certificació.
Banc Sabadell rep el premi CATCert a la millor iniciativa de firma
electrònica en el sector privat.

• Standard & Poor’s – Expansión. Premis Fons 2007 Espanya.
Bansabadell Inversión, segona millor gestora gran de l’any.
• Project Finance Magazine convoca uns premis per avaluar els
millors finançaments. Premi European Renewables Solar Deal of the
Year 2006 per al projecte Andasol on Banc Sabadell va actuar com
a Mandated Lead Arranger juntament amb West LB, Dexia Sabadell i
BNP Paribas, i va ser també banc agent de l’operació.
• Revista Actualidad Económica: Millors idees de l’any 2006 per als
Dipòsits IBEX UP - IBEX Down, dos nous dipòsits llançats per Banc
Sabadell a un termini màxim de tres anys referenciats a l’IBEX-35 i
que garenteixen totalment el capital invertit.
• GEBTA España lliura els Premis Anuals de Turisme: Premis GEBTA
per a Banc Sabadell pel fet d’estar permanentment a favor del
desenvolupament de plataformes, aplicatius tecnològics i solucions
per a les empreses turístiques.
• L’agència de qualificació financera Moody’s ha pujat el rating a llarg
termini de Banc Sabadell des d’A1 fins a AA3.
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1.2.4 Associacions

1.3 Activitat de Banc Sabadell

Banc Sabadell és membre d’un gran nombre d’associacions entre les
quals destaquen:

Banc Sabadell és el quart grup bancari espanyol, integrat per
diferents bancs, marques, societats filials i participades que abasten
tots els àmbits del negoci financer. L’entitat situa la seva seu social a
la plaça de Sant Roc número 20, de Sabadell (Barcelona).

• AEB - Associació Espanyola de Banca
• Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
• Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell
• Cercle d’Economia, Barcelona
• Cercle d’Empresaris, Madrid
• Club d’Excel·lència en Gestió
• Patronat Fundació Príncep d’Astúries
• AEC – Associació Espanyola per a la Qualitat
• LECE – Lliga Europea de Cooperació Econòmica
• FEDEA – Fundació Estudis Economia Aplicada
• Fundació Consell Espanya-Xina
• Fundació Consell Espanya-EUA
• IESE Business School
• Fundació ESADE – Esade Business School
• IEE – Institut d’Estudis Econòmics
• SUERF – The European Money and Finance Forum
• Fundació d’Estudis Financers
• AED – Associació Espanyola de Directius
• Barcelona Centre Logístic
• BGSE – Barcelona Graduate School of Economics
• Fundació Ethos Ramon Llull – Càtedra d’Ètica Aplicada

La posició destacada de l’entitat al mercat en banca d’empreses
i banca personal es deu, en gran part, al fet de disposar, d’una
banda, d’una organització multimarca i multicanal enfocada al client
i, de altra, d’un equip humà jove i ben preparat, dotat dels recursos
tecnològics i comercials més moderns.
A través de la seva activitat, Banc Sabadell pretén aconseguir
un creixement rendible que creï valor per als accionistes. La
seva estratègia consisteix a diversificar negocis que s’avaluen
periòdicament basant-se en criteris de qualitat de servei, risc,
eficiència i rendibilitat; tot això respectant codis ètics i professionals
i tenint presents les necessitats i inquietuds dels diferents grups
d’interès.
El model de gestió de l’organització persegueix la permanència del
client a llarg termini, oferint les millors solucions financeres que
cobreixin les necessitats dels nostres clients i del mercat a través
d’un equip humà qualificat en l’assessorament d’una orientació
permanent.
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1.3.1 Indicadors econòmics

Dades bàsiques per unitats de negoci

A través dels indicadors econòmics és possible valorar com l’activitat
de Banc Sabadell genera riquesa que es tradueix no només en
beneficis per al banc, sinó també per a la societat en general i per als
grups d’interès en particular.

Marge d’explotació (en milers d’euros)

2007

Banca Comercial
Banca d’Empreses
Banco Urquijo
BancaAssegurances
Gestió d’Actius

Dades bàsiques
Balanç (milers d’euros)
Total actiu
Inversió creditícia bruta de clients
Recursos en balanç
Dels quals:
Dipòsits de clients
Fons d’inversió
Fons de pensions
Recursos gestionats
Fons propis
Compte de resultats (milers d’euros)
Marge d’intermediació
Marge ordinari
Marge d’explotació
Benefici abans d’impostos
Benefici net atribuït al grup
Benefici net atribuït al grup comparable
Ràtios (%)
ROA
ROE
ROE comparable
Eficiència bàsica
Eficiència
Ràtio BIS (%)
Tier I (%)

Variació (%)
31.12.05 interanual

31.12.07

31.12.06

76.776.002
63.219.330
65.620.880

72.779.833
55.632.966
59.304.579

52.320.395
41.642.703
41.717.235

5,5
13,6
10,7

33.350.687
15.548.492
3.502.159
86.578.086
4.501.383

30.090.641
16.482.067
3.317.514
80.247.702
4.041.205

23.023.190
10.648.615
2.655.895
56.049.715
3.373.621

10,8
-5,7
5,6
7,9
11,4

1.317.237
2.196.395
1.059.029
989.840
782.335
782.335

1.097.871
1.811.476
813.718
629.781
908.398
569.308

976.603
1.480.122
727.598
593.161
453.128
453.128

20,0
21,2
30,1
57,2
-13,9
37,4

1,08
20,37
20,37
50,08
46,67

1,48
28,09
17,61
52,96
50,47

0,94
15,19
15,19
53,53
49,93

10,87
7,22

11,42
7,33

11,49
7,96

527.929
525.093
31.719
69.687
37.226

2006

444.606
399.899
13.384
53.168
26.615

Beneficis abans d’impostos (en milers d’euros)
2007

Banca Comercial
Banca d’Empreses
Banco Urquijo
BancaAssegurances
Gestió d’Actius

ROE

469.263
407.026
29.844
70.818
37.226

2007

Banca Comercial
Banca d’Empreses
Banco Urquijo
BancaAssegurances
Gestió d’Actius

Gestió del risc
250.610
331.673
Riscos morosos (milers d’euros)
1.169.254
1.307.765
Fons per a insolvències (milers d’euros)
0,39
0,49
0,47
Ràtio de morositat (%)
466,56
383,07
394,29
Ràtio de cobertura (%)
Accionistes i accions (dades a final de període)
67.633
6.520
80.669
Nombre d’accionistes
1.224.013.680 1.224.013.680 1.224.013.680
Nombre d’accions
8,48
5,54
7,41
Valor de cotització (€)
10.376.576
6.781.036
9.069.941
Capitalització borsària (milers d’euros)
0,74
0,64
Benefici net atribuït per acció
anualitzat (BPA)
11,42
11,59
PER (valor de cotització / BPA)
3,30
3,68
Valor comptable per acció (€)
2,57
2,01
P/VC (valor de cotització s/ valor comptable)
Altres dades
1.187
1.225
1.104
Oficines nacionals
10.066
10.234
9.443
Empleats
1.421
1.474
1.374
Caixers

21,1%
11,5%
20,8%
30,2%
135,4%

2006

376.238
245.870
10.522
54.166
26.615

2006

17,6%
8,2%
17,9%
24,6%
145,5%

Ràtio d’eficiència
Banca Comercial
Banca d’Empreses
Banco Urquijo
BancaAssegurances
Gestió d’Actius
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1.3.2 Estructura organitzativa

Estructura organitzativa

Es pot trobar més informació sobre la nostra estructura organitzativa
a l’Informe anual.

La configuració del model organitzatiu s’estructura al voltant de
les unitats de negoci. És l’activitat comercial la que determina
l’assignació de capital i de recursos al conjunt de l’organització i la
seva pròpia arquitectura funcional.
Cada unitat de negoci disposa d’autonomia per definir les seves
estratègies i els seus models de gestió. Aquesta gestió autònoma
està sustentada en una informació de gestió suficient i homologada
i s’executa d’acord amb les polítiques emanades de la Comissió
Executiva i de les direccions corporatives, últimes responsables
d’establir normes, controlar riscos i dotar dels recursos humans,
materials i tecnològics necessaris per assegurar la plena operativitat
de cada unitat.

Presidència
Intervenció
General

Direcció
Financera

Direcció
d’Operacions
Corporatives

Gabinet de
Presidència i
Comunicació

Fundació Privada
Banc Sabadell

Conseller
Delegat

Direcció de Banca
d’Empreses

Direcció de Banca
Direcció
Comercial
BancaAssegurances

Direcció de
Riscos

Direcció de
Recursos
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Direcció
d’Operacions

Direcció de
Gestió d’Actius
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Direcció Negoci
Amèrica

Direcció de
Tresoreria i Mercat
de Capitals

Direcció de
BS Capital
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1.3.3 El nostre negoci

Les prestacions de la xarxa d’oficines, les completen serveis
desenvolupats de banca telefònica i Internet:
FonoBanc, www.sabadellatlantico.com, www.bancoherrero.com,
www.solbank.com, www.activobank.com.

Organització per negocis

a

b

Negocios

d
c

d

Clients

Banca Comercial
Banca d’Empreses
Banca d’Inversions
Banca Privada
Banca Internacional

● Banca Personal: desenvolupa una oferta de productes
específics per a particulars que s’ofereixen en el context d’un
assessorament personalitzat i portat a terme per especialistes
en gestió de solucions i propostes d’inversió i estalvi. Aquests
especialistes formen una autèntica xarxa de suport a la gestió de
la xarxa d’oficines on operen aquests clients.

Transversals BancaAssegurances

● Banca Privada: ofereix una sèrie de productes i serveis
específics per a particulars, grups familiars i institucions amb un
patrimoni financer més gran.

Capital risc

Gestió d’Actius
Tresoreria i Mercat de
Capitals
Ibersecurities

● Pimes: la dedicació del grup a les empreses és un dels nostres
signes distintius. La implicació en el teixit industrial ens ha
convertit en un banc líder en aquest segment, on hem acumulat
una gran experiència, la qual cosa ens permet disposar de tots els
serveis de suport al finançament de l’empresa i a la gestió de la
seva tresoreria, dels seus proveïdors i dels seus clients.

Aurica
Bidsa

Banco Urquijo
Bancs i
TransAtlantic Bank (Miami-EUA)
financeres
participades BancSabadell d’Andorra

a

● Col•lectius: Banc Sabadell ha desenvolupat també una
oferta específica per als membres dels col·legis professionals, el
disseny del qual es basa en una intensa relació i comunicació
amb aquestes organitzacions amb l’objectiu de facilitar solucions
financeres ajustades a les característiques de cada col·lectiu, tant
des del punt de vista personal com professional.

BanSabadell Fincom
Dexia Sabadell Banc Local
Banco del Bajío
Centre Financer BHD

Banca d’Empreses

Clientes

Negoci orientat a empreses amb facturació superior a sis milions
d’euros, té una xarxa comercial pròpia que es beneficia de la llarga
experiència acumulada per Banc Sabadell des del seu origen, un
entorn empresarial per excel·lència. També disposa de gestors
especialitzats i una gran oferta de productes i serveis per oferir la
millor solució financera als clients.
Opera sota dues de les marques comercials del grup,
SabadellAtlántico i Banco Herrero, que se sustenten, a més, en un
ampli accés multicanal.
En aquest àmbit d’especialització assenyalat, es desenvolupen a més
cinc àrees específiques de gestió:

Banca Comercial
L’aposta decidida que Banc Sabadell manté pel lideratge en el
segment de la petita i mitjana empresa (amb facturació inferior a
6 milions d’euros) i en banca personal es demostra aquí, amb el
manteniment d’una xarxa comercial àmplia en tot el territori nacional
i amb la vinculació a l’entorn on es troben les diferents marques:
SabadellAtlántico, Banco Herrero, Solbank i ActivoBank. Alhora, la
innovació en productes –sempre desenvolupats per adaptar-se a les
necessitats dels seus clients– al costat de la qualitat de servei són les
característiques més destacables.
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● Negoci immobiliari: àrea especialment dinàmica en un sector
amb gran activitat en l’economia nacional. Promou el negoci a
través d’una xarxa de directors d’empresa especialitzats, que es
completa amb una estructura centralitzada, formant un equip
capaç d’oferir solucions integrals que inclouen tant la promoció,
com la posterior subrogació als compradors finals, i també els
serveis addicionals que puguin requerir.

aprofitant les millors oportunitats d’inversió en cada moment.

Banca d’Inversions

Configurada per un equip complet de professionals que ofereix
solucions integrals als grans projectes de les empreses. La seva
oferta es dirigeix completament a les grans corporacions per a les
quals dissenya complexes estructures de finançament corporatiu
(sindicacions, club deal…), finançament d’adquisicions, finançament
d’operacions estructurades, accés al mercat de capitals o operacions
de fusions i adquisicions d’empreses.

● Patrimonis: a través d’un equip d’experts altament qualificats
i d’un model de gestió directa, facilita a les empreses i els seus
propietaris productes i serveis que els permeten obtenir el màxim
rendiment possible dels recursos de la seva empresa, i també del
seu patrimoni personal.

Banca Privada

● Finançament: desenvolupa les millors propostes sobre la base
d’una completa gamma de productes en tots els terminis de
maduració dels projectes. Per la recurrència i per la criticitat en els
processos empresarials, destaca entre la seva oferta la solució per
a la gestió del capital circulant, a través d’un servei amb suport en
línia integrat (BS Factura i BS Online), que permet a les empreses
millorar els seus processos de facturació, cobraments i pagaments
i el seu finançament, i també la gestió de la seva tresoreria.

El model de negoci es fonamenta en la gestió integral dels seus
clients a través d’un equip de professionals altament qualificats en
la planificació i l’assessorament patrimonial, tributari i els actius de
persones jurídiques, de particulars, grups familiars i institucions, amb
un patrimoni financer més gran i especial atenció a l’empresa familiar
i el seu entorn.

● Negoci internacional: servei especialment dissenyat per a
l’assessorament de les empreses en la seva activitat internacional.
Està disponible en tota la xarxa d’oficines i disposa, a més, de
centres operatius especialitzats, ubicats a les zones de més
concentració de negoci, distribuïts per tota la geografia nacional.
Es basa així mateix en una completa xarxa d’oficines a l’exterior i
acords amb entitats financeres internacionals que permeten una
cobertura mundial de les iniciatives d’internacionalització de les
empreses.

Banca Internacional completa de manera àmplia i eficient l’oferta
de productes i serveis del banc en comerç internacional, tant
per a empreses i particulars com per a institucions financeres
internacionals.
Banc Sabadell té actualment una gran presència internacional a
través de les seves oficines operatives i de representació, i també
acords de col·laboració, i una extensa xarxa de més de 2.800 bancs
corresponsals que permeten oferir cobertura a tot el món.
Disposa també de bancs filials amb activitat a l’exterior i participa en
entitats financeres estrangeres, oferint una via d’accés qualificada a
diferents mercats.

Banca Internacional

● Assegurances i previsió: ofereix una àmplia gamma de
productes i serveis destinada a cobrir de manera integral totes les
necessitats de protecció tant de l’empresa com de les persones
que en formen part.
● Tresoreria: per mitjà d’un equip d’especialistes distribuïts en
tot el territori nacional amb el director de Banca d’Empreses,
ofereixen a les empreses les millors opcions per cobrir els riscos,
optimitzar els recursos financers. Es tracta d’un assessorament
complet que els ha de permetre reaccionar àgilment davant
l’evolució dels mercats, sigui evitant perjudici al seu patrimoni o
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b

c

Transversals

BancaAssegurances

Capital risc

BS Capital: BIDSA, Aurica XXI i Sinia XXI

El negoci especialitzat de bancassegurances disposa d’una
àmplia gamma de productes de previsió (estalvi i risc, vida i
pensions i assegurances generals) per a particulars i empreses,
que són comercialitzats per la xarxa del banc, adaptant-los a les
característiques de cadascuna de les entitats i a les marques del
banc i dels diferents canals pels quals operen.

BS Capital duu a terme el negoci de capital desenvolupament de Banc
Sabadell, centrant la seva activitat en dos grans àmbits d’actuació:
el primer, relatiu a la presa de participacions temporals en empreses
no financeres, i el segon, relacionat amb la presa de participacions
temporals en projectes energètics, sobretot energies renovables.
El primer dels casos, la presa de participacions temporals en
empreses no financeres, té com a objectiu la contribució al
creixement d’empreses sòlidament gestionades i amb bon
posicionament en el seu sector. Les societats que utilitza Banc
Sabadell per a la realització d’aquestes inversions són Aurica XXI
SCR de règim simplificat, S.A. (Aurica XXI) i Bansabadell Inversió i
Desenvolupament (BIDSA).

L’experiència i la competència tècnica i professional de l’equip de
bancassegurances permeten adaptar l’oferta de productes a les
necessitats i especificitats de cadascun dels clients.

Gestió d’Actius
La unitat de Gestió d’Actius aporta tota la seva llarga experiència en
els mercats de renda fixa i variable per proporcionar, a cadascuna
de les marques i segons el nivell de complexitat i risc que exigeixi el
perfil dels clients objectiu, una àmplia gamma de productes d’inversió
col·lectiva, la gestió de carteres i l’assessorament especialitzat als
clients que així ho requereixin.

Les inversions en projectes energètics, fonamentalment eòlics, es
vehiculen a través de la societat Explotaciones Energéticas Sinia XXI,
S.L. (Sinia XXI).

Aquesta proximitat a les necessitats dels clients i a l’evolució dels
mercats garanteix una oferta de productes extensa però molt
especialitzada, amb els nivells de risc més adequats.

d

Tresoreria i Mercat de Capitals
Negoci que ofereix suport a la xarxa comercial mitjançant un servei
personalitzat a clients, quan la complexitat de l’operació ho requereix.
Desenvolupa una oferta de productes d’alt valor afegit tant orientats a
l’estalvi de particulars com adreçats a la tresoreria de les empreses.
També posa al servei de la xarxa comercial instruments de cobertura
de tipus d’interès i instruments de cobertura de tipus de canvi.

Bancs i financeres participades

Banc filial del grup especialitzat en la planificació i l’assessorament
patrimonial, tributari i els actius de persones jurídiques, de particulars,
grups familiars i institucions, amb un patrimoni financer més gran i
especial atenció a l’empresa familiar i el seu entorn.

Ibersecurities
La societat de valors Ibersecurities, filial al 100% de Banc Sabadell,
és un broker de llarga tradició i gran experiència en els mercats de
capitals. Els seus dos negocis principals són la intermediació en
accions i derivats, tant en el mercat nacional com en els principals
mercats internacionals, i l’assessorament i la gestió d’actius.

El model de negoci que desenvolupa Banco Urquijo es fonamenta en
la gestió integral dels seus clients a través d’un equip de professionals
altament qualificats, que tenen el suport clau de la unitat de Gestió
d’Actius del grup amb un grau elevat de coneixement i experiència en
els mercats.

www.ibersecurities.es
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Visiti el web:

www.bancourquijo.com

Creat l’any 2001, és una entitat especialitzada en el finançament
a mitjà i llarg termini de les diferents administracions públiques
espanyoles. Banc Sabadell participa en un 40% del seu capital,
mentre que l’altre 60% pertany a Dexia, grup financer francobelga i
líder mundial en la prestació de serveis financers al sector públic.
Visiti el web:

www.dexiasabadell.es
Banc local, fundat a Miami el 1984, i que opera al sud de Florida
(Miami Dade County).
La seva activitat està enfocada als segments de banca minorista,
particulars i pimes.

Banc comercial fundat l’any 2000 en el Principat d’Andorra, del qual
Banc Sabadell posseeix el 51% del capital social. La resta del capital
pertany a més de vuit-cents inversors particulars andorrans. Té una
xarxa d’oficines en expansió al mercat andorrà i la seva principal
activitat són els serveis financers per a empreses i particulars en
l’àmbit domèstic del Principat d’Andorra.
Visiti el web:

www.bsa.ad
Joint venture constituïda el 2004 al 50% per Banc Sabadell i GE
Capital per oferir una gamma competitiva de productes en l’àmbit del
finançament al consum de particulars amb l’objectiu de convertir-se
en un referent al mercat espanyol.
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1.3.4 Marques comercials
Les diferents marques, que representen propostes de valor
diferenciades, concreten la voluntat d’adaptació de Banc Sabadell
a les necessitats del mercat. Internament, aquestes marques
poden comportar també diferències organitzatives, de processos
administratius, de lliurament de serveis o de processos comercials.

Banco Herrero és la marca única del banc a Astúries i Lleó que
desenvolupa un model de banca comercial orientat a particulars i
empreses. El seu objectiu és consolidar-se com a líder en tots els
segments de mercat a Astúries i Lleó.

S’organitza en dues unitats amb característiques diferencials: Banca
d’Empreses i Banca Comercial.
Visiti el web:
SabadellAtlántico és la marca de referència al mercat espanyol en el
servei a empreses i particulars, que destaca, en aquest segon cas, en
banca personal.

www.bancoherrero.com.

Per desenvolupar una oferta competitiva per als diferents segments
de mercat als quals es dirigeix, s’organitza en dos negocis bàsics:
Banca d’Empreses i Banca Comercial, amb estratègies i organització
pròpies.
● Banca d’Empreses: líder en el segment d’empreses mitjanes i
referència en el segment de grans empreses.
● Banca Comercial: lideratge en petites empreses i model de
referència en particulars, i destaca l’especialització en banca
personal.

Solbank és la marca del grup especialitzada en el mercat dels
europeus que resideixen de manera estable a Espanya i també de
totes aquelles empreses amb activitat centrada en les àrees de
turisme residencial.

Visiti el web:

www.sabadellatlantico.com.

Visiti el web:

www.solbank.com.
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1.3.5 Distribució geogràfica

Banc Sabadell és present a Espanya amb 1.225 oficines que es
distribueixen, segons la tipologia de clients, en Banca Comercial,
Banca d’Empreses i Banca Privada.
ActivoBank, marca de referència al mercat espanyol de bancs en línia,
amb una proposta de valor competitiva basada en la qualitat dels
seus productes.

Distribució d’oficines a Espanya per tipologia de clients

Banco
Banco
ActivoBank Herrero SabadellAtlántico Solbank Urquijo TOTAL

Complementa l’oferta del grup i col·labora en el desenvolupament
de productes i serveis a l’entorn de la banca en línia, un mercat amb
importants expectatives de creixement.

Banca Comercial

Visiti el web:

3

184

860

95

-

1142

Banca d’Empreses

-

4

62

-

-

66

Banca Privada

-

-

-

-

17

17

www.activobank.com.

Distribució d’oficines per comunitats autònomes
Nombre de oficinas

2007

2006

2005

120

117

107

23

21

19

156

161

160

38

38

39

28

27

27

6

6

4

Castella-la Manxa

16

14

10

Castella i Lleó

56

57

54

Andalusia
Aragó
Astúries
Balears
Canàries
Cantàbria

Catalunya

403

391

370

Comunitat Valenciana

114

102

94

3

3

3

Galícia

28

27

26

La Rioja

6

6

6

Madrid

172

165

141

Múrcia

19

17

14

Navarra

13

11

10

País Basc

24

24

20

1225

1187

1104

Extremadura

TOTAL
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A la resta del món la nostra presència correspon a tres línies
d’actuació:

La nostra presència internacional

1. Una xarxa d’oficines operatives i de representació d’acord amb
les necessitats d’expansió que les activitats dels clients han anat
generant.

Filials i participades
Banco del Bajío (Mèxic)
20%
Centre Financer BHD (Rep. Dominicana)
20%
Sabadell Àsia Trade Services (HK-Xina)
100%
BancSabadell d’Andorra (Andorra)
51%
TransAtlantic Bank (Estats Units)
100%

2. La captació de negoci bancari tradicional de clients de
l’Amèrica Central i Sud-amèrica, amb una base d’operacions a
Miami.
3. Estratègia de participació en el capital d’entitats mitjanes a la
zona centreamericana.

Oficines
Miami (Estats Units)
París (França)
Londres (Regne Unit)

4. Aprofitar les oportunitats de desenvolupament de les nostres
capacitats de banca minorista a la zona de l’estat de Florida.
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Oficines de
representació
Mèxic D.F. (Mèxic)
Caracas (Veneçuela)
Sao Paulo (Brasil)
Alger (Algèria)
Pequín (Xina)
Xangai (Xina)
Nova Delhi (Índia)
Teheran (Iran)
Milà (Itàlia)
Beirut (Líban)
Singapur (Singapur)
Santiago de Xile (Xile)
Istanbul (Turquia)
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1.4 Missió, visió i valors
Missió de Banc Sabadell
Visió de Banc Sabadell
• Líder en banca d’empreses i en banca personal.
• Referent de qualitat en negocis complementaris:
assegurances, gestió d’actius, immobiliària, capital risc, valors, etc.
• Creixement sostingut de rendibilitat.
• Solvència.
• Independència.
• Integració i vinculació regional.

Voluntat de servei

Prudència

Austeritat

i
h

Ètica i
responsabilitat
social

Valors
corporatius

g

f

e

Proximitat

c
d

b

Proximitat

c

Adaptabilitat

d

Orientació comercial

S’entén com la implantació i el desenvolupament de tots aquells
elements que faciliten la relació, el diàleg i el mateix servei i, alhora,
la supressió de tots aquells que els dificulten.
El client ha de percebre el banc com un company de viatge, sensible
a la diversitat, capaç d’eliminar les barreres físiques, que incorpora
les tecnologies disponibles que faciliten la comunicació i l’acosta als
centres de decisió.

Valors corporatius

j a b

Voluntat de servei

Servir és, en essència, ajudar els altres a créixer i a desenvolupar els
seus projectes.
L’actitud professional del banc es basa a comprendre els problemes
i les necessitats de la clientela i posar a la seva disposició totes les
capacitats individuals i col·lectives del banc en forma de solucions
ràpides, senzilles i eficaces.

Oferir les millors solucions bancàries i financeres als clients.

Treball en equip

a

Banc Sabadell s’adapta amb agilitat a les necessitats dels seus
clients a través de solucions flexibles i eficaces.
Els canvis són afrontats amb una actitud positiva ja que s’entenen
com una oportunitat de millora en la competitivitat i com una
necessitat d’adequació a l’entorn.

Adaptabilitat

Orientació
comercial

Innovació

Totes les activitats i inversions de l’empresa es resumeixen i es
justifiquen en la materialització de transaccions comercials rendibles.
La proactivitat, el coneixement del client i de les seves necessitats,
l’anticipació, el tancament de les vendes i el benefici mutu de les
transaccions com a base d’una relació sostenible són els elements
clau que orienten tota l’activitat del grup.

Professionalitat
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e

Innovació

Professionalitat

g

Ètica i responsabilitat social

Austeritat

i

Prudència

j

Treball en equip

L’austeritat s’entén com la sobrietat en l’ús dels recursos de
l’empresa en contraposició a l’ostentació i la despesa innecessàries.
L’entitat aplica amb rigor el principi d’austeritat a totes les seves
decisions, però sense confondre el que és superflu amb el que és
necessari i buscant sempre nivells de qualitat diferencials.

Anticipar-se a les necessitats dels clients desenvolupant productes i
serveis capaços de sorprendre per les seves prestacions i simplicitat
d’ús.
Escrutar les possibilitats de les tecnologies emergents per
desenvolupar propostes de valor innovadores.
Ser capaços d’imaginar el futur.

f

h

El rigor, la pulcritud, la puntualitat, l’exactitud, la comunicació
clara i veraç, el compromís, la responsabilitat, l’encert en les
decisions i l’aprenentatge permanent són els trets que defineixen la
professionalitat d’una empresa i dels seus integrants.
La plantilla del banc està formada per professionals dignes de
merèixer la confiança i el respecte dels clients, dels accionistes i, en
general, de la societat de la qual forma part. El propòsit de l’empleat
sempre és fer bé el treball i a la primera.

La pervivència se sustenta en l’equilibri entre l’acció i el seny.
Banc Sabadell assumeix responsablement els riscos de la seva
activitat mitjançant una capacitació tècnica adequada i a través de la
presa de decisions basades en informacions suficients i contrastades.

L’actuació professional i personal de l’entitat es basa en l’equitat,
l’honestedat, la transparència i l’assumpció de les conseqüències
dels actes de la seva plantilla.
Es contribueix a la millora de la sostenibilitat social a través del
mecenatge, cuidant el medi ambient i rebutjant qualsevol forma de
discriminació i explotació de l’ésser humà, tant des del punt de vista
de les actuacions i inversions de l’empresa com de les dels clients i
proveïdors.

El treball en equip és la clau del progrés de l’ésser humà. Es treballa
en equip integrant persones i idees en un projecte comú capaç de
generar il·lusió i retenir el talent, on els objectius comuns prevalen
sobre els interessos particulars i la informació flueix de manera
oberta i transparent.
Es respecta la diversitat individual dels membres del grup, ja que
aquesta diversitat és, precisament, la que enriqueix el conjunt a
través de la incorporació de diferents maneres de ser i de fer.
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1.5 Normes ètiques de conducta
professional

la justícia o equitat; només així tindran la legitimitat i acceptació del
col·lectiu al qual s’adrecen. Els principis del Codi de conducta són
d’aplicació, amb caràcter general, a totes les persones que formen
part directa del grup, sigui a través d’un vincle laboral o formant part
dels seus òrgans de govern, i s’exigeixen també als col·laboradors
externs en aquelles operacions comercials i de negoci que facin amb
qualsevol companyia del grup. El Codi de conducta es pot consultar a
www.bancsabadell.com i conté els capítols següents:

Banc Sabadell és una entitat convençuda que el compliment de
lleis i normatives és imprescindible per al bon desenvolupament de
qualsevol activitat empresarial. Conscient que la responsabilitat social
és sempre fer un pas més respecte al que està legalment establert, el
banc ha adoptat estàndards ètics de conducta propis, més exigents
que els requerits legalment, i disposem de diferents mecanismes
d’autoregulació.

• Relació amb els clients
• Relacions amb els proveïdors
• Empleats
• Relacions amb les administracions públiques
• Accionistes
• L’entorn i la RSC
• Operacions al mercat de valors
• Comitè d’Ètica Corporativa

Política d’ètica i drets humans
L’equitat, la transparència dels nostres actes, la responsabilitat
professional, el respecte a la diversitat i els drets de les persones i la
no-discriminació ni explotació de l’ésser humà són valors que formen
part de la nostra manera de ser i de la nostra manera de fer.
Aquesta política es compendia en el nostre Codi de conducta,
que recull els principis generals d’actuació que constitueixen la
manifestació de la voluntat d’un comportament ètic per part de tots
els integrants del nostre grup i també d’aquells interlocutors que
participen en les nostres activitats empresarials.
El compromís del grup Banc Sabadell amb l’ètica i els drets humans
es concreta mitjançant la seva transposició en les polítiques
corporatives respecte a cada grup d’interès que, en tot cas,
assumeixen els principis següents:

L’establiment d’aquests mecanismes d’autoregulació i estàndards de
conducta propis té com a principal objectiu garantir el compliment
dels principis ètics, minimitzant la possibilitat que es produeixin
irregularitats i assegurant que les que es produeixen se solucionen
tan ràpid com sigui possible.

Comitè d’Ètica Corporativa

Per garantir que al Banc Sabadell s’actua respectant sempre uns
principis ètics, l’entitat disposa d’un Comitè d’Ètica Corporativa.
Aquest comitè, compost per un president i cinc vocals, tots ells
designats pel Consell d’Administració, assessora el mateix consell en
l’adopció de polítiques que promoguin el comportament ètic del grup.

• La igualtat de les persones sense fer distinció per raons de raça,
sexe, religió ni cap altra característica diferencial, respectant la seva
dignitat i garantint la igualtat d’oportunitats.
• Les relacions de negoci basades en l’equitat, les transaccions
justes i el benefici mutu.
• L’exigència als nostres interlocutors d’un comportament compatible
amb el nostre propi Codi de conducta.
• El respecte a les institucions i l’escrupolós compliment de la
legalitat.
La principal eina creada per promoure el comportament ètic en
l’organització és el Codi de conducta, que ha estat divulgat entre tota
la plantilla. El Codi de conducta pretén que totes les decisions que
s’adoptin hagin tingut en consideració elements de caràcter ètic com

Tots els empleats i empleades poden dirigir-se al Comitè d’Ètica
Corporativa, a través d’una adreça de correu electrònic confidencial,
per plantejar qualsevol qüestió sobre això. A més, el Comitè d’Ètica
Corporativa informa periòdicament el Consell d’Administració de les
seves activitats.
El Comitè d’Ètica Corporativa es recolza en els recursos humans
i materials de la Direcció de Compliment Normatiu del grup per
al desenvolupament de les seves funcions. Per a això la Direcció
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1.6 Patrocini i mecenatge. Les fundacions

de Compliment Normatiu és present en els circuits d’aprovació de
totes les normes de treball del grup i garanteix la no-vulneració dels
principis del codi ètic en totes aquestes normes.

La política de patrocini i mecenatge de Banc Sabadell s’emmarca en
els criteris següents:

Reglament Intern de Conducta en l’àmbit del mercat de
valors
La participació del grup en els mercats de valors comporta el
compromís de vetllar per la transparència, la correcta formació de
preus i la protecció de l’inversor, evitant l’ús indegut de la informació
privilegiada i l’abús de mercat.

La localització, donant
prioritat als àmbits
on el grup té presència.

Amb aquest objectiu, el Consell d’Administració del Banc va aprovar
el juliol de 2003 el Reglament Intern de Conducta de Banc Sabadell
en l’àmbit del mercat de valors, que sotmet a obligacions especials
els administradors i aquells empleats la tasca dels quals estigui
relacionada amb aquest mercat.
Com a norma general, el Codi de conducta estableix que els
consellers i empleats no duran a terme ni promouran conductes
que comportin la utilització o transmissió indeguda d’informació
privilegiada.

Política de
patrocini i
mecenatge

La funció de compliment normatiu
Mitjançant la funció de compliment normatiu, Banc Sabadell procura
els nivells de compliment normatiu i ètic més alts en el grup, per
minimitzar d’aquesta manera els riscos reputacionals i legals derivats
del seu incompliment.
Aquesta funció és exercida en el nostre grup per la Direcció de
Compliment Normatiu, que, sota la supervisió de l’interventor general,
té la capacitat de:

Els beneficis a mitjà i
llarg termini dels projectes i
la clara intenció social i
cultural dels projectes.
Els actes mai són merament
publicitaris, sense renunciar a
l’efecte beneficiós que puguin
tenir sobre l’entitat.

• Determinar els nivells de control adequats per minimitzar els riscos
que gestiona, implantant els procediments necessaris dins del grup,
especialment en aquelles fases del procés que resultin crítiques en la
generació d’aquests riscos.
• Assignar responsabilitats funcionals sobre compliment normatiu
quan calgui.
• Revisar i aprovar les normes de treball i el disseny de productes per
garantir que tota activitat s’ajusti a les regulacions legals o normes de
conducta.

El prestigi de les
institucions que els promouen.

Banc Sabadell col·labora en múltiples activitats cíviques, culturals
i esportives, organitzades per institucions públiques i privades,
fundacions de caràcter cultural o assistencial i organitzacions no
governamentals.
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Segons el tipus d’actuacions en aquest camp, distingim entre les
accions socials i les culturals.

Aquesta contribució social es porta a terme a través de la Comissió
de Patrocini i Mecenatge i de les fundacions Banc Sabadell i Banco
Herrero.

Els recursos anuals de les fundacions es componen de les rendes
que produeixen els seus actius i de les subvencions que reben de
Banc Sabadell. El govern i la gestió de les fundacions corresponen
al Patronat, òrgan que la representa i que està plenament facultat
per portar a terme les activitats. Amb això, estan garantides la
independència de les fundacions i l’eliminació dels conflictes d’interès
amb l’activitat comercial del banc.

tipus
d’actuacions

Acció social
•Educació, formació i
investigació.
Activitats i projectes en tots els
àmbits educatius orientats a
la formació i educació de les
persones i al progrés social a
través de la formació.
•Salut.
Projectes i programes que
contribueixin a la millora de
les condicions sanitàries i a la
qualitat de vida de la població.
•Integració social i
desenvolupament comunitari.
Projectes adreçats als grups
socials més desvalguts que
afavoreixin la seva integració a
la societat i d’altres orientats
al desenvolupament de les
comunitats en les quals es
realitzin, seleccionats segons
l’abast de beneficiaris i el seu
caràcter sostenible.

Acció cultural
•Patrimoni.
Projectes orientats a la
conservació preventiva i a la
recuperació del patrimoni històric
i monumental.

Fundació Banc Sabadell

La Fundació Banc Sabadell es va constituir com a fundació privada
l’any 1994 amb el propòsit d’estimular i difondre el saber i la cultura.

•Arts visuals, escèniques i
musicals.
Programes o col·laboracions
orientades a la promoció i el
desenvolupament de les arts que
especialment permetin l’accés a
la ciutadania a les expressions
culturals d’alt nivell.

Entre les activitats més rellevants en les quals participa la Fundació,
destaquen els patrocinis del Cicle d’Òpera a Catalunya, l’Orquestra
Simfònica del Vallès, el Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música,
el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) o la Fundació
Arqueològica Clos.

Premis Fundació Banc Sabadell

•Publicacions.
Edicions o col·laboracions amb
institucions per a la promoció
de publicacions d’interès social,
científic o cultural.

Premi Pintura Jove

La fundació Banc Sabadell atorga des de 1959 aquest premi,
que s’ha convertit en una plataforma de difusió i promoció de
joves pintors. El premi va destinat a artistes de 18 a 35 anys, de
nacionalitat espanyola o estrangers residents a Espanya.

Els artistes participants en el concurs han de tenir un títol superior
en Belles Arts, o bé estar cursant o haver cursat estudis d’art en una
facultat o escola superior. També hi poden participar els artistes que,
sense complir el requisit anterior, han celebrat com a mínim una
exposició individual.

•Voluntariat corporatiuo.
Projectes d’acció social executats
gràcies a la col·laboració
desinteressada dels empleats
amb la col·laboració de l’empresa
com a facilitador de les
condicions o mitjans necessaris
perquè el projecte sigui factible.

La dotació del premi és de 8.000 euros amb un accèssit de 4.000
euros. La concessió dels premis implica la propietat per part de la
Fundació Banc Sabadell d’una de les obres presentades pels artistes
premiats.
Premi Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica
La Fundació Banc Sabadell, amb l’objectiu d’incentivar i reconèixer
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1.7 Gestió de la RSC

el treball dels investigadors espanyols en el camp d’investigació en
biomedicina i ciències de la salut, convoca el Premi Banc Sabadell a
la Investigació Biomèdica 2007, en totes les especialitats mèdiques.
La dotació del premi és de 30.000 euros.
Els candidats han de ser investigadors de fins a 40 anys, espanyols
o que faci un mínim de tres anys que duguin a terme un treball
d’investigació a Espanya i que hagin centrat els seus treballs en el
camp de la biomedicina i ciències de la salut.

Banc Sabadell entén que l’exercici de la responsabilitat social ha de
tenir el seu focus principal en la mateixa activitat empresarial.

Així doncs, el desenvolupament i la comercialització de productes i
serveis financers que aportin valor a la comunitat, la realització de
transaccions que generin beneficis a totes les parts implicades, l’ètica
en l’acompliment professional, el respecte i el desenvolupament de
les persones que conformen el nostre equip humà són els elements
clau que sustenten les activitats en RSC de la nostra entitat.

Fundació Banco Herrero
Banco Herrero té des de l’any 1979 una fundació pròpia que actua al
principat d’Astúries.

No es tracta d’impulsar activitats diferents de les que són la
pròpia raó de ser de la companyia, sinó de millorar el resultat
d’aquestes activitats des d’una perspectiva gerencial molt més
àmplia en referents i molt més llarga en el temps, que persegueix el
desenvolupament d’un model social sostenible.

Entre les seves actuacions destaquen les activitats periòdiques a la
Sala d’exposicions Banco Herrero, les ajudes anuals a la investigació
i les beques per a alumnes de la Universitat d’Oviedo en pràctiques.
També cal citar la participació en els Premis Príncep d’Astúries i en la
Fundació Magistralia, entre d’altres.

Per a Banc Sabadell la responsabilitat social és un repte, un
compromís i, alhora, una oportunitat per seguir desenvolupant totes
les seves capacitats. Per això, dins de la seva estructura organitzativa
disposa d’una unitat (la Direcció de Qualitat, RSC i Govern Corporatiu)
que té com a missió la promoció, el desenvolupament i la coordinació
de totes aquelles iniciatives que, basades en les polítiques aprovades
pel Consell d’Administració, incideixen en l’exercici d’aquesta
responsabilitat social, i garantir així un adequat nivell de progrés en
totes les àrees d’activitat.

Premis Fundació Banco Herrero
Premi Fundació Banco Herrero
Es concedeix a joves investigadors, menors de quaranta anys, per
la seva excel·lència en la investigació del coneixement econòmic,
empresarial i social.
Ajudes a la Investigació Científica
La Fundació convoca 10 ajudes a la investigació científica per a
aspirants procedents de tot el territori espanyol, destinades a la
promoció i desenvolupament de treballs científics o estades en
universitats o altres centres d’investigació espanyols o estrangers,
preferentment en camps del coneixement econòmic, empresarial
i social. La quantitat individual de les ajudes és de 3.000 euros, i
aquest import pot variar en atenció al pressupost i les circumstàncies
de cada proposta.

La gestió de la RSC descansa en unes polítiques específiques de
relació amb cada grup d’interès i d’una política de responsabilitat
social. Totes aquestes polítiques aprovades pel Consell
d’Administració estan disponibles en el nostre web corporatiu.
Durant el 2007 s’han fet una sèrie de sessions informatives sobre la
responsabilitat social corporativa destinades als membres de totes
les direccions del grup. A més, els continguts estan disponibles en
la intranet per a tota l’organització. Aquests trobades divulgatives
perseguien la normalització de canals de reflexió i de comunicació
que permetin compartir informació, fets rellevants i punts de vista
sobre la gestió de la responsabilitat social corporativa.

Beques en pràctiques
La Fundació Banco Herrero convoca 90 beques per a la realització de
pràctiques destinades a estudiants de la Universitat d’Oviedo en els
últims cursos de les seves titulacions respectives.
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A final de 2007 s’ha establert el Pla Director Òptima 09 que regirà
les activitats del grup per als dos pròxims anys. Com a part de les
activitats del seu desenvolupament, s’han creuat totes la iniciatives
i programes prioritaris que el componen amb cadascun dels grups
d’interès i els valors que sustenten la relació del banc amb ells,
garantint que els continguts del pla director contenen activitats de
millora i progrés per a cada grup, juntament amb el desenvolupament
cultural d’aquests valors.

Projectar-nos a través d’una proposta de valor formada per
productes i serveis de qualitat orientats a les necessitats dels nostres
clients.
Integrar en la nostra cultura empresarial les preocupacions i
les demandes de la societat, promovent accions i activitats que
contribueixin al seu desenvolupament econòmic i cultural, i també a
millorar la qualitat de vida dels seus membres.

Protegir i respectar i fer respectar als nostres col·laboradors el medi
ambient, reduint l’impacte ecològic de la nostra activitat mitjançant
pràctiques actives de disminucions en el consum de recursos, en
l’abocament de deixalles i en les emissions contaminants directes o
indirectes.

Política de Responsabilitat Social Corporativa
Banc Sabadell integra de manera voluntària els principis de la
responsabilitat social dins de la seva estratègia empresarial amb
l’objectiu de generar valor sostenible en les dimensions econòmica,
social i mediambiental.

Potenciar el desenvolupament professional i personal dels nostres
empleats, vetllant per la seva salut i seguretat, respectant els seus
drets i llibertats i compensant el seu esforç a través d’una retribució
justa.

Amb aquesta finalitat, subscrivim la definició de responsabilitat social
de les empreses que s’estableix en el Llibre Verd de la Comissió
Europea com: «La integració voluntària, per part de les empreses, de
les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions
comercials i en les relacions amb els seus interlocutors.»

Evitar pràctiques, tant internes com dels nostres col·laboradors i
fins i tot clients a l’activitat dels quals contribuïm financerament,
que suposin qualsevol mena de discriminació o explotació de l’ésser
humà, o la vulneració dels seus drets, sent especialment sensibles
pel que fa a la població infantil.

Així mateix, l’any 2004, el Consell d’Administració va aprovar l’adhesió
al Pacte Mundial de les Nacions Unides assumint amb això el
compromís dels deu principis referents als drets humans, els drets
laborals i la protecció al medi ambient i acceptant el compromís
d’informar sobre el progrés que es vagi obtenint en aquests camps.
Per a això, Banc Sabadell impulsarà en tots els àmbits del seu grup
empresarial un conjunt de polítiques i plans d’acció basats en els
principis següents:
Potenciar els valors corporatius i els principis que consten en el
Codi de conducta del grup Banc Sabadell com a elements integrants
de la nostra cultura.
Construir relacions socials estables que possibilitin un diàleg positiu
i constant amb tots els grups d’interès a la recerca del benefici comú:
accionistes, empleats, clients, proveïdors i societat.
Mostrar claredat i transparència en tota mena de comunicació.
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1.8 Banc Sabadell i els seus grups d’interès

Es tracta de persones, col·lectius o institucions que es veuen afectats
d’alguna manera per les nostres activitats i que, alhora, poden incidir
en les dinàmiques i en el funcionament del banc.

El gener de 2003 i en el marc del procés de planificació estratègica,
es va iniciar un procés de reflexió amb la participació d’empleats i
directius de diferents punts de la geografia espanyola i amb diferents
funcions i responsabilitats, que es va concretar amb la identificació
de la missió, la visió, els diferents grups d’interès significatius per a
la companyia i els valors que han de conformar la cultura corporativa
del banc en relació amb cadascun. El resultat d’aquest treball va ser
presentat, discutit i validat aquest mateix any en els transcurs de la
convenció anual que reuneix els màxims directius de l’entitat.

Així doncs, en l’estratègia empresarial de Banc Sabadell es considera
fonamental la creació i el manteniment de vincles de col·laboració
amb aquests grups d’interès com a elements necessaris per a la
integració dels valors socials i ambientals en la nostra gestió.

Els nostres principals grups d’interès són: accionistes i inversors,
clients, empleats, administracions públiques i ens reguladors,
proveïdors, la societat i, col·lateralment, el medi ambient.

A partir d’aquell moment, els grups d’interès ja s’inclouen
explícitament en els documents relacionats amb el desenvolupament
de Banc Sabadell:

Grups d’interès

Accionistes i inversors

Pla estratègic
2008-2009 – Òptima 09

Codi de conducta
del grup

Assignació interna
de responsabilitats
específiques sobre
RSC

Definició i aprovació pel
Consell d’Administració
de polítiques
específiques per a cada
grup d’interès

Pla estratègic
2005-2007 –ViC 07

Administracions
Públiques

BANC
SABADELL

Medi
Ambient

Model de gestió
del banc

Clients

Proveïdors
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Per al Banc és fonamental tenir un coneixement detallat de qui
formen aquests grups, què esperen de nosaltres, a què li donen
importància i quins són les seves percepcions, les seves opinions i
les seves expectatives. En definitiva, volem comprendre millor quins
són els impactes mutus amb cada grup d’interès i de quina manera
aquests afecten els projectes de cada part, la qual cosa ens permet
canalitzar dinàmiques de millora de la nostra proposta de valor des
d’aquesta riquesa de perspectives.

Canals de relació amb els grups d’interès

Una bona comunicació bidireccional entre Banc Sabadell i els
seus grups d’interès és fonamental. Aquest diàleg permet una
millora contínua dels procediments que es porten a terme i, en
conseqüència, satisfer en un grau més elevat les expectatives de
totes les parts.

Els compromisos que s’estableixen a partir d’aquestes dinàmiques
permeten generar millores en productes i serveis i condueixen també
a un desenvolupament social més equitatiu i sostenible basat en les
inquietuds i necessitats de cada moment.
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Relació entre els grups d’interès i els valors corporatius

Voluntat de servei
Proximitat
Adaptabilitat
Orientació comercial
Innovació
Professionalitat
Ètica i responsabilitat
social
Austeritat
Prudència
Treball en equip
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Canals de comunicació
Canal d’escolta

Grup d’interès

Canals de comunicació

Canal d’informació

Canal d’escolta

Canal d’informació

• Correu electrònic d’accionistes
i inversors
• Telèfon de contacte
• Consultes a accionistes sobre
aspectes de l’organització
• Sessions amb inversors
institucionals
• Investor Day

• Memòria de RSC
Administracions
• Butlletí trimestral
Accionistes
públiques
InfoAccionista
i inversors
• Web corporatiu de Banc
Sabadell
• Comunicació de fets rellevants
• Informe Anual
• Informe de Govern Corporatiu
• Investor Day

• Legislació diversa

• Memòria de RSC
• Direcció de Compliment
Normatiu
• Assessoria Jurídica
• Relacions Institucionals
• Gabinet de Presidència i
Comunicació

• Enquestes de satisfacció
• Estudis de posicionament
• Focus grup amb clients sobre
temes concrets
• Xarxa d’oficines (directors,
assessors, gestors, etc.)
• Servei d’Atenció al Client (SAC)
• Defensor del Client
• Plataformes telefòniques 24
hores al dia per 365 dia a
l’any
• Correu electrònic d’atenció al
client

• Memòria de RSC
• Web corporatiu del Banc
Sabadell
• Portals diversos d’Internet de
Banca Online
• www.bsclickOk.com (joves)
• www.infosenior.es (sèniors)
• Mailings, telemàrqueting, SMS
• Publicitat
• Revista Caràcter Emprenedor
• Conferències diverses

• Enquesta de satisfacció
• Homologació de proveïdors
• Reunions periòdiques

• Memòria de RSC
• Portal en línia de proveïdors
• Reunions periòdiques
• Participació en fòrums
• Conferències diverses

• Bústia Electrònica RSC
• Estudis de posicionament i
reputació
• Analistes diversos
• Estudis MERCO; IRMA
• Mitjans de comunicació

• Memòria de RSC
• Web corporatiu
www.bancsabadell.com
• Participació en fòrums i
actes
• Bloc BsLabs – Portal
innovació
• Conferències diverses

• Enquestes de satisfacció
• Sessions de fixació objectius,
de competències
• Sessions de competències
• Bústies corporatives
• Comitè de Seguretat i Salut
Pública
• Comitès d’Empresa
• Relació amb organitzacions i
òrgans de representació
• Comitè tècnic de comunicació
interna

• Memòria de RSC
• Revista Canal BS
• Portal People
• Direcció de Comunicació
Interna
• Portals específics d’intranet,
per directius o per àrees
d’organització
• Portal de compres per a
empleats
• Notícia destacada BS al dia

• Bústia de suggeriments per a
empleats i empleades
• Comitè de medi ambient
• Legislació ambiental
• Fòrums
• Proveïdors
• Mitjans de comunicació
• Estudis de posicionament

• Memòria de RSC
• Formació específica
(cursos en línia)
• Revista Canal BS (apartat
RSC)
• Sessions específiques amb
empleats i proveïdors
• Annexos contractuals amb
els proveïdors
• Fòrums i congressos

Clients

Proveïdors

Societat

Empleats i
empleades
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2. Banc Sabadell i els seus accionistes

Aquesta rendibilitat a través del diferencial de preus no depèn
exclusivament del valor del grup perquè hi ha importants
factors externs que la condicionen. El banc, no obstant això, a
través de la gestió diària del negoci i la consecució de resultats
procura, en tot cas, que l’accionista pugui trobar en les accions
de Banc Sabadell un refugi a mitjà i llarg termini per a la inversió
rendible dels seus actius.
2,45% de rendibilitat per dividend el 2006

Austeritat i prudència
Banc Sabadell té com a objectiu prioritari correspondre a la confiança
dipositada pels seus accionistes a través d’una rendibilitat adequada
del seu capital, una solvència també adequada, un sistema de govern
equilibrat i transparent i una gestió curosa dels riscos endògens i
exògens associats a les seves activitat i entorn.

La transparència informativa als accionistes és un altre dels
principis que hem establert en les nostres polítiques, a partir
dels criteris del Codi Unificat de Bon Govern.
Informe Govern Corporatiu, disponible pel
web corporatiu de Banc Sabadell

Política d’accionistes i inversors
La política de retribució del capital busca l’equilibri entre el
pagament de dividends i uns nivells de capitalització suficients
per fer front als reptes, les oportunitats i les dificultats que es
puguin presentar.
43,75% de pay-out el 2007

Els canals d’informació estàndards amb aquesta finalitat són
les pàgines dels accionistes i inversors en el web corporatiu, els
butlletins trimestrals d’informació financera i d’informació per
a l’accionista i l’Informe anual, entre altres publicacions, i és
voluntat del grup la seva potenciació i millora permanent sigui a
través de sistemes d’accés universal o del Servei de Relacions
amb els Accionistes i el de Relacions amb l’Inversor habilitats
per a això.
Informació exclusiva per a accionistes i inversors a través del
web corporatiu de Banc Sabadell

La prudència està definida com un dels nostres principals
valors corporatius, i es garanteix així una sostenibilitat dels
resultats empresarials.
10,57% de ràtio BIS
(coeficient de solvència ajustat per riscos)

Banc Sabadell segueix una política d’estricte compliment
amb les regulacions generals i les específiques de la nostra
activitat, tant a Espanya com a la resta de territoris en els quals
actuem. Aquesta voluntat es manifesta i es concreta a través
de la instauració de la Unitat de Compliment Normatiu que
reporta directament a l’interventor general i, a través d’ell, al
Consell d’Administració, amb total independència de les línies
de negoci, i evita així els conflictes d’interessos i minimitza
el consum de capital derivat de l’exposició als riscos legals i
reputacionals.
Independència de la Unitat de Compliment Normatiu de les
línies jeràrquiques de negoci

El valor en mercat de les nostres accions és, així mateix, un
instrument addicional per aportar rendibilitat als nostres
accionistes i als inversors institucionals.
3,68 vegades el valor comptable per acció
Per això, Banc Sabadell ha establert la política de dotar els
seus títols dels màxims nivells de liquiditat, fet que permet una
conformació transparent de la seva cotització, a més de facilitar
la materialització de beneficis a través de la seva negociació en
els mercats de valors.
El 7 de maig de 2007 es van
desdoblar les accions en proporció 4x1
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2007 Objectius

Estructura del capital social

2007

Traslladar la rendibilitat de l’acció a
l’inversor mitjançant el manteniment de
la ràtio payout.

43,75% del año 2007

Consolidar-nos com el primer grup
bancari espanyol en qualitat i quantitat
d’informació proporcionada.

Primers en l’enquesta realitzada a
inversors i analistes en la categoria
“most improved IR” de Institucional
Investor Research Group

Accions

Objectius

Realització d’activitats que ens
permetin profunditzar en el diàleg amb
els accionistes.

El compromís de Banc Sabadell amb els accionistes es basa en la
rendibilitat de la inversió, l’alt nivell de solvència de l’entitat i un
sistema de govern corporatiu equilibrat i transparent; tot això seguint
escrupolosament el que s’estableix en el Codi de conducta. Al llarg
de l’any, les decisions corporatives que incideixen en el col·lectiu
d’accionistes i inversors s’han regit per aquests principis.
Banc Sabadell és una societat anònima el capital de la qual està
dividit, el 31 de desembre de 2007, en 1.224.013.680 accions
nominatives, propietat de 80.669 accionistes.

1.224.013.680

1.224.013.680

80.669

67.633

65.020

Accionistes privats

57,2%

55,3%

57,0%

Inversors institucionals

42,8%

44,7%

43,0%

El 7 de maig de 2007, a conseqüència de l’acord de la Junta General
d’Accionistes, celebrada el 29 de març de 2007, es va portar a terme
el desdoblament (split) d’accions que integra la totalitat del capital
social de Banc Sabadell, en la proporció de 4x1, amb la qual cosa
cada accionista va passar a tenir 4 accions noves de 0,125 euros de
valor nominal per cadascuna de les accions antigues de 0,50 euros
de valor nominal que tingués.
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2.1 Govern corporatiu

A través de la pàgina web corporativa, www.bancsabadell.com,
trobarà els diferents reglaments de funcionament del nostre sistema
de govern de Banc Sabadell, i també el perfil professional i biogràfic
dels consellers:

Banc Sabadell, d’acord amb la importància que tenen els aspectes
relatius a govern corporatiu, edita anualment un informe monogràfic
sobre aquest tema amb el màxim nivell de detall, d’acord amb la
normativa existent. L’Informe de Govern Corporatiu té com a principal
objectiu ser transparents amb els accionistes i els inversors en
totes les qüestions relatives a bon govern. Per a una consulta més
detallada dels temes de govern corporatiu hi remetem, ja que es
tracta d’un element important en el marc de la responsabilitat social
de les empreses.

Estatuts de Banc
Sabadell

Codi de conducta
Junta General d’Accionistes

Junta General
d’Accionistes
Consell d’Administració
Comissió
d’Auditoria i
Control

Comissió de
Nomenaments i
Retribucions

Comissió de
Control de Riscos

Reglament intern de
conducta en l’àmbit
del mercat de valors

Comissió
d’Estratègia

Reglament de la
Junta General

Reglament
del Consell
d’Administració

Comissió Executiva
Consell d’Administració

Estructura Operativa

Nombre màxim i mínim de consellers previstos en els estatuts

37

Nombre màxim de consellers

13

Nombre mínim de consellers

11
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Membres del Consell
Càrrec en el consell

Nom o denominació social del conseller
Josep Oliu i Creus

Condició conseller

Data del primer
nomenament

Data de l’últim
nomenament

Procediment d’elecció

President

Executiu

29-03-1990

21-04-2005

Junta General

Vicepresident

Extern independent

28-11-1996

29-03-2007

Junta General

Conseller delegat

Executiu

27-09-2007

27-09-2007

Consell d’Administració per cooptació

Isak Andic Ermay

Conseller

Extern dominical

22-12-2005

27-04-2006

Junta General

Miquel Bósser i Rovira

Conseller

Extern independent

29-03-1990

21-04-2005

Junta General

Francesc Casas i Selvas

Conseller

Extern independent

20-11-1997

24-04-2003

Junta General

Héctor María Colonques Moreno

Conseller

Extern independent

31-10-2001

29-03-2007

Junta General

Joaquim Folch-Rusiñol i Corachán

Conseller

Extern independent

16-03-2000

21-04-2005

Junta General

Maria Teresa Garcia-Mila i Lloveras

Conseller

Extern independent

29-03-2007

29-03-2007

Junta General

Jorge Manuel Jardim Gonçalves

Conseller

Extern dominical

13-04-2000

21-04-2005

Junta General

José Manuel Lara Bosch

Conseller

Extern independent

24-04-2003

24-04-2003

Junta General

Josep Permanyer i Cunillera

Conseller

Executiu

21-03-2002

29-03-2007

Junta General

Jaume Llonch Andreu
Jaume Guardiola i Romojaro

Nombre total de consellers

12

Límit d’edat dels consellers segons els estatuts

Distribució de consellers sobre total del consell

Condició
conseller

% sobre total
del Consell

Executius

25,0 %

Externs
dominicals

16,7 %

Externs
independents

58,3 %

Altres externs

0,0 %
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75

Edat límit del conseller delegat

75

Edat límit del conseller
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Nombre de reunions que han mantingut durant aquest any 2007 el
Consell d’Administració i les diferents comissions del Consell
Nombre de reunions del Consell

12

Nombre de reunions del Consell sense l’assistència del president

0

Nombre de reunions de la Comissió Executiva o delegada

34

Nombre de reunions del Comitè d’Auditoria

7

Nombre de reunions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions

10

Nombre de reunions de la Comissió de Control de Riscos

51

Nombre de reunions de la Comissió d’estratègia

2

Comissions del Consell d’Administració
Membres de les comissions
Comissió
Càrrec

Executiva

Auditoria i Control

Nomenaments i Retribucions

Control de Riscos

Estratègia

President

Josep Oliu i Creus

Maria Teresa Garcia-Milà i Lloveras

Hector María Colonques Moreno

Josep Permanyer i Cunillera

Josep Oliu i Creus

Vocal

Jaume Guardiola i Romojaro

Francesc Casas i Selvas

Isak Andic Ermay

Miquel Bósser i Rovira

Isak Andic Ermay

Vocal

Josep Permanyer i Cunillera

Joan Llonch i Andreu

Joaquim Folch-Rusiñol i Corachán

Francesc Casas i Selvas

Jaume Guardiola i Romojaro

José Manuel Lara Bosch

Jaume Guardiola i Romojaro

José Manuel Lara Bosch

Joan Llonch i Andreu

Joaquim Folch-Rusiñol i Corachán

Vocal
Vocal
Secretari

Josep Lluís Negro i Rodríguez

Miquel Roca i Junyent

Miquel Roca i Junyent
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2.2 Política de rendibilitat i solvència.
Liquiditat de l’acció

Dades tècniques de l’acció SAB

2007

Número d’accionistes

A través de la retribució de la seva inversió, l’entitat traspassa a
l’accionista l’èxit aconseguit en la gestió del banc, i garanteix alhora
un nivell de solvència adequat. Aquest és un pilar fonamental en
la política de relació de Banc Sabadell amb aquest important grup
d’interès.

Número d’accions

Contratació mitja diaria (número d’accions)
liquiditat de l’acció (%)

(nº d’accions contractades durant el període s/accions
en circulació)

Les dades corresponents a 2007 de les taules següents s’han
ajustat a l’split 4x1 de maig de 2007 quan és necessari a l’efecte de
comparació amb els dels exercicis precedents.

Pay-out (%)

Dividend total 2007

0,280

43,8

Dividend total 2006

0,208

44,6

Dividend total 2005

0,168

45,2

Dividend total 2004

0,125

46,9

Dividend total 2003

0,125

43,4

Dividend total 2002

0,125

46,3

Nombre d’accionistes adherits a BS
Compte Accionista

2007

2006

2005

7,41

8,48

5,54

Màxim

9,5

8,54

5,74

Mínim

6,38

5,51

4,25

9.069

10.377

6.781

Capitalització borsària (milions)

67.633

1.224.013.680 1.224.013.680
6.296.395

4.367.510

130,14%

90,63%

Nombre d’accionistes adherits a BS Compte Accionista

Valor de cotització de l’acció en euros

Final del període

80.669

D’altra banda, és destacable que Banc Sabadell disposa d’un pla de
reinversió de dividends a disposició dels accionistes. La BS Compte
Accionista permet reinvertir els dividends en noves accions de
manera automàtica.

Històric de dividends
Brut (€)

2006
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2006

2005

23.223

21.832

19.039
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2.3 Transparència informativa

Activitats sobre analistes

A Banc Sabadell hi ha una política de total transparència informativa
cap als accionistes, en la qual es procura anar sempre més enllà de
l’estricte compliment de la normativa vigent en aquest camp.
Per assegurar l’accessibilitat total a la informació hi ha dos
departaments especialitzats dins de l’organització: la Direcció de
Relació amb Inversors i el Servei de Relació amb els Accionistes.
La Direcció de Relació amb Inversors està adreçada a inversors
institucionals, analistes financers i agències de rating, i assegura l’alt
nivell d’informació tècnica que aquests requereixen.
Adreça electrònica de contacte:

2007

2006

2005

Audiència mitjana en actes per
webcasting
Nombre de ciutats en les quals es
visiten inversors
Nombre total de visites a inversors

conexions/any

109

65

142

nombre

292

328

310

nombre

12

16

19

Nombre d’analistes que cobreixen
l’acció del banc

nombre

29

30

23

El Servei de Relació amb els Accionistes està a disposició dels
accionistes privats per a qualsevol mena d’informació que necessitin
o comentaris que vulguin fer arribar al banc.

El 6 de novembre del 2007, Banc Sabadell va fer el segon Investor
Day, en el qual el president Josep Oliu i el conseller delegat Jaume
Guardiola, amb l’assistència de tota la direcció general de Banc
Sabadell, van presentar a Barcelona als inversors i analistes el nou
Pla director Òptima 09. Hi van assistir 67 analistes i inversors, fet que
reflecteix l’interès del mercat per l’evolució de Banc Sabadell.

Adreça electrònica de contacte:

El web corporatiu,

investorRelations@bancsabadell.com

accionista@bancsabadell.com

www.bancsabadell.com

D’altra banda, trimestralment es presenten els resultats de Banc
Sabadell al col·lectiu d’analistes financers i inversors institucionals
mitjançant el sistema de webcasting que és accessible a través del
web corporatiu de Banc Sabadell.

és un instrument fonamental per
difondre la informació corporativa de la
companyia, amb la garantia que aquesta
és igualment accessible per a tota mena
d’accionistes, inversors i qualsevol altra
persona que ho vulgui.

A aquest sistema, hi pot accedir qualsevol persona interessada.
Addicionalment, durant tres mesos es pot accedir a la gravació íntegra
de l’acte a través del portal corporatiu i, de manera indefinida, la
presentació es publica en format PDF.

A més de la informació puntual
disponible a Internet, trimestralment
s’edita el butlletí InfoAccionista, adreçat
a accionistes, en el qual es recull la
informació corporativa més rellevant per
a aquest col·lectiu.
Una altra actuació que posa de manifest la transparència informativa
són les juntes generals d’accionistes. Aquest any s’ha celebrat
la junta general el 29 de març de 2007. Les dades d’assistència
s’especifiquen a la taula següent:
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Percentatge de capital representat en les juntes
Data de la Junta General
29.03.07

% de presència física
9,9

% en representació

% Total

64,9

74,7

Prèviament a la
celebració de la junta
general, està disponible
en el web corporatiu
tota la documentació
legal relacionada amb
les propostes que s’hi
presenten. Un cop
celebrada la junta també
estan disponibles els
discursos pronunciats pel
president i el conseller
delegat, juntament amb l’acta d’aquest esdeveniment, en línia amb el
nostre objectiu de màxima transparència.
Banc Sabadell té implantat un procediment per fer per Internet la
delegació del vot amb expressió dels vots particulars corresponents.
Nombre d’accionistes que van utilizar la delegació de vot electrònica
2005

2006

2007

514 accionistes

810 accionistes

132 accionistes
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Una bona pràctica sostenible
Edició del nostre Informe anual en paper ecològic i els informes de
Responsabilitat Social Corporativa i Govern Corporatiu en format
electrònic en suport CD, que es lliura juntament amb l’informe anual.

14 arbres / t de paper

= 53,2 arbres

Es redueix el
consum de
paper en

1,8 tones de CO2
equivalent / t de paper

= 6,84 t de CO2

3,80 t/any

50.000 litres d’aigua
consumides / t de paper

= 190.000 litres d’aigua
www.reciclapapel.org
www.idae.es
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3. Banc Sabadell i la societat

Les accions de patrocini i mecenatge són actes institucionals
que transmeten la nostra cultura i permeten compartir la
nostra visió amb l’entorn, en una forma de relació diferent que
considera alhora les dimensions comercial i humana.
Premi a la Investigació Biomèdica i
Premi Fundació Banco Herrero

Innovació
En coherència amb la política de responsabilitat social corporativa
de l’entitat, a Banc Sabadell es desenvolupen accions de patrocini i
mecenatge, que es fonamenten en la consciència cívica, la identitat
del banc i són l’expressió del seu compromís amb la societat en la
qual s’arrela.
Tal com manifesta el Codi de conducta de Banc Sabadell, servir és en
essència ajudar els altres a desenvolupar els seus propis projectes.
Per això, la primera prioritat del banc és centrar els esforços a
innovar i desenvolupar solucions financeres responsables que aportin
solucions a les necessitats dels diferents col·lectius que conformen el
nostre espectre social.

Política d’acció social
El compromís de col·laboració de Banc Sabadell amb el
desenvolupament social general, que és conseqüent amb el
compromís del grup amb la societat i el seu entorn.
Banc Sabadell i Telefónica desenvolupen
el nou concepte d’Instant Banking
La voluntat de creació de valor a la societat.
Banc Sabadell i IBM lideren la incorporació de les
tecnologies del web 2.0 en el sector financier
Les accions de patrocini i mecenatge formen part de
l’estratègia de negoci i es fonamenten en la consciència
cívica i la identitat del grup.
Patrocinadors de l’equip espanyol
per als Special Olympics
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2007

3.1 Innovació tecnològica

Objectius

Informar proactivament tots els
empleats i empleades de l’acció social
que duu a terme Banc Sabadell.

En la revista per a empleats,
mensualment hi ha un article sobre RSC.
A més, s’ha regalat a cada empleat i
empleada un llibre que conté les obres
més valuoses de la col·lecció d’art del
banc.

Mantenir o incrementar la inversió total
en acció social.

Increment del 23% respecte al 2006, de
la inversió total en acció social, per un
total de 3,9 milions d’euros.

Col·laborar amb projectes de temàtica
ambiental.

Fomentar la inversió socialment
responsable (ISR).

Banc Sabadell va ser pioner en el desenvolupament de conceptes
com el PC Banking a Espanya en els anys vuitanta, o en la introducció
de la signatura digital per a les empreses a finals dels anys noranta.
Recentment, ha estat la primera entitat bancària espanyola a
admetre el DNI electrònic en el seu servei en línia, reforçant la
seva aposta per l’eficiència, la innovació i la gestió òptima de les
tecnologies de la informació.

Participació en la 51a Feria Internacional
de Muestras de Asturias (FIDMA), en
la qual celebra l’exposició didàctica
“Cuidem el planeta. El seu futur està a les
nostres mans”.

GO

Comitè
Innovació

L’evolució dels mercats financers no
ha permès portar a terme les accions
previstes, deteriorant-se inclús el s
volums de l’any anterior.

Objectius

Direcció
Innovació

2008

Universitats,
Administració
i centres
d’investigació

Implantació d’un nou lloc web corporatiu
sota les normes d’accessibilitat.
Desenvolupar noves solucions financeres
per un perfil social.

Clients

Particulars
Empreses
Corporatives, etc.
...

Portal de la
Innovació

Incrementar el número de partícips del
fons Urquijo Inversión Ética, FI.
Mantenir la inversió total en acció social.

Socis
i aliances
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3.1.2 Laboratori d’Innovació

Actualment disposa d’un equip d’Innovació multidisciplinari que
analitza els conceptes tant des d’un punt de vista de factibilitat
tècnica com des de la perspectiva d’encaix en el model de negoci,
amb l’objectiu de reduir el temps i la distància entre els nostres
clients i els serveis bancaris oferts.

El juny de 2007 es presenta el lloc web dels Labs coincidint amb la
comunicació pública de l’acord de col·laboració amb IBM per innovar
en solucions de web 2.0 i serveis financers.
La unitat d’Innovació de Banc Sabadell presenta a

3.1.1 Socis i palanques de canvi

http://labs.bancosabadell.com

En la seva preocupació constant per la innovació, Banc Sabadell ha
creat una xarxa d’aliances que comporten el lideratge a Espanya
d’un model bancari basat en l’excel·lència tecnològica. En l’àmbit
internacional, l’entitat és també una palanca del canvi tecnològic,
ja que és iniciadora de l’Innovators Fòrum, juntament amb Lloyds
TSB, RBC, Nationwide, ABN AMRO, Kiwibank, Wells Fargo, Societé
Générale, Crédit Suisse, HSBC, HBOS, NAB, Caja Navarra, Caixa
Galicia, Citi Greece i Egg UK.

noves solucions fruit de la seva activitat amb l’objectiu de tractar-les
en un entorn més col·laboratiu.

Banc Sabadell i Telefónica desenvolupen conjuntament el nou
concepte d’Instant Banking

Abans de disposar de les versions finals per a la seva posada en
marxa, es mostren aquí algunes de les innovacions i serveis mòbils
que Banc Sabadell està desenvolupant, amb la intenció que la
societat les conegui i pugui col·laborar amb la seva experiència,
aportant la seva opinió i suggeriments.

Instant Banking és un nou concepte
que determinarà la banca del futur i
que permetrà la prestació de serveis
bancaris instantanis, allà on la
persona ho requereixi, i així reduirà
dràsticament els temps de tramitació d’operacions. Aquest nou model
estén les possibilitats de la banca electrònica actual a la telefonia
mòbil i la televisió interactiva.

Labs.bancosabadell.com és
el primer bloc d’aquestes
característiques que publica en
xarxa una entitat financera al nostre
país, i es converteix en un punt
de trobada per a col·laboradors,
universitats, empleats, clients i la
societat en general.

Banc Sabadell i IBM lideren la incorporació de les tecnologies del
web 2.0 en el sector financer
Fruit de l’acord, les dues empreses
constituiran un equip d’innovació,
integrat per personal de les dues
companyies, que estudiarà les
aplicacions d’aquestes tecnologies
en entorns bancaris.
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3.1.3 Pioners. Nous productes al servei de la
societat

Instant Broker és un sistema innovador que permet, a
través de la veu, fer tota mena de consultes borsàries,
rebent gràfics, cotitzacions o comparatives en la pantalla
del seu telèfon mòbil

El caràcter innovador de l’organització impulsa l’ampliació del
catàleg de productes, fent cada vegada més accessible als clients els
productes més sofisticats. Banc Sabadell és en aquest sentit pioner
implantant tecnologies que eliminen el temps i la distància entre la
societat i els serveis bancaris.

Actualment, l’aplicació ofereix informació sobre l’índex
i els valors de l’IBEX-35. Les consultes es poden fer
mitjançant la veu i el teclat del seu terminal

Innovant en mobilitat i banca a distància

BS Mòbil

Instant
Broker

Amb BS Mòbil, l’usuari rep un missatge de text en
el seu telèfon mòbil quan es produeixin els avisos
que hagi activat: l’abonament de la seva nòmina,
el pagament dels seus rebuts, operacions de
borsa, el seu saldo en una data determinada

DNI

Electrònic

200.000 clients reben més de 3 milions
d’alertes SMS

Banc Sabadell és el primer banc que
admet el DNI electrònic en els seus serveis
de banca per Internet:

BS Mòbil garanteix un control més gran sobre els
seus comptes i targetes

BS Online

Els clients del banc que disposin del DNI
electrònic poden identificar-se i fer consultes
dels seus comptes utilitzant simplement un lector
i el seu document electrònic

Signatura
per SMS

BS Protecció Targetes
Signatura per SMS per incrementar la
seguretat en línia

Ara els clients poden operar amb les seves
targetes amb més tranquil·litat:

Avisos de seguretat en l’ús de la banca a
distància

A través de BS Mòbil, comuniquem al titular de
la targeta totes les operacions superiors a 150
euros que es facin

Notificació de modificacions i bloquejos de
contrasenya

BS
Protecció
targetes

Avisos llançats pel sistema de gestió de
frau
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Innovant en Comunicació

Codi
BIDI

Banc Sabadell ha iniciat l’ús de la signatura digital
en els enviaments de correu electrònic.

Direct
Trust
Correu
electrònic

La firma digital dels correus garanteix la identitat
de l’emissor, que ha rebut la validació de la seva
adreça de correu electrònic mitjançant la signatura
electrònica de Verisign, autoritat de certificació
digital reconeguda mundialment, i també garanteix
tècnicament que el contingut del missatge no ha
estat alterat en trànsit per tercers.

Què és?

Els codis bidimensionals són icones o
símbols formats per una combinació de
punts i barres, que contenen informació
variada sobre serveis múltiples (entrades
de cinema, bitllets de transport, dades
personals, URL, cupons promocionals,
etc.)

Addicionalment, s’inclou al peu una imatge
aleatòria associada al destinatari, amb
un número que s’incrementa en cada
enviament.

Per què serveixen?

Els codis BIDI permeten fer al mòbil que els captura per mitjà de
la seva càmera fotogràfica una trucada, l’enviament d’un SMS a un
determinat número de telèfon o la connexió a una adreça WAP de
manera totalment automàtica, tot facilitant la navegació i l’accés a
informació i serveis. També poden ser rebuts i mostrats en la pantalla
del telèfon mòbil per ser usats, per exemple, com a entrades digitals
a esdeveniments o espectacles, fet que permet la compra a distància
de localitats sense haver de passar per la taquilla a recollir-les.

Canal
RSS

Banc Sabadell utilitza la tecnologia de codis bidimensionals BIDI com
un nou canal de comunicació i generació d’oportunitats comercials
relacionades amb la seva nova Hipoteca Jove, actualment en plena
campanya de comercialització entre el segment dels joves de fins a
30 anys

Banc Sabadell ofereix un servei d’enviament
automàtic de titulars de notes de premsa i
informacions del nostre grup financer. Per
utilitzar el servei RSS cal que l’usuari s’instal·li un
programa anomenat lector o agregador i que faci
la subscripció al nostre canal RSS.
Qualsevol persona interessada pot afegir en el seu lector els
nostres canals mitjançant els enllaços següents en el web
corporatiu:
Notes de premsa
Informació financera
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3.2 Solucions financeres

• Crèdit Estudis, Crèdit Màster, Crèdit Informàtic, Crèdit ClickOK
“per al que vulguis”

Banc Sabadell ofereix una sèrie de solucions financeres que aporten
valor pensant a integrar les necessitats personals i/o professionals de
la comunitat. Així doncs, l’ètica en el desenvolupament professional
i la voluntat d’integrar tots els perfils socials són traslladades a la
societat en forma de solucions financeres adaptades.

• Hipoteca Jove: tipus inicial els 12 primers mesos EURÍBOR +
0, i resta d’anys EURÍBOR +0,25 , sense comissió d’obertura
amb un període màxim de 40 anys.
Amb avantatges i descomptes. A ClickOK es posa a la seva
disposició ofertes en viatges, moda, esport, informació sobre
concerts, promocions... i molt més.

Solucions per als Petits

A més, es posa a disposició dels joves una via de contacte
directa per formar part de Banc Sabadell, una de les empreses
més atractives per als joves professionals.

El compte BS Junior no té cap cost ni comissions
i porta associada una llibreta exclusiva pensant a
familiaritzar el nen amb la utilitat d’administrar-se
els diners.

Compte
BS Junior

www.bsclickok.com

Solucions per a la Gent gran

Amb aquest compte els més petits de la casa
podran començar a estalviar i, a més, participar en
promocions especials.

Solucions per als Joves

BS Senior

BS Senior és un programa
especialitzat per als més grans de 55
anys amb serveis financers propis i
altres beneficis especials.

BS Click
OK

Alguns dels serveis financers propis
d’aquest programa:

• Assegurança d’accidents gratuïta de 6.000 euros
• Avançament del dia de cobrament de la pensió

BS Click OK ofereix solucions financeres adaptades a les
necessitats dels joves d’entre 16 i 25 anys, a més d’una
gran varietat d’ofertes per al seu temps lliure.

• Préstec amb condicions especials
• I, a més, una targeta de dèbit gratuïta

Amb productes pensats per al nivell adquisitiu dels joves que
els puguin ajudar a fer realitat els seus projectes.

A través de la pàgina web INFOSENIOR, aquest programa orientat
als més grans ofereix:

• Compte corrent: gratuït, sense comissions, amb un interès
de l’1% TAE del saldo del seu compte, avisos per SMS/correu
electrònic de les operacions més freqüents, servei de Banca a
Distància i una sèrie de targetes gratuïtes.

• Serveis no financers, amb el propòsit de donar suport a aquest
col•lectiu social en temes com la salut, l’oci, les reparacions
domèstiques o l’orientació legal.
• Un programa de descomptes i altres beneficis especials.

• Compte Habitatge OK: total flexibilitat en les aportacions, un
3% TAE, total disponibilitat i sense comissions de cap tipus

www.infosenior.es
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• Amb BS Protecció Subsidi protegim els ingressos dels
nostres clients titulars del compte BS Autònoms, en cas
de no poder treballar per prescripció mèdica. És una
assegurança especial per als autònoms, dissenyada amb
la col·laboració de la companyia MAFRE Caixa salut, que
consisteix en:
• Indemnització de 20 euros/dia en cas d’incapacitat
laboral derivada de malaltia o accident, i augment
d’aquest import en 20 euros més al dia en cas
d’hospitalització.
• Indemnització en cas de retirada del permís de conduir
(durant, màxim, 24 mesos): fins a 300 euros/mes.
• Defensa legal en qualsevol matèria que afecta la seva
activitat professional a través de Legalitas Autònoms.
• Servei d’assessoria / ajuda legal 24 hores.
• Assistència jurídica telefònica / consell legal.
• Accés a una xarxa de despatxos d’advocats.
BS
Comerços

Solucions per als Emprenedors

BS
Microempreses

El pack BS Microempreses és un compte a la vista
amb tarifa plana que inclou serveis financers i no
financers, i permet cobrir les necessitats habituals de les
microempreses:
• Tarifa plana en operativa i serveis: transferències, emissió
i ingrés de xecs, pagament de nòmines, targetes de crèdit
d’empresa.
• Retribució del compte en funció del saldo.
• Condicions preferents en finançament del circulant.
• Servei d’assessoria legal: un servei d’assessoria jurídica
especialitzada en microempreses, ofert per l’empresa
Legálitas. Contingut del servei:
• Assistència jurídica telefònica
• Assistència jurídica telefònica d’urgència
(24 hores)
• Atenció en despatxos
• Protecció de dades de caràcter
personal
• Recursos de multes (fins a 3 recursos a
l’any)
• Recuperació d’impagats (fins a 5
BS
factures a recobrar a l’any)
Autònoms
• Tràmits i gestions tarificats

Banc Sabadell és l’única entitat financera que disposa d’un
programa global de serveis financers i no financers per a
comerços i franquícies.
Amb BS Comerços s’ofereixen solucions immediates per als
nostres clients d’aquest segment i els seus negocis:
Alguns serveis financers:
• Compte corrent a la vista amb remuneració i sense
comissions.
• Terminal punt de venda amb condicions exclusives.
• Pòlissa de crèdit a condicions excel·lents.
• Descompte en BS Protecció comerços i oficines.
• Finançament al consum.
Oferim serveis no financers pensant en les necessitats
d’aquest col·lectiu:
• Defensa jurídica al comerç.
• Assessoria per a tràmits i gestions.
• Manteniment de locals, instal·lacions i de la llar.

BS Autònoms és l’únic programa global de serveis financers i no
financers que inclou una assegurança per protegir els ingressos
dels autònoms.
• Compte corrent a la vista amb remuneració i SENSE comissions.
• Una oferta financera en condicions exclusives: Visa Business
gratuïta el primer any, crediglobal amb descompte, etc.
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3.3 Productes responsables

3.3.1.1 Urquijo Inversión Ética y Solidaria, FI

En el context de la responsabilitat social corporativa, Banc Sabadell
ofereix als nostres clients productes socialment responsables, que
tenen en compte criteris de desenvolupament sostenible tant des del
punt de vista ambiental com social.

Urquijo Inversión Ética y Solidaria, FI, és un producte socialment
responsable procedent del catàleg de Banco Urquijo. Aquest fons
es comercialitza des de l’any 2004 i gestiona, a final de l’exercici
de 2007, més de 25 milions d’euros; es fan inversions en valors de
renda fixa i variable d’empreses socialment responsables.

3.3.1 Inversions socialment responsables (ISR)
El grup ofereix dos productes d’inversió socialment responsable:
el fons Urquijo Inversión Ética y Solidaria F.I. i la societat Urquijo
Cooperación S.I.C.A.V., S.A.
Denominació

Urquijo Inversión Ética y
Solidaria FI

Urquijo Cooperación
SICAV,S.A.

Característiques de la inversió

Ètica i solidària

Ètica i solidària

Gestora

BanSabadell Inversió

Urquijo Gestión

Comercialitzadora

Banco Urquijo,
Banc Sabadell

Banc Urquijo

Patrimoni el 31 de desembre 2007 25.238.116,82 eur

14.658.145,99 euros

Nombre de partícips/accionistes el 567
31 de desembre 2007

104

Vocació

Global

Global

Univers

Criteris de selecció
negatius

Criteris de selecció
negatius

Procés de selecció

Comitè ètic

Comissió ètica

Comissió cedida en % sobre el
patrimoni

0,35%

0,60%

Comissió cedida el 2007
corresponent a l’exercici 2006

190.488,81 euros

93.376,24 euros

Institucions sense ànim de lucre i Mans Unides
organitzacions no governamentals Càritas
beneficiàries de la comissió cedida
el 2007 corresponent a l’exercici
de 2006

Institucions sense ànim de lucre i
organitzacions no governamentals
beneficiàries de la comissió
corresponent a l’exercici de 2007
que se cedirà el 2008

Fundación Codespa
Acció contra la Fam
Ajuda en Acció
Horizontes Abiertos

Univers de selecció
Comitè
ètic

Ponderació de factors negatius

Ètic

Medi
Ambient

Drets
humans

Cartera de
valors

Associació Nous Camins
AMREF Flying Doctors
Associació de Caritat Sant
Vicenç de Paül
Franciscanas de la Purísma
Concepción
Fundació Pla Internacional
Espanya
Congregación de las Hijas de
la Cruz
Fundación Entreculturas

Solidari

Programació en curs en el
moment de tancar aquesta
memòria
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3.3.1.2 Urquijo Cooperación SICAV

La selecció dels valors en els quals inverteix la duu a terme el comitè
ètic del fons, format per experts independents. Aquest comitè ètic
pren les decisions d’inversió excloent les companyies vinculades
amb la producció de tabac, els fabricants de sistemes complets
d’armament, els proveïdors i fabricants de sistemes d’armament,
serveis o peces clau d’armament nuclear, els propietaris i operadors
de centrals d’energia nuclear i els extractors i productors d’urani.
A partir de 2008 s’utilitzaran també criteris de selecció positius
utilitzant l’índex FTSE4Good Europe (que premia les companyies amb
programes de responsabilitat social). Aquest índex està compost
únicament d’empreses que compleixen uns requisits de sostenibilitat
ambiental, responsabilitat social i de respecte als drets humans.

Urquijo Cooperación SICAV és la primera SICAV ètica i responsable del
grup Banc Sabadell. Ha acordat amb Urquijo Gestión, S.A. S.G.I.I.C.,
Sociedad Unipersonal, que aquesta societat gestora destini una
part de la comissió de gestió percebuda de la SICAV a projectes de
cooperació. La cessió de comissió és del 0,60% sobre el patrimoni.
El patrimoni d’Urquijo Cooperación SICAV assoleix, a final de l’exercici
de 2007, més de 14,6 milions d’euros.

L’import de la cessió de la comissió del 0,35% sobre el patrimoni
corresponent a l’exercici de 2006 ha estat de 190.488,81 euros.
Aquesta quantitat serà distribuïda al 50% entre dos projectes solidaris
de Mans Unides i Càritas, que es designaran durant el primer
trimestre de 2008.

Univers de selecció

Comissió
ètica

A principi de 2007, Urquijo Gestión, S.A. S.G.I.I.C. Sociedad
Unipersonal va comunicar que els beneficiaris de la cessió de
comissió de l’Urquijo Inversión Ética y Solidaria FI, corresponent a
l’exercici de 2007, que se cedirà el 2008, seran:

Ponderació de factors negatius

Ètic

Medi
Ambient

Drets
humans

Cartera de
valors

beneficiaris
2008

Solidari
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3.3.2 Pla de pensions ètic i solidari

La selecció dels valors la fa la comissió ètica del fons format per
experts independents. Aquesta comissió pren les decisions d’inversió
excloent les companyies vinculades amb la producció de tabac,
els fabricants de sistemes complets d’armament, els proveïdors i
fabricants de sistemes d’armament, serveis o peces clau d’armament
nuclear, els propietaris i operadors de centrals d’energia nuclear
i els extractors i productors d’urani. A partir de 2008 s’utilitzaran
també criteris de selecció positius utilitzant per a això l’índex
FTSE4Good Europe (que premia les companyies amb programes
de responsabilitat social). Aquest índex està compost únicament
d’empreses que compleixen uns requisits de sostenibilitat ambiental,
responsabilitat social i de respecte als drets humans.

Banc Sabadell va ser la primera institució d’Espanya a llançar un
Pla de Pensions Ètic i Solidari el 2003, conjuntament amb Intermón
Oxfam i ESADE.

BanSabadell Pensions cedeix a aquesta ONG una part de la
comissió de gestió que genera el pla, en concret, del 0,50% sobre el

La cessió corresponent a l’any 2006 feta el 2007 ha estat de 93.376
euros i s’ha repartit entre set projectes solidaris:

Univers de selecció

• L’associació Nous Camins destinarà l’aportació
rebuda a la perforació de tres pous d’aigua potable a
Kènia.

Comissió
ètica de
seguiment

• La fundació Amref Flying Doctors adquirirà amb
aquesta ajuda una màquina per a la investigació
contra la sida a l’hospital de Mara a Tanzània.

Selecció de valors amb estàndards de
FTSE4Good

Ètic

• L’associació de Caritat Sant Vicenç de Paül
construirà un pou d’aigua potable a Bekiria,
Madagascar.

Ponderació de factors negatius i
positius

• Les Franciscanas de la Purísima Concepción destinaran els fons
rebuts al seu projecte de llar d’acollida de nenes “Amparo de San
Antonio” a Guatemala.

Cartera de
valors

• La Fundació Pla Internacional Espanya portarà
a terme un programa de prevenció de la malària a
Bafata a Guinea Bissau.
• La Congregación de las Hijas de la Cruz farà l’ampliació d’una
escola per a nens minusvàlids fisicomentals.
• La Fundación Entreculturas destinarà els fons
rebuts al seu projecte de suport a la formació i
captació de poblacions retornades de Libèria.

Solidari
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patrimoni, que es destina a projectes de desenvolupament i ajuda
humanitària. La inversió d’aquest pla de pensions es realitza en
carteres socialment responsables. Concretament, els components
de la cistella de valors invertibles pel pla els determina l’índex
FTSE4Good Europe (que premia les companyies amb programes de
responsabilitat social). Aquest índex està compost únicament en
empreses que compleixen uns requisits bàsics, com la sostenibilitat
del medi ambient, la responsabilitat social i el respecte als drets
humans. En canvi, s’exclou les companyies vinculades amb la
producció de tabac, els fabricants de sistemes complets d’armament,
els proveïdors i fabricants de sistemes d’armament, serveis o peces
clau d’armament nuclear, els propietaris i operadors de centrals
d’energia nuclear i els extractors i productors d’urani.

Una part de la comissió cedida a Intermón Oxfam s’ha destinat a
donar resposta humanitària a la destrucció que l’huracà Fèlix va
ocasionar el setembre de 2007 a Nicaragua.
Pla de pensions ètic i solidari

Patrimoni (euros)

31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007

3.585.811
4.312.380
4.612.291

Nombre de plans
710
736
764

3.3.3 Línies ICO/BEI

Així mateix, la part de renda fixa s’inverteix en els estats sobirans,
governs regionals i municipals i agències governamentals dels estats
membres de l’OCDE, i també en els organismes internacionals dels
quals l’Estat espanyol sigui membre.

L’Institut de Crèdit Oficial disposa de diverses línies de finançament
la finalitat de les quals és impulsar i donar suport a les inversions
productives de les empreses espanyoles. L’ICO finança els projectes
d’inversió a través de diverses línies. Banc Sabadell ha subscrit
durant el 2007 les línies de crèdit següents:

Una comissió ètica de seguiment, formada per especialistes d’ESADE
i d’Intermón Oxfam, es reuneix per supervisar i validar els criteris ètics
del pla i delimitar els valors aptes per a la inversió en la cartera del
fons.

Pla Avança: és una innovadora línia de finançament amb la
finalitat d’impulsar la incorporació de les tecnologies de la
informació i de les comunicacions amb un tipus d’interès del 0% i
sense comissions. Es materialitza en tres tipologies de beneficiaris
en funció de qui la sol·liciti:

Aquest any, l’aportació solidària que ha generat la gestió del Pla
de pensions ètic i solidari ha pujat a 12.674,91 euros. Aquests
diners s’han destinat al programa preventiu de salut maternoinfantil
d’Intermón Oxfam en els 27 barris pobres de Pune, a l’Índia. El
principal objectiu d’aquest pla preventiu és reduir la mortalitat i
desnutrició infantil, tot proporcionant assistència sanitària a les dones
embarassades i als nens. Més de 43.000 persones es beneficiaran
directament i indirectament del projecte, especialment la població
no reconeguda legalment i que no té accés a la sanitat pública. Les
activitats desenvolupades es basen en salut reproductiva, prevenció
i tractament de malalties de transmissió sexual, millora de la
nutrició infantil, emancipació de les dones i reducció de la violència
domèstica. La clau del programa és la formació proporcionada a
grups de dones de cada barri que, com a assistents mèdics, controlen
individualment i a domicili la salut de les mares i els seus nadons.
També informen els equips mèdics i infermeres del programa perquè
puguin fer-ne el seguiment.

• Línia TIC (empreses): petites i mitjanes empreses que
mitjançant l’adquisició d’equips informàtics accedeixin a Internet
de banda ampla, necessitin tenir presència a Internet, disposar
d’eines de gestió avançada CRM, ERP o iniciar el comerç i la
facturació electrònica.
• Línia Joves i Universitaris: estudiants matriculats en centres
espanyols d’estudis universitaris d’entre 18 i 35 anys per a
l’adquisició d’ordinador amb capacitat d’accés a Internet de
banda ampla o que contractin una nova alta en aquest servei.
• Línia Ciutadania Digital: residents en territori espanyol que
disposin de connexió a Internet en banda ampla o contractin
una alta nova en aquest servei i adquireixin ordinador amb
capacitat de connexió a Internet.
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Línia ICO-DGT 2007: línia de finançament a tipus d’interès 0%
i sense comissions, per a joves d’entre 17 i 25 anys, espanyols
o amb residència a Espanya, que vulguin finançar els costos del
Contracte de Formació amb una autoescola adherida al programa.

Línia ICO-millora de la competitivitat del sector manufacturer:
línia de finançament establerta entre ICO i el Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç específica per a empreses del sector
manufacturer i que han vist reduïda la seva competitivitat per la
competència mundial, en sectors empresarials sensibles.

Línia ICO-Pime: línia dirigida als autònoms i a les petites i mitjanes
empreses, que dóna suport a projectes d’inversió en condicions
de finançament preferents, que facilitin la incorporació d’actius
productius nous, amb la finalitat de millorar la seva competitivitat.

Línia ICO-Inundacions desbordament de l’Ebre: línia de
finançament específica per als particulars o professionals afectats
per les inundacions de la conca del riu Ebre. Finança en condicions
preferents la reparació o substitució de béns danyats per les
inundacions.

Línia ICO-Sector Transport: línia dirigida als professionals i
empreses amb autorització per fer transport públic per carretera,
tant de passatgers com de mercaderies. Els projectes d’inversió en
podran incorporar actius productius nous, destinats a l’exercici de
la seva activitat.

Línia ICO-Incendis de les Canàries: línia de finançament específica
per als particulars o professionals afectats pels últims incendis que
han afectat les illes Canàries. Finança en condicions preferents la
reparació o substitució de béns danyats pels incendis.

Línia ICO-Emprenedors: línia dirigida a promoure i donar
suport al finançament de projectes d’inversió portats a terme
per emprenedors i donar suport també a les primeres fases de
constitució de projectes empresarials, amb una gran aportació
d’ajudes que minoraran el cost financer total de l’operació.

Línia de finançament de línies BEI (Banc Europeu d’Inversions):
línia dirigida als autònoms i a les petites i mitjanes empreses, que
dóna suport a projectes d’inversió en condicions de finançament
preferents, que facilitin la incorporació d’actius productius, amb
la finalitat de millorar la seva competitivitat. Té el gran avantatge
de poder incorporar tant actius nous com de segona mà, i també
projectes d’entre 30.000 euros i fins a 25 milions d’euros i terminis
d’amortització de com a mínim 30 mesos.

Línia ICO-Creixement Empresarial: línia dirigida a facilitar el
finançament de la mitjana empresa en condicions preferents,
que pot complementar les expectatives de finançament dels seus
projectes, amb un import de finançament superior a altres línies
subvencionades.
Línia ICO-IACC producció cinematogràfica: línia de finançament
específica per a empreses del sector cinematogràfic per oferir
préstecs en condicions preferents i subvencionades.
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3.3.4 BS Punts a ONG
Els BS Punts són punts que Banc Sabadell regala als clients en
agraïment a la seva confiança pel fet d’utilitzar els nostres productes
i serveis. Aquests punts poden ser canviats pels mateixos clients per
una àmplia gamma de regals o bé ser transformats en donatius a
ONG. Durant l’any 2007, s’han realitzat donacions per un import de
53.158,68 euros que han fet a decisió dels clients a les següents
ONG:

Donacions a
través de Bs
Punts :

7.088,10 euros

Donacions a través
de Bs Punts :

14.385,77 euros

SOS Níger:
Amb les donacions de clients
es contribueix al control de la
malnutrició severa o moderada
de nens i nenes, i també les seves
conseqüències socials i econòmiques,
i el seu impacte sobre les taxes de
mortalitat i morbiditat infantil en menors
de 5 anys.

La Fundació Internacional Josep Carreras
fomenta la donació de medul·la i busca
un donant compatible per a cada malalt.
Sovint l’única possibilitat de curació és
un trasplantament de medul·la òssia. Les
donacions de clients estan contribuint
també al manteniment del Registre
Espanyol de Donants de Medul·la.

Amb les donacions de clients es contribueix
a millorar les condicions de vida de 27 barris
marginals de Pune. Intermón Oxfam treballa
Donacions a
en la salut reproductiva i infantil, la prevenció
través de Bs
i el tractament de la sida, l’emancipació de les
Punts :
dones i la reducció de la violència domèstica. 7.857,22 euros

La Fundació Umbele manté el principi que 1 euro
donat aquí és 1 euro que arriba a l’Àfrica, ja que
no hi ha cap despesa gràcies a la col·laboració de
voluntaris, professionals i empreses que donen el
seu suport. Amb la seva ajuda, Umbele treballa en
l’escolarització de nens i joves, en la promoció de
la dona africana, en el foment de micronegocis i
ajuda a emprenedors i en l’atenció a refugiats de
guerra.

Metges sense Fronteres porta
assistència mèdica i humanitària a
la població de Jowhar, a Somàlia, on
la violència pel conflicte armat no
cessa i les conseqüències per als
més vulnerables són desastroses. Les
donacions de clients contribueixen a
combatre epidèmies com el còlera,
a atendre els ferits de guerra, a
subministrar aigua potable i a vacunar
nens i dones.

Donacions a
través de Bs
Punts :

Donacions a
través de Bs
Punts :

6.990,17 euros

843,37 euros
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5.341,30 euros

Arribar en les primeres 24 hores després
del desastre o catàstrofe és vital per salvar
vides. Les donacions de clients col·laboren
amb el Fons d’Ajudes per a Emergències
i aconseguirem estar preparats per
reaccionar a temps. Creu Roja desenvolupa
una acció preventiva cap a nens i joves
d’entorns desestructurats que es troben en
situació d’alt risc per enfocar el seu futur.
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Fundación Plataforma Solidaria treballa millorant
les condicions de vida molt difícils de nens i
joves, desafavorits econòmicament i socialment,
tant a Astúries com en els seus centres de Santa
Cruz de la Sierra (Bolívia), on atenen les seves
Donacions a través necessitats bàsiques (sanitàries, educatives, etc.)
de Bs Punts :
i desenvolupen i potencien valors cívics, morals i
414,92 euros
religiosos.

Matres Mundi dedica els seus esforços a
la promoció de la salut maternoinfantil en
determinades àrees del Tercer Món: amb les
donacions de clients es contribueix a millorar
l’assistència perinatal mitjançant estratègies
i projectes com ara la dotació de recursos a
maternitats existents, la construcció i posada
en marxa de dispensaris i hospitals en llocs
sense infraestructures, l’elaboració de plans
integrals per a la reducció de mortalitat materna i
perinatal, juntament amb el desenvolupament de
programes de prevenció, higiene i vacunació.

Donacions a
través de Bs
Punts :

Tractament i aprovisionament de medicaments
1.479,28 euros
per a nens i nenes amb diagnòstic de càncer,
en famílies amb baixos ingressos i sense
seguretat social: amb les donacions de clients es
podrà facilitar a 174 nens i adolescents amb càncer els
medicaments oncològics i no oncològics necessaris per a
les sessions de quimioteràpia, perquè d’aquesta manera
puguin superar la malaltia fins a la seva plena recuperació.
L’associació AMANC és la contrapart a Mèxic d’Ajuda en
Acció i és pionera a donar SUPORT INTEGRAL als nens, les
nenes i els adolescents amb càncer.

Donacions a
través de Bs
Punts :

423,94 euros

Donacions a
través de Bs
Punts :

856,90 euros

Tractaments i intervencions quirúrgiques a
Moçambic: Ulls del Món treballa per millorar
l’atenció oftalmològica a la província d’Inhambane,
Donacions a
Moçambic, on les persones es queden cegues i
través de Bs
pateixen deficiències visuals per causes que tenen
Punts :
1.073,38 euros una solució fàcil als països del nostre entorn. El
principal objectiu del programa és cooperar amb les
autoritats sanitàries locals per contribuir a dotar,
racionalitzar i organitzar els serveis oftalmològics
locals. Aquesta aposta ambiciosa permetrà, a mitjà
termini, ajudar a combatre les malalties oculars i a
millorar la salut visual de la població.

La Fundació Catalana Síndrome de
Down treballa per millorar la qualitat de
vida de les persones amb síndrome de
Down i altres discapacitats intel·lectuals,
per fer possible la seva inclusió total a la
societat i per aconseguir el màxim grau
de dignitat, respecte, autodeterminació i
benestar.

Mans Unides té com a missió lluitar contra la
fam, la nutrició deficient, la misèria, la malaltia,
el subdesenvolupament i la falta d’instrucció,
i treballar per eradicar les causes estructurals
que les produeixen: la injustícia, el repartiment
desigual dels béns i les oportunitats entre les
persones i els pobles, la ignorància, els prejudicis,
la insolidaritat, la indiferència i les crisis de valors
humans i cristians.
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través de Bs
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6.404,33 euros
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3.4 Pràctiques de col·laboració empresauniversitat

IEF Institut d’Estudis Financers
Banc Sabadell ofereix a estudiants de tercer cicle l’oportunitat de
participar en un projecte formatiu de pràctiques a la Xarxa Comercial
i en diferents àmbits del Centre Corporatiu. Els col·laboradors en
pràctiques disposen d’eines actualitzades i la guia d’uns tutors
experimentats.

EADA Escola d’Alta Direcció i Administració

Aquestes pràctiques formatives permeten aplicar i ampliar
coneixements i alhora desenvolupar les capacitats necessàries per
orientar la teva carrera professional.

ICT Institut Català de Tecnologia

Formar part d’un programa d’aquest tipus permetrà participar en
futurs processos de selecció del banc.

Consell de la Formació Professional de Barcelona

L’entitat té establerts convenis de cooperació educatius per dur a
terme pràctiques amb un gran nombre d’universitats i escoles de
negoci, a més de col·laborar amb programes específics de formació i
estudis de tercer cicle.

CEMFI Centre d’Estudis Monetaris Financers

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona

EUS - Programa Empresa Universitat Societat

PUE - Programa de Cooperació
Educativa Universitat Empresa

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra
DEA - Departament d’Economia i
d’Història Econòmica

Universitat Ramon Llull. ESADE – La Salle

CITIUS - Màster en Direcció d’Entitats i
Divisions Financeres

IESE Universitat de Navarra
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3.5 Acció social

Correspon, doncs, a la Comissió de Patrocini i Mecenatge administrar
el pressupost assignat, tot examinant i decidint sobre les propostes
que se li presenten. Les assignacions de significació més gran han de
ser, a més, ratificades per la Comissió Executiva.

El total de fons destinats a acció social l’any 2007 ha estat de
3.957.758 euros. Aquesta contribució social es desenvolupa
principalment en els llocs de més implantació del banc i es duu a
terme a través dels patrocinis específics de les diferents marques de
Banc Sabadell i de Banco Urquijo.

Les accions dutes a terme l’any 2007 han seguit la línia de continuïtat
respecte a anys anteriors i s’han mantingut els vincles amb diferents
entitats i organitzacions. Aquest any s’han centrat els esforços en els
àmbits generals:

Es tracta de projectes promoguts per institucions de prestigi que
tenen una clara intenció social en l’àmbit de la cultura i les arts, la
integració social i el desenvolupament comunitari, la salut, l’esport, la
investigació i l’educació. El nostre objectiu principal és pal·liar dèficits i
contribuir al dinamisme social del conjunt de la societat.

• Social i assistencial
• Cultural

• Investigació i formació
Aportacions per àmbit

10 11

Inversió en patrocini i acció social (en euros)
3.957.758
3.040.000

1

9

3.213.381

2

8

3

7

5

6
2005

2006

2007

Anualment, la Comissió Executiva aprova un pressupost general per
a acció social, assignant una part a les dues fundacions (capítol 1.5
d’aquesta memòria) i delegant a la Comissió de Patrocini i Mecenatge
l’administració de la resta.
La Comissió de Patrocini i Mecenatge es reuneix mensualment i està
formada pel director de la Fundació Banc Sabadell, el director del
Gabinet de Presidència i de Comunicació, el director de Màrqueting
Corporatiu, el director de Banca Comercial i el director de Banca
d’empreses.
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1

Música / Arts escèniques

15,14%

2

Arts visuals / Disseny / Exposicions

14,60%

3

Institucions culturals

4,40%

4

Patrimoni artístic i cultural

3,85%

5

Foment econòmic i empresarial

10,25%

6

Activitats populars i esportives

16,46%

7

Lletres / Edicions / Publicacions / Catàlegs

8

Acció solidaria / Organitzacions no gubernamentals 7,48%

9

Investigació i estudis / Beques

5,62%
16,68%

10 Medi ambient

3,17%

11 Temàtica diversa

2,34%
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Entre les institucions de caràcter social amb les quals Banc Sabadell
col·labora regularment en programes de cooperació i ajuda econòmica
podem destacar:

Aquestes institucions i totes les altres amb les quals el banc es
relaciona disposen d’unes condicions especials de gestió tenint
en compte el servei que aporten a la nostra societat. A més de les
aportacions econòmiques corresponents, els oferim l’exempció total
de comissions per les transferències ordenades per clients a favor
d’institucions i organitzacions humanitàries, i també la cessió gratuïta
de pàgines de publicitat en les publicacions del banc dirigides a
clients i empleats.

Càritas

Cal destacar que al llarg de l’any s’han succeït les activitats i
exposicions en la galeria exterior d’exposicions del banc a Sabadell
i a la sala d’exposicions Banco Herrero a Oviedo. Entre aquestes
exposicions destaquen:

Ajuda en
Acció

UNICEF

Fundació privada
Talita

Metges sense
Fronteres

Fundació Ulls
del Món

Mans
Unides
Creu Roja de
Catalunya
IntermónOxfam

Fundació Internacional
Josep Carreras

Fundació Catalana
Síndrome de Down

Fundació Banc dels
Aliments

Exposició Foto
Colectania

Fundació Umbele
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Exposició “Art
bitànic segles
XIX-XX”

Exposició «Pintura
catalana, del
naturalisme al
noucentisme», de la
col·lecció ThyssenBornemisza

Exposició de César
Montaña
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Cal citar, finalment, les aportacions rellevants en activitats populars
i esportives, música i arts escèniques buscant la integració a la
societat civil de les diferents zones geogràfiques en les quals
estem establerts. Algunes de les aportacions més rellevants de les
fundacions són:
• Patrocini del premi a la millor obra d’innovació dins de la IV
Biennal d’Arquitectura del Vallès.
•6ª edició del Premi Fundació Banco Herrero. Es lliura el premi a
Luis Garicano, professor a la Universitat de Chicago.
•2ª edició del Premi Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica, al
Palau de la Música Catalana.
•Presentació de la restauració i reforma de la biblioteca de l’Ateneu
Barcelonès.
•Inauguració del XXI Festival de Peralada.
•Signatura del conveni de patrocini entre BancSabadell i el Reial
Club de Tennis de Barcelona, per a l’edició del Trofeu Comte de Godó
de Tennis.
•Lliurament dels Premis Príncep d’Astúries, en els quals Banc
Sabadell actua com a patró.
•Inauguració de la temporada 2007-2008 al Palau de la Música
Català, del qual Joan Corominas és membre d’honor.
•Lliurament a la Sala Parés del 49è Premi a la Pintura Jove.
•Funció inaugural de la temporada 2007-2008 al Gran Teatre del
Liceu, del qual som membres del consell de mecenatge.
•Presentació de la temporada Associació Amics de l’Òpera de
Sabadell, a l’auditori Joan Oliu.
Dins de l’àmbit cultural, cal assenyalar la important col·laboració del
banc en els patronats dels Premis Príncep d’Astúries, la Fundació
Abadia de Montserrat, la Fundació Museu d’Art Contemporani de
Barcelona, la Fundació del Gran Teatre del Liceu, la Fundació Orfeó
Català - Palau de la Música, la Fundació Durancamps-Casas i la
Fundació Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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Una bona pràctica sostenible
Al 2007 Banc Sabadell ha desenvolupat un projecte destinat a
substituir a les oficines la publicitat en suport paper per material
interactiu. Aquest projecte anomenat “oficina sostenible” s’implantarà
en una primera fase prevista per al primer semestre de 2008 en
150 oficines i s’anirà implantant progressivament dins a completar
les 1.200 oficines de l’entitat. En una estimació inicial esta previst
estalviar amb aquesta substitució de suport paper 36 tones de paper
al any.

14 arbres /t de paper

= 504 arbres

Es redueix
el consum

3,3 tones de CO2 equivalent/ t de
paper d’alta qualitat

36 t

= 119 t de CO2

de paper d’alta
qualitat a l’any

200.000 litres d’aigua consumides / t de
paper d’alta qualitat

= 7,2 millons de litres d’aigua
www.reciclapapel.org
www.idae.es
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4.Banco Sabadell y sus clientes.

Política de clients de Banc Sabadell

Voluntat de servei, proximitat, adaptabilitat i ètica

Banc Sabadell estableix que en les relacions amb els clients
cal mantenir un alt compromís d’honestedat i responsabilitat
professional, més enllà dels estàndards legals.

A Banc Sabadell tenim com a objectiu establir vincles a llarg termini
amb els nostres clients. Per aconseguir-ho, dediquem esforços a
conèixer i comprendre les seves necessitats, de manera que les
relacions comercials tinguin com a conseqüència el benefici mutu.

El respecte als compromisos que s’adquireixen amb els clients i la
transparència en les relacions tant verbals com escrites, juntament
amb la integritat en totes les actuacions professionals, ha de ser un
objectiu que cal complir de manera ineludible.

Com s’indica en el Codi de conducta, mantenim amb els clients unes
relacions d’honestedat, responsabilitat, confidencialitat, privacitat i
respecte cap als compromisos adquirits. Així, el client percep el banc
com un aliat que proporciona solucions financeres i no financeres
en la mesura de les seves necessitats. Particulars, petites i mitjanes
empreses o grans corporacions són receptors dels nostres productes
i dels nostres serveis, sempre de màxima qualitat, i es beneficien del
caràcter emprenedor que dóna impuls a les seves iniciatives, tant
empresarials com personals.

El Protocol de relació amb els clients és el document on es recullen
els principis sobre la manera com volem relacionar-nos amb els
nostres clients i el Codi de conducta del grup és el complement que
determina els principis ètics que han de presidir aquestes relacions:

Banc Sabadell expressa el seu compromís de no discriminació
respecte a les persones clients o futurs clients, per raó de raça,
sexe, religió ni cap altra circumstància personal o social.

Banc Sabadell disposa d’un Protocol de relació amb els clients que,
juntament amb el Codi de conducta del grup, determina els principis
ètics i formals que han de presidir les relacions amb els nostres
clients. Dins d’aquests principis incorporem des dels fonamentals
vinculats als drets humans (com són la no-discriminació per raó de
raça, sexe, religió o circumstància personal o social, o l’eliminació
raonable de barreres físiques i idiomàtiques) fins a altres principis que
tracten sobre com hem d’atendre els nostres clients (la utilització d’un
llenguatge clar i concret en converses i documents, l’honestedat, la
confidencialitat, la transparència, el compliment dels compromisos,
etc.).

Codi de conducta
disponible en el web corporatiu

L’objectiu permanent de Banc Sabadell és ser número u en
qualitat, fet que implica donar respostes ajustades a les
necessitats dels nostres clients o possibles clients, tal com
estableix el sistema de qualitat del grup.

Única entitat financera amb la certificació
de la ISO 9001:2000 per a tot
el grup Banc Sabadell

A banda de l’atenció personalitzada que brinda el conjunt de l’equip
humà de Banc Sabadell, disposem d’un Servei d’Atenció al Client i
d’un Defensor del Client per atendre les queixes o les reclamacions
que puguin sorgir de la relació entre els clients i els seus interlocutors
habituals. És també destacable la realització d’enquestes de
satisfacció periòdiques als clients de Banc Sabadell i de controls
de qualitat en tota la xarxa d’oficines mitjançant la realització de
pseudocompres.

El banc té el comprimís d’utilitzar un llenguatge clar i concret
en els processos de venda i promoció dels nostres productes i
serveis, i també en els documents contractuals, amb la finalitat
que el client pugui prendre les seves decisions amb tota la
informació necessària per a aquesta finalitat.
Cap observació per part dels organismes
públics sobre transparència en la informació
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Els clients es consideren sempre clients del grup en el seu conjunt.
Cal transmetre’ls una percepció de bon servei independentment
de l’àmbit o persona que els atengui.
18 portals Internet de
Banc Sabadell

2007 Objectius

Guanyar un client significa anar més enllà de la venda; significa
crear una relació i un compromís a llarg termini a través d’una
confiança basada en la transparència, l’honestedat, l’equilibri de
drets i deures i la fiabilitat respecte als nostres compromisos.
Més del 90% dels clients manifesten explícitament que pensen
seguir confiant en Banc Sabadell

Reduir la ràtio de queixes rebudes/
clients pel Defensor del Client i el
SAC.

Reducció del 5%.

Millorar els resultats en les enquestes
de satisfacció de clients.

Més del 90% dels clients manifesten
explícitament que pensen seguir confiant
en Banc Sabadell.

Millorar i incrementar els canals de
diàleg amb els clients.

Busquem l’eliminació raonable de les barreres físiques i
idiomàtiques, adaptant-nos a les necessitats de cada moment, de
cada persona i de cada entorn.
Extractes i contractes
en diversos idiomes

Addicionalment a les enquestes anyals
de satisfacció, en 2007 s’ha dut a terme
un estudi que avalua aquells aspecte
que, més enllà de la simple pulcritud
i puntualitat en el treball, potenciem
el valor entregat per el banc i generen
vincles de confiança.

Objectius

2008

Creació d’un espai web d’informació
a clients on aquests disposin d’una
guia d’usuari. Posant aquest espai a
disposició del client informació sobre
característiques operatives, funcionals i
de servei.

Tota la informació relativa als nostres clients o clients potencials
és d’ús exclusiu i estrictament confidencial i la seva utilització serà
racional i amb respecte a la vida privada i al compliment de la
normativa legal vigent.
Cap recomanació per part de l’Agència de
Protecció de Dades sobre els sistemes de seguretat
i gestió de dades personals de Banc Sabadell

Mantenir el lideratge en ràtios
reclamacions.

Assumim les responsabilitats que dimanen dels nostres actes,
posant tots els mitjans al nostre abast per reparar aquelles
situacions no desitjades que es puguin derivar dels nostres errors
o omissions.
Banc Sabadell és l’entitat financera amb
més bona ràtio de reclamacions tramitades
pel Banc d’Espanya
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4.1 Perfil del client
Banc Sabadell es defineix com un banc de clients. Això significa que
el focus del nostre negoci no està en la simple venda de productes
i serveis, sinó que aquests productes i serveis es conceben com a
elements que les nostres xarxes comercials utilitzen per dissenyar les
solucions financeres més bones, d’acord amb les necessitats de cada
client.

BS Senior

BS
Autònoms

Es tracta, en definitiva, de construir una relació duradora basada en la
confiança mútua.
Des d’aquest punt de vista, la cartera de productes i serveis abraça les
necessitats d’un ampli espectre de clients, el perfil del qual va des del
client particular que necessita solucions fàcils per a la seva economia
domèstica, fins a les grans companyies amb necessitats complexes,
tant des del punt de vista del seu negoci recurrent, com per al
finançament de projectes, l’optimització dels seus fluxos de tresoreria
o la cobertura de riscos associats a la seva mateixa activitat.

Banca
Personal

Banca
Privada

Per assegurar la qualitat més gran, tot aquest rang de solucions
financeres es distribueix a través de diferents xarxes i marques
comercials –cadascuna incorpora una proposta de valor específica per
al seu mercat objectiu– i d’un sistema de carterització de clients que,
a través de gestors i directors amb un adequat nivell d’experiència i
formació, busca l’especialització en l’assessorament, d’acord amb
cada perfil de necessitats.

BS

Microempreses

BSClick OK

Banca
Associada
BS
Comerç
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Complementàriament a aquest model de distribució, Banc Sabadell
entén que les noves tecnologies de la comunicació són una
magnífica oportunitat per millorar l’accessibilitat als nostres serveis,
especialment pel que fa a horaris, a la consulta de la nostra oferta
comercial i a una execució fàcil i immediata de la majoria de les
transaccions quotidianes.

Dades de connectivitat amb els clients

Aquesta política multicanal es concreta a través de la xarxa de caixers
automàtics, el servei de banca telefònica i el servei per Internet BS
Online també ajustat a les necessitats de cada segment.

2007

12

11

Accessos a pàgines per Internet (en milions)

445

354

273

Nombre d’operacions o processos
disponibles en el web de clients

497

470

435

Nombre de transaccions fetes per Internet
(en milions)

185

152

116

Nombre de trucades ateses via telefònica
(en milers)

761

702

775

Nombre d’operacions i consultes
efectuades via telefònica (en milers)

755

983

900

NIvell d’accessibilitat de banca telefònica

92.5%

92,0%

92,2%

Nombre de correus electrònics gestionats
(en milers)

102

111

85

94

78

60

8.875

6.133

5.100

Nombre de clients que disposen d’una
missatgeria mitjançant el telèfon mòbil (BS
mòbil)

190.730

100.292

7.583

Nombre de missatges telemàtics emesos a
clients a través de BS mòbil (en milers)

3.602

1.115

60

Nombre de documents visualizats en el web
de clients (en milers)

de
caixers autom

x

BS

17

Nombre de clients que disposen de
correspondència virtual (en milers)

ca
telefòni

àt
ics

xar

a

2005

Nombre de portals a Internet per
a clients

política
multicanal
ba
n ca

2006

Online

Dades de banca a distància
2007

2006

2005

Nombre de contractes d’empreses

166.595

129.380

119.637

Nombre de contractes de particulars

713.703

626.954

579.135

52.521,3

49.764,5

45.485,8

11.635,0

1.606,0

1.523,6

Nombre d’operacions d’empreses
(en milers d’operacions)

Nombre d’operacions de particulars
(en milers d’operacions)
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4.2 Satisfacció del client

Clients que manifesten que segueixen confiant en Banc Sabadell

Enquestes telefòniques

1

A més de gestionar les queixes i reclamacions que l’entitat rep, amb
l’objectiu de millorar dia a dia la satisfacció dels nostres clients, es
fan enquestes periòdiques de satisfacció des de l’any 2000, tant en
l’àmbit global de Banc Sabadell com de manera específica per a cada
una de les línies de negoci i de les marques del banc. Mitjançant
aquestes enquestes s’analitzen aspectes com l’efectivitat professional
del gestor, el grau de confiança en el gestor, l’atenció en les oficines,
l’agilitat en els tràmits, l’adequació dels productes i serveis i el seu
funcionament o la informació rebuda a domicili, entre d’altres.

2

3

Els resultats d’aquestes enquestes en l’àmbit global de Banc Sabadell
es presenten a continuació:

(escala de l’1 al 7)

2007

2006

2005

5,82

5,87

5,85

Satisfacció global de clients amb el gestor

6,01

5,97

6,04

Satisfacció global de clients amb l’oficina

6,00

5,97

6,09

Satisfacció global de clients amb Banc Sabadell

Potser

5,9%

3

No

3,2%

Als clients nous se’ls remet un breu qüestionari d’opinió, en el qual
més del 90% opinen que la valoració global de Banc Sabadell és molt
bona o excel·lent.
Com a complement a la informació de les enquestes, disposem d’una
bateria d’indicadors interns i externs associats a cadascun dels
factors que determinen la satisfacció, per associar a dades objectives
la percepció dels clients, cosa que ens permet gestionar els nostres
processos en el dia a dia des d’una òptica qualitativa.

Bastant 6
LLeugerament 5
4
LLeugerament 3

Insatisfactori

2

90,9%

Així mateix, un dels punts forts del banc, segons l’enquesta per un
66,9% dels clients, és el personal de les oficines. Aquest punt fort
inclou aspectes com “el tracte personal de l’oficina”, “l’amabilitat dels
empleats”, etc., la qual cosa constitueix la confirmació dels valors de
Banc Sabadell amb aquest grup d’interès.

Molt 7

Aceptable

Si

En les enquestes de satisfacció d’aquest any 2007, els clients van
manifestar la seva confiança amb Banc Sabadell, que es manté els
últims anys.

Enquestes de satisfacció de clients

Satisfactori

1

Bastant 2
Molt 1
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Ranking de qualitat objectiva en xarxes comercials bancaries

A més dels indicadors operatius interns, s’utilitzen dades d’estudis
específics, a partir de les quals obtenim informació que completa
l’espectre d’indicadors per a la gestió:

Grup Banc Sabadell

Auditories telefòniques.
Consisteix a portar a terme pseudocompres/simulacions per telèfon
a partir d’un argumentari predeterminat, on es fa una valoració
subjectiva i una valoració objectiva segons els atributs inclosos en una
llista de revisió.

6,73

7,82

7,65

7,43

6,63

Mercat

7,31

6,80

6,53

7,09

7,24

6,73

6,21

Mystery Shopper o pseudocompres.
Es desenvolupa un estudi on s’analitzen de manera objectiva els
nivells de qualitat del conjunt d’elements que componen l’atenció
en les oficines de Banca Comercial a partir de la realització de
pseudocompres presencials en les mateixes oficines per part d’experts
que simulen ser clients.

2002

Estudi de comportament financer INMARK.

2003

2004

2005

2006

Font: STIGA, “RCB Análisis de Calidad Objetiva en Redes
Comerciales Bancarias. Año 2007.”

Els objectius d’aquest estudi són, d’una banda, conèixer l’evolució de
la realitat del mercat de particulars i de la petita i mitjana empresa, i,
de l’altra, fer un seguiment de l’evolució de Banc Sabadell en aquests
mercats.
Informe EQUOS.
Estudi de benchmarking sectorial de la xarxa comercial d’oficines de
les principals entitats financeres, que recull l’avaluació de la qualitat
objectiva a través de Mystery Shopper o pseudocompres basant-se en
diferents arguments d’entrada preestablerts. Aquest estudi es fa sobre
unes cent entitats financeres espanyoles, amb més de cinc mil oficines
visitades i realitzades durant l’any 2007.
Els resultats d’aquest any confirmen el lideratge de Banc Sabadell en
el rànquing de qualitat objectiva de la xarxa d’oficines comercials.
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4.3 Transparència i protecció de dades
personals

financers, una guia explicativa d’aquesta directiva i un escrit personal
en el qual se’ls informava de la categoria que se’ls havia assignat,
d’acord amb la classificació

Si en qualsevol activitat empresarial és imprescindible garantir el
màxim nivell de transparència en tota la informació que s’ofereix
relativa a productes i serveis, ho és encara molt més en empreses del
sector financer com la nostra.

En el nostre web corporatiu,

www.bancosabadell.com

Per això, el Codi de conducta de Banc Sabadell estableix que, en
el procés de venda de qualsevol producte, cal oferir al client tota la
informació rellevant per a una presa de decisions adequada, fet que
es tradueix en el baix índex de reclamacions explicat més endavant.

trobarà tota la informació sobre
aquesta directiva MiFID, com
també les nostres polítiques:

La Direcció de Compliment Normatiu del Banc, independent de les
línies executives, supervisa el disseny i la posada en marxa de tots
els productes que el banc comercialitza, i també les campanyes
comercials que es realitzen per a la seva divulgació al mercat, i es
garanteix d’aquesta manera l’ajust de tota la informació, contractació
i característiques operatives a la normativa de transparència del
Banc d’Espanya o a l’equivalent d’altres supervisors en funció
del tipus de producte (Comissió Nacional del Mercat de Valors o
Direcció General d’Assegurances i Plans de Pensions) i als principis
ètics que ens hem autoimposat. Així mateix, Compliment Normatiu
analitza permanentment les novetats reguladores que puguin afectar
qualsevol producte o activitat del banc, assegurant la seva aplicació
en termini.

• Política d’Execució i gestió
d’ordres

• Política general de conflictes d’interès

Gràcies a tot aquest treball, fins ara no s’ha produït cap incompliment
de la normativa, per la qual cosa no ens hem vist obligats a modificar
les característiques dels nostres productes ni a retirar o modificar les
campanyes ni els elements de publicitat. Això amb independència de
l’execució d’activitats de millora si per qualsevol via de comunicació
es té la percepció que els continguts de determinades comunicacions
poguessin generar errors d’interpretació.

Com a novetat més destacable
de 2007 en aquest terreny, cal
destacar l’entrada en vigor,
l’1 de novembre passat, de
la directiva europea sobre
mercats i instruments financers
(MiFID), l’objectiu del qual
és reforçar la protecció dels
inversors en la contractació
o adquisició d’aquests
instruments financers a través de la seva categorització per nivells
d’experiència, una oferta de productes ajustada a cada perfil i una
informació suficient sobre els riscos als quals està exposat cada tipus
d’inversió. Per això Banc Sabadell va enviar a tots i cadascun dels
clients amb carteres vigents de valors, actius financers o derivats

Finalment, quant a la protecció de dades personals de clients, Banc
Sabadell pertany a la Federació Espanyola de Màrqueting Directe
i ha subscrit el seu codi de conducta sobre protecció de dades
personals, que suposa tant el compliment dels requisits legals vigents
com d’altres requisits que van més enllà en aquesta protecció.
Internament, existeix un comitè LOPD (Llei orgànica de protecció de
dades) la funció del qual és desenvolupar i aprovar les polítiques i
les normes de treball sobre aquest tema, supervisar la seva aplicació
correcta generant criteris corporatius quan això calgui i facilitar
la comunicació interna per a una adequada coordinació entre les
activitats comercials i les tècniques.
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En els aspectes de la seguretat en línia hi ha una pàgina web dedicada
a divulgar tota la informació rellevant sobre aquest tema als nostres
clients usuaris dels serveis de banca a distància. Els continguts
d’aquesta pàgina, que s’actualitzen d’acord amb les novetats i
circumstàncies de cada moment, són:

Una de les mesures significatives per combatre aquest tipus de frau
és l’anàlisi de risc associat a cada operació feta per banca electrònica.
Així, es compara cada operació amb l’activitat habitual de cada client
per detectar anomalies que són degudament analitzades, tenint
en compte aspectes com l’adreça IP des de la qual habitualment
es connecta, la versió de navegador que s’utilitza, la simultaneïtat
d’accessos entre poblacions diferents, etc.

Consells de seguretat

Bones pràctiques

Una nova mesura de protecció implantada durant aquest exercici
és la comunicació automàtica i instantània als clients per mitjà de
missatges SMS gratuïts, de determinades operacions assentades en
els seus comptes, d’acord amb uns patrons de seguretat establerts,
fet que permet una identificació segura i àgil de qualsevol transacció
en la qual es pogués haver suplantat la seva identitat.

Seguretat
del sistema

Seguretat
Proteccions

Com a conseqüència de tot això, Banc Sabadell va ser guardonat
per la revista SIC en el lliurament dels IV Premis de Seguretat de
la Informació, per “el seu excel·lent treball que ve realitzant en els
diversos fronts de la seguretat TIC i la protecció de la informació a
l’entitat”.

Mesures de
seguretat
Prevencions

Sancions

Les comunicacions per correu electrònic
amb els nostres clients s’autentifiquen
mitjançant signatura digital. Amb això
es garanteix la identitat de l’adreça de
correu electrònic del banc que ha rebut
la validació mitjançant la signatura
electrònica de Verisign, autoritat
de certificació digital reconeguda
mundialment, i també garanteix
tècnicament que el contingut del
missatge no ha estat alterat en trànsit
per tercers.

El compliment estricte de la normativa que regula la nostra activitat
ha evitat l’obertura d’expedients sancionadors que poguessin denotar
l’aplicació de polítiques o sistemes contraris a les mateixes normes i
als criteris de bones pràctiques financeres.

No obstant això, a causa d’errors puntuals, que un cop sabuts s’ha
procedit a solucionar amb la màxima diligència, l’any 2007 s’ha hagut
de fer front a tres sancions menors per un import global de 69.101,21
euros.

Durant l’any 2007, s’han incrementat els atacs de phishing o virus
tipus troians, la qual cosa ha obligat a incrementar les mesures de
seguretat perquè els clients no fossin perjudicats. Banc Sabadell
revisa i millora contínuament totes les mesures de seguretat, per tal
de prevenir noves tipologies d’atacs.
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4.4 Gestió de queixes i reclamacions

Distribució de queixes i reclamacions
Queixes

%

Quan un client o usuari té un dubte o un problema que no és resolt a
través dels canals de relació habitual, posem a la seva disposició el
Defensor del Client i el Servei d’Atenció al Client (SAC), per garantir que
qualsevol problema, inquietud o controvèrsia siguin atesos de manera
eficaç i objectiva.

Reclamacions

100

56%

90

45%

47%

55%

53%

2006

2007

80
70

El Defensor del Client i el Servei d’Atenció al Client són serveis regulats
pel Reglament per a la Defensa dels Clients i Usuaris Financers del
grup Banc Sabadell, que compleix amb els requisits legals vigents
i també amb altres requisits addicionals propis. És especialment
destacable el fet que totes les resolucions dels dos serveis són de
compliment obligat per a totes les unitats del banc i que es tracta de
serveis independents de les línies comercials i operatives del grup.

60
50
40

44%

30
20

10

0

Anualment es remet al Consell d’Administració una memòria del servei
de defensa dels clients i usuaris de Banc Sabadell (Defensor del Client
i SAC), amb les principals dades sobre les reclamacions i queixes
ateses durant l’exercici, d’acord amb la normativa esmentada. La
memòria també inclou un apartat de bones pràctiques bancàries i un
altre de recomanacions per als empleats i responsables del banc, per
tal d’evitar reclamacions i millorar l’atenció al client.

2005

Origen dels assumptes rebuts

2005

DGS

En aquest sentit, durant l’any 2007, el Defensor del Client i el SAC han
gestionat 1.809 reclamacions i queixes.

2006

2007

8

9
7

25

CNMV

18
9

36
ALTRES

Queixes i reclamacions gestionades
1.809
1.524

26
14
31

1.608

BANC D’ESPANYA

53
59
283

DEFENSOR

281
189
1407

CLIENT
2005

2006

1272
1203

2007
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Classificació dels productes/serveis que han estat objecte d’un
nombre de queixes o reclamacions més gran i comparació amb anys
anteriors

2005

Disposició d’efectiu
19

Xecs bancaris

54

Transferència
26

Justificants
d’operacions

43

60
58

Compte d’estalvi
29

Fons d’inversió

42
29
55

Aspectes relacionats amb
l’actitud

44
54
50

Decisions amb riscos

76
57
61

Errors en les operacions

70

69
71

79

82

149
149
153
96

Compte corrent
60

80

100

137

Demores en el servei

Préstecs hipotecaris

40

116
120
130

Accessibilitat al servei

40

Targetes de crèdit i dèbit

20

107
122

Funcionalitat insatisfactoria
del producte

97
101
106

0

29
46

Altres problemes relacionats
amb productes

52
55
54

123
120

140

174
180

Disconformitat
amb els apunts

180

218
221
230

261

366
393
442

Disconformitat amb les
comissions

175
160

2007

60
54

Disconformitat amb els
interessos liquidats

54

2006

52

Incompliment de compromisos
adquirits

44

28

22

Decisions pagaments
contingències assegurades

44
49
36

Assegurances sobre béns
mobles e inmobles

2005

48

26

Operacions en
borses nacionals

2007

62
57

45

Fons d’inversio
garantits

2006

Classificació dels motius que han estat objecte d’un nombre de
queixes o reclamacions més gran i comparació amb anys anteriors

200

0
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Les queixes i reclamacions gestionades pel Servei d’Atenció al Client i
el Defensor del Client s’han resolt com indica el gràfic següent:

segons el tipus de servei o producte objecte de reclamació o queixa)
perquè aquests resolguin si el banc s’ha apartat o no de les bones
pràctiques financeres. L’última memòria anual publicada pel Servei
de Reclamacions del Banc d’Espanya corresponent a l’exercici de
2006 destaca la tasca de Banc Sabadell com a exemple de bon
comportament, tant global com sectorial.

Resolucions del SAC i del Defensor del Client
DISTRIBUCIÓ PER TIPOS RESOLUCIÓ

La ràtio més baixa de reclamacions dels bancs espanyols

%
100

Font: Banc d’Espanya, Boletín del 2º trimestre 2007

90
80
70
60

51%

50
40
30
20
10
0

54%

Ratio I tr 2007

60%
6%
5%
9%

13%

5%
11%

26%

30%

30%

2005

2006

2007

Ratio II tr 2007

Banco de Sabadell, SA
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA

Banco Popular Español, SA
Banco Pastor, SA

A favor del client

Parcialmente favorable al client

Mitjançant acord amb el client

A favor de Banc Sabadell

Banco de Valencia, SA

Barclays Bank, SA

La rapidesa en la resposta és per a nosaltres un factor bàsic en
l’atenció al client, per això el temps mitjà de resposta als assumptes
plantejats pels clients:

Deutsche Bank SAE

Banco Santander, SA

• en els de complexitat baixa ha estat de 6,17 dies (6,08 dies el
2006)

Bankinter, SA
Banco Español de Crédito, SA

• en els de complexitat mitjana ha estat d’11,45 dies (11,12 dies el
2006)

0

• en els de complexitat alta ha estat de 27,57 dies (24,89 dies el
2006), davant dels 60 dies de termini màxim de resposta que preveu
la normativa.

0,5

1

Així mateix, en l’últim informe publicat pel Banc d’Espanya,
corresponent al segon trimestre de 2007, Banc Sabadell és l’entitat
bancària amb més bona ràtio (nombre de reclamacions/milions
d’euros de volum de negoci) de reclamacions tramitades pel Banc
d’Espanya.

Els clients que puguin estar disconformes amb la resolució del
Defensor del Client o del SAC poden acudir als organismes supervisors
de l’activitat financera a Espanya (Banc d’Espanya, Comissió
Nacional del Mercat de Valors o Direcció General d’Assegurances,
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Una bona pràctica sostenible
Banc Sabadell envia les postals nadalenques de manera electrònica.
El 2007 s’han enviat 16.052 felicitacions electròniques a clients;
aquesta acció ens permet estalviar a l’any:

14 arbres / t de paper

= 7 arbres

Es redueix
l’enviament de
paper en

1,8 tones de CO2
equivalent / t de paper

0,5 t

= 0,9 t de

a l’any

CO2

50.000 litres d’aigua
consumides / t de paper

= 25.000 litres d’aigua
www.reciclapapel.org
www.idae.es
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5. Banc Sabadell i els seus empleats

La materialització d’aquest compromís és el Codi de conducta del
grup Banc Sabadell, l’elevat nivell d’exigència del qual en matèria de
comportament ètic busca, entre d’altres, garantir el compliment dels
objectius que hem descrit.

Professionalitat i treball en equip
Les persones que triomfen en les empreses d’èxit són aquelles
que no temen l’esforç per assolir una meta i que mostren la seva
implicació, creativitat i dinamisme en un entorn col·laboratiu i de
treball en equip.

Estil de direcció: fomentem un estil coherent amb els valors
del nostre grup que impulsi un comportament participatiu
dels nostres equips, canalitzi les expectatives professionals
de manera honesta i responsable i implanti una cultura
de progrés, laboriositat, austeritat en l’ús dels recursos i
orientació als resultats empresarials.
12,27 % de la plantilla
promociona el 2007

El creixement constant del banc requereix disposar d’una plantilla
implicada en el nostre projecte empresarial que, a més d’atresorar
aquestes virtuts, tingui una gran capacitat d’adaptació al canvi.
Tot això es plasma en una política de recursos humans que té els
seus pilars en la formació i el desenvolupament personal continus,
en la comunicació veraç i transparent, en un sistema retributiu
ajustat a l’aportació individual i en un diàleg permanent que ens
permeti avançar compartint i respectant les necessitats i inquietuds
de cada part.

Seguretat i salut: ens anticipem als possibles riscos
mitjançant una política de prevenció activa, actuant sobre tots
aquells aspectes que puguin representar un perill potencial.
Pla de Prevenció en consens
amb els sindicats

Per tot això, Banc Sabadell ha estat seleccionat el 2007 per CRF
Espanya com una de les empreses espanyoles que ofereix més i
millors possibilitats a talents i a joves professionals.

Formació: potenciem la formació contínua dels nostres
empleats i empleades, facilitant camins de promoció i ajudant
a assolir l’excel·lència professional i alhora enriquir el bagatge
personal.
60.300 accions formatives
fetes aquest últim any

Política de recursos humans
La responsabilitat social d’una empresa es manifesta de manera
especialment directa en les relacions que manté amb el col·lectiu
d’empleats i empleades.
En el grup Banc Sabadell, pretenem atreure, motivar i retenir un
equip de persones competent i professional, oferint a través de les
polítiques de gestió de recursos humans una compensació global
adequada, els pilars de la qual siguin la retribució justa i competitiva,
la informació veraç i transparent, el respecte de la dignitat de la
persona i la cooperació duradora.

Acompliment, promoció i retribució: desenvolupem les
capacitats personals de la plantilla, buscant l’equitat i
coherència del procés de valoració per tal de reconèixer
l’aportació de cada persona a la consecució dels èxits de la
companyia.
100% de la plantilla participa
en la valoració anual del GDP
(Model de Gestió de l’Acompliment)

El grup procura el desenvolupament professional més gran dels seus
empleats i empleades juntament amb un entorn de treball lliure de
qualsevol forma de discriminació o de fustigació, fomentant l’esperit
de superació de la plantilla mitjançant el reconeixement moral i
material del seu esforç personal en la contribució a l’assumpció de
l’èxit col·lectiu.
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Conciliació de vida laboral i familiar: generem ambients
que permeten el desenvolupament personal dels empleats
adoptant mesures que permetin compatibilitzar, en la mesura
que pugui, el treball amb la vida personal.
2,23% treballadors amb
jornada reduïda

Objectius

Desenvolupament del programa de
Gestió del Talent.
Creació de la Xarxa de Suport al
Desenvolupament.

Consolidació de projectes encaminats
a potenciar la igualtat d’oportunitats i
gestió de la diversitat.

Selecció de personal: disposem d’un procés de selecció de
personal que garanteix l’aplicació de criteris objectius basats
en la professionalitat i en l’adequació de les persones als llocs
de treball i potencial de desenvolupament en l’empresa.
94% de contractes indefinits
durant els últims 4 anys

Participació directa dels empleats/
empleades en activitats de RSC.

2007 Objectius
Culminar la implantació del Pla
d’acció del Programa Òptima.

Durant l’any 2007 hem estat adherits
al Progama Òptima, iniciativa de la
Comissió Europea i de l’Institut de la
Dona. La nova Llei orgànica d’igualtat,
aprovada el març de l’any 2007, ens va
obligar a redireccionar el nostre projecte.
Actualment estem treballant en el Pla
d’Igualtat, tal com es recull en la nova
Llei.

Aconseguir que el 10% dels empleats
participin en les propostes de millora
de la Plataforma SOMI.

9,54% de la plantilla.

Millorar el seguiment de les
accions de millora de seguretat i
riscos laborals, comptabilitzant les
inversions fetes per cada acció i
globalment.

2008

S’ha millorat el sistema de seguiment i
s’ha treballat en modificar la plataforma
tecnològica comptable per arribar
al 2008 a comptabilitzar de forma
diferenciada les inversions fetes per cada
acció i globalment.
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5.1 Perfil de la plantilla

Distribució de la plantilla per antiguitat
Homes

La plantilla mitjana del banc durant el 2007 ha estat de 10.191
persones, de les quals una part important –un 2,23%– disposa de
jornada reduïda i la resta treballa a jornada completa. Durant aquest
any hem creat 227 llocs de treball.

Dones

Antiguitat
>45

41-45

36-40
31-35

26-30

Dades de la plantilla

21-25

2007

2006

2005

Plantilla mitjana equivalent*

10.191

9.843

9.489

Edad mitjana de la plantilla

41 anys

41 anys

41 anys

15,5 anys

18 anys

17 anys

Antiguitat mitjana de la plantilla

16-20

11-15
6-10
0-5

1500 1200

* Es calcula sumant el nombre de personal al tancament de cada mes, incloent Transatlantic Bank.
* A partir d’aquí totes les dades són a data de tancament 31-12-07.
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Distribució de la plantilla per comunitats autònomes
Nombre d’empleats

2007

Distribució de la plantilla per edats
Homes

Dones
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60-64
55-59
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25-29
<25

1500 1200

900

600

300

Nombre
d’empleats

300

600

900

1200

1500

80

2006

2005

Andalusia
Aragó
Astúries
Balears
Canàries
Cantàbria
Castella-la Manxa
Castella i Lleó
Catalunya
Comunitat Valenciana
Extremadura

739
124
800
194
183
35
72
260
4827
751
17

736
125
857
202
169
40
52
263
4792
720
20

675
115
848
195
158
31
45
248
4609
674
20

Galícia
La Rioja
Madrid
Múrcia
Navarra
País Basc
TOTAL

162
33
1451
96
58
164
9966

163
36
1452
84
51
171
9933

150
30
1141
60
42
132
9173
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Distribució de la plantilla per comunitats autònomes
8,0%

0,4% 1,6%

1,6%

0,6%

0,3%

2,6%

Pel que fa a la rotació de personal que s’ha produït aquest any, hi ha
hagut un 5,20% de baixes totals (530 persones), distribuïdes segons
el gràfic següent:

1,2%

48,8%

Rotació de personal

14,6%
0,2%

0,7%

7,4%

7,5%

1.8%

300

1,0%

250
200

1,8%

2007

100

2006

2005

Alger

2

2

1

Beirut

2

2

1

Caracas

3

3

3

Istanbul

3

2

0

L’Havana

3

3

2

Londres

20

22

18

4

5

7

67

64

62

Milà

2

2

2

Nova Delhi

3

3

1

15

12

13

Pequín

3

2

3

Quito

0

0

1

Santiago de Xile

2

2

0

Sao Paulo

2

2

2

Xangai

3

3

2

Teheran

3

3

4

1

1

Total xarxa exterior

137

133

123

Transatlantic Bank

131
0

18

0

0

129

268

133

270

Miami

París

Suport de la xarxa

Bahamas
Panamà
TOTAL

0

1,26%
128

150

Distribució de persones a la xarxa internacional

Mèxic DF

3,32%
338

350

0,34%
35

50

0

Acomiadament

0,28%
29

Baixes voluntàries

Perfil de les baixes de personal
46 anys
42.015 €
19 anys

Finalització
contracte

Perfil de la contractació de personal

Edat mitjana dels empleats
Salari mitjà
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28 anys
30.088 €

Antiguitat mitjana
Formació universitària

81

Prejubilacions i
jubilacions

78%
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5.2 Igualtat d’oportunitats

Distribució per categories (%)

Homes

%

5.2.1 Pla d’igualtat

100

55

56

23

24

77

76

80

Per avançar en el camí de la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes, i prenent com a punt de referència la nova Llei orgànica
d’igualtat, durant el 2007 Banc Sabadell ha estat adherit al
Programa Òptima, una iniciativa de la Comissió Europea i de l’Institut
de la Dona del Ministeri de Treball i Afers Socials. Actualment es
treballa en el corresponent Pla d’Acció d’Igualtat que pretén aportar
accions de valor als nostres empleats. Algunes de les iniciatives
previstes en aquest pla són:

60
40

45

44

2006

2007

Dones

8
92

7
93

2006

2007

20

0

Administratius

• Creació d’un annex específic amb informació de gènere en la
taula de control de recursos humans per permetre un seguiment
més bo de la seva evolució.

2006

2007

Direcció

Alta Direcció

Distribució per sexes

Homes

%

• Implantació d’un sistema de gestió per a persones d’especial
sensibilitat, que inclou, per exemple, un protocol específic adreçat
a la protecció de les empleades embarassades i la regulació de la
persecució sexual com a falta molt greu en el conveni col·lectiu.

100

Dones

39

42

44

61

58

56

2005

2006

2007

80
60
40

• Treballar amb la comissió per a la igualtat entre homes i dones
en les organitzacions sindicals per analitzar les causes de les
diferències en les carreres professionals d’homes i dones i
proposar mesures correctores.

20

0

• Treballar amb sengles equips de treball per implantar el Pla
d’Acció d’Igualtat i per adaptar les actuacions derivades a les
diferents cultures geogràfiques i funcionals que hi ha al banc.

Remuneració mitjana per categoria laboral i gènere

En definitiva, Banc Sabadell té un compromís amb la igualtat entre
dones i homes i dedica un esforç constant per equilibrar la proporció
dels dos sexes en el total de la plantilla i, especialment, dins dels
càrrecs directius. Evidentment, el resultat d’aquesta política es
podrà valorar en el seu conjunt a mitjà termini .

Categoria laboral

De totes formes, durant l’exercici 2007 no s’ha registrat cap incident
de discriminació.

Remuneració mitjana
d’homes en euros

Remuneració mitjana
de dones en euros

Alta Direcció

91.538

80.961

Direcció

48.674

45.935

Administratius

30.621

28.388

La remuneració mitjana més alta dels homes es deu a l’efecte de
l’antiguitat mitjana més gran d’aquest col·lectiu.
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5.2.2 Polítiques de selecció i promoció

Pel que fa a la contractació i selecció de personal per la xarxa exterior
de Banc Sabadell, es fa majoritàriament amb personal local, sempre
segons la legislació pertinent de cada país i amb l’assessorament
de gestories especialitzades. Un centenar de persones treballen en
les places de Paris, Londres i Miami, el personal d’aquestes oficines
procedeix en un 86% de contractació local.

Banc Sabadell disposa d’una estratègia clara de gestió dels
recursos humans que cobreix aspectes com el procés de selecció, el
compliment d’objectius, la remuneració i la formació, entre d’altres.
L’organització procura el desenvolupament professional més gran dels
seus empleats i empleades garantint la igualtat d’oportunitats en la
seva contractació, promoció i formació, oferint un entorn de treball
lliure de qualsevol forma de discriminació o de fustigació.

5.2.3 Integració laboral de discapacitats

Tal com s’explicita en el Codi de conducta de Banc Sabadell, els
criteris utilitzats en les decisions relatives a la contractació o
promoció del personal han de ser els mèrits, la qualificació personal,
la capacitat de direcció o altres característiques similars, sense tenir
en compte la raça, el color, el sexe, la discapacitat o qualsevol altra
situació de la persona.

En el compromís de Banc Sabadell amb la integració social de
persones amb discapacitat, actualment, a més de la contractació
directa de personal, més de 50 persones discapacitades treballen
en el banc, s’apliquen mesures alternatives en compliment de la Llei
d’integració social de minusvalideses (LISMI), i es contracten com a
proveïdors diversos centres especials de treball.

CV rebuts
2007
Currículums rebuts

20.100

2006
16.247

El procés de selecció i de promoció de personal garanteix l’aplicació
d’aquests criteris objectius basats en la professionalitat i en
l’adequació de les persones als llocs de treball. L’aplicació d’un
llenguatge no sexista en les ofertes del banc és un dels exemples
d’aquesta política.
Una de les vies utilitzades pel banc per a la identificació i selecció
de persones és l’experiència obtinguda amb els estudiants en
pràctiques sobre la base dels acords de col·laboració existents amb
diferents universitats (capítol 3.4 Pràctiques de col·laboració empresauniversitat).
Durant l’any 2007 han treballat amb nosaltres 187 becaris. El
8,6% dels becaris s’han incorporat en plantilla. (Veure capítol 3.4
Pràctiques de col·laboració empresa-universitat)
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5.3 Drets i millores laborals

El salari mínim d’entrada a Banc Sabadell en els llocs de treball amb
menys qualificació a Espanya és gairebé tres vegades superior al
salari mínim interprofessional.

Banc Sabadell vol oferir llocs de treball amb un alt nivell de qualitat.
Per aquest motiu vetlla per garantir que es respectin tots els drets
bàsics dels treballadors i, a més, s’ofereixen millores laborals com
poden ser els beneficis socials o les mesures de conciliació de la vida
laboral i personal.

El sistema d’objectius és una eina professional que pretén fomentar
l’orientació dels objectius personals cap a la consecució de resultats
en l’empresa i al desenvolupament professional dels empleats i de les
empleades, buscant la comunicació entre els responsables i els seus
col·laboradors.

Un dels drets bàsics és el d’associació i negociació col·lectiva dels
empleats i les empleades. En aquest sentit, el 21 de juny de 2007 es
va signar l’acord del XXI Conveni Col·lectiu de Banca entre l’Associació
espanyola de Banca i la representació de CCOO, UGT i FESIBACCGT, que sumen el 92,81% de la representació sindical del sector.
Els punts més destacats d’aquest acord, de 4 anys de vigència,
són, d’una banda, els increments salarials i, de l’altra, algunes
millores salarials, per exemple l’increment de l’ajuda alimentària
o l’abonament l’agost de 2007 d’un quart de paga de millora de
productivitat i, finalment, una sèrie de millores en matèria d’igualtat
i conciliació de la vida familiar i laboral, com és el cas dels permisos
per a adopcions internacionals o per sotmetre’s a tècniques de
reproducció assistida. En el cas de canvis organitzatius significatius,
s’avisa tota la plantilla amb un mes d’antelació.

La fixació i el seguiment dels objectius són la forma de disposar d’una
plantilla motivada i mantenir un alt grau de retenció en els diferents
negocis del grup, donant suport al desenvolupament professional
i oferint unes condicions retributives atractives a partir d’uns eixos
bàsics: retribució fixa, retribució variable i beneficis socials. El
desenvolupament d’una eina global de fixació i avaluació d’objectius
a través de :-) People, el portal de l’empleat de la intranet corporativa,
ha facilitat l’explotació de la informació, i ha permès la cogestió amb
els responsables de cada unitat.

5.3.1 Política retributiva
L’entitat pretén atreure, motivar i retenir un equip de persones
competent i professional, oferint-los una compensació global
adequada, basada en un just equilibri entre la retribució, la
transparència i informació sobre el model de gestió i el foment de
l’estabilitat.
Un principi bàsic en la política retributiva de Banc Sabadell és la
transparència; per això, les persones que treballen en l’organització
han de conèixer en tot moment la seva situació retributiva real i
la política de l’entitat en aquest aspecte. A més, se’ls ofereix una
retribució justa, competitiva i d’acord amb el mercat.
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5.3.2 Conciliació de la vida laboral i familiar
Per promoure la conciliació de la vida laboral i familiar, a Banc
Sabadell es generen ambients que possibiliten el desenvolupament
personal dels empleats i de les empleades adoptant mesures que
permetin compatibilitzar, en la mesura que pugui, el treball amb la
vida personal. Hi ha un acord que inclou una sèrie de mesures per
a la conciliació de la vida laboral i familiar recollides en el quadre
adjunt. Aquests beneficis en la conciliació juntament amb beneficis
en productes, salut, assegurances i altres aportacions dineràries han
estat recollits en una guia distribuïda com a mesura de comunicació
i difusió a tota la plantilla en el primer trimestre de 2007. D’altra
banda, aquesta guia s’adjunta en el manual d’acollida per al personal
de nova incorporació.

Vacances

• La situació de descans
per maternitat interromp el
període de vacances i es
gaudeixen les que quedin
una vegada conclosa aquesta
situació

Reducció de jornada retribuïda

Permisos especials no retribuïts

Flexibilitat horària
Per cobrir les necessitats dels
qui tinguin al seu càrrec:
• fills menors de 7 anys.
• familiars fins a segon grau
de consanguinitat o afinitat,
discapacitats o més grans de
65 anys.

Entre 1 setmana i 6 mesos amb
reingrés automàtic a la mateixa plaça
en finalitzar el permís:

Reducció de jornada no
retribuïda

• per a estudis. Aquest permís no
podrà sol·licitar-se més d’una vegada
cada 2 anys.

La reducció de jornada podrà ser
inferior a 1/4 de la jornada, amb
una reducció mínima diària de la
jornada d’una hora:

• per adopció internacional o per
submissió a tècniques de reproducció
assistida.

• guarda legal de menors de 7
anys.

• per accident i/o malaltia greu
que requereixin hospitalització o
acompanyament en l’assistència
mèdica de parents fins a segon grau de
consanguinitat o afinitat.

• discapacitats físics o psíquics.
• cura de familiars fins al segon
grau de consanguinitat o afinitat,
que no puguin valer-se pel seu
compte.

• per assumptes personals. Aquest
permís no podrà sol·licitar-se més d’una
vegada cada 2 anys.
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• Es podrà sol·licitar una reducció
de jornada d’una hora amb
caràcter retribuït, pel termini
màxim de dos mesos, amb la
finalitat d’atendre la cura d’un
fill menor de 7 anys, per raó de
malaltia o accident molt greu que
requereixin hospitalització.
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Permís de maternitat/
paternitat
• A petició del treballador/a,
podran gaudir-se en règim de
jornada completa o a temps
parcial.

Trasllats

Protecció a la maternitat/
paternitat

• S’acorda que durant els
períodes d’embaràs, de lactància
d’un fill menor de nou mesos i/o
d’adopció, el/la treballador/a
no podrà ser traslladat/ada,
desplaçat/ada en comissió
de servei, ni canviat/ada de
lloc de treball, que impliqui un
allunyament del seu domicili.

Hora de lactància
Excedències amb reserva de lloc
de treball
• Fins a tres anys d’excedència
per a la cura de familiars fins a
segon grau.
• Durant el temps que duri
l’excedència per atendre la cura
d’un familiar, es mantindran
les condicions financeres i de
préstecs vigents i es tindrà dret
a percebre l’economat i l’ajuda
escolar de fills que li seran
abonats al seu reingrés.

• L’hora de lactància es podrà,
o bé dividir en dues fraccions,
i utilitzar-ne una al principi i
un altre al final de la jornada,
o bé substituir aquest dret
per la reducció d’una hora de
treball al principi o al final de la
jornada.

• Sempre que sigui possible
i a petició de la treballadora
embarassada, l’empresa li
facilitarà el trasllat temporal
a un centre de treball pròxim
al domicili, juntament amb la
flexibilització dels horaris per
procurar uns desplaçaments
segurs i no estressants.

• Es podran acumular a
continuació del permís per
maternitat les hores previstes
per lactància, de tal manera
que es podrà acumular en tres
setmanes.
• En el cas de naixement
múltiple, s’amplia el permís de
lactància en una hora diària
més per cada fill; si el permís
s’acumula, aquest serà de
quatre setmanes.
• S’amplia aquest permís als
adoptants de menors de 9
mesos.
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• Política d’acostament del lloc
de treball al domicili dels/les
empleats/ades, especialment en
els casos del personal que tingui
fills/filles menors de 7 anys i/o
tinguin a càrrec seu persones
dependents.
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5.3.3 Beneficis socials
Una altra de les millores laborals que ofereix l’entitat a la plantilla són
els beneficis socials. En concret, s’ofereix al personal els beneficis
següents:

Salut i assegurances

• Assegurança de vida gratuïta
per al personal en actiu.

Ajudes escolars

5,1 millons d’euros en ajudes escolars i
5.520 empleats beneficiats

Productes financers
4.913 empleats gaudeixen de préstecs
personals preferencials

• Per a fills d’entre 0-23 anys que
depenguin econòmicament de l’empleat.
Aquesta ajuda s’amplia fins als 26 anys
en el cas de discapacitat psíquica o
física.

• Retribució especial en el compte nòmina.
• Les dues primeres targetes de crèdit i de
dèbit vinculada al compte nòmina sense
comissió d’emissió ni de servei.

• Per a empleats que cursen batxillerat,
mòduls professionals o carreres de
primer, segon o tercer grau.

• Tracte preferencial en transferències
nacionals, internacionals, traspassos i
operativa de valors.

• Per a empleats que fan cursos
d’idiomes en centres homologats.

• Aportació al pla de pensions incorporada en
nòmina.
• Tracte preferencial en hipoteques i préstecs
personals.
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5.4 Formació, gestió de l’acompliment i
lideratge

assoleix aspectes clau com la seguretat i salut a la feina, la prevenció
i blanqueig de capitals, la Llei de protecció de dades, la seguretat
tecnològica, l’atenció telefònica i del sistema de Gestió de Qualitat del
grup.

Banc Sabadell potencia la formació contínua de tota la plantilla,
facilitant camins de promoció i ajudant a assolir l’excel·lència
professional i a enriquir el bagatge personal.

LIDERATGE

Programes
generals de
formació

En el banc també es desenvolupen les capacitats personals dels
treballadors, buscant l’equitat i coherència del procés de valoració
per tal de reconèixer l’aportació de cada persona a la consecució dels
èxits de la companyia i –en coherència amb els valors de l’entitat–
es fomenta un estil de direcció que impulsi un comportament
participatiu dels equips, canalitzi les expectatives professionals de
manera honesta i responsable i implanti una cultura de progrés,
laboriositat, austeritat en l’ús dels recursos i orientació als resultats
empresarials.

Programes
enfocats

COMERCIAL

RISC

OPERATIU

Directors/es LID EXECUTIVE
de Zona
Programa que té l’objectiu de canviar el rol de
director de zona, enfocat a millorar la rendibilitat i
l’orientació al servei mitjançant el factor humà.

L’entitat ha desenvolupat un sistema de gestió de les competències
i capacitats personals i professionals amb l’objectiu d’assolir el
desenvolupament professional més gran de cada empleat. Per a això
s’aprofiten els avantatges que proporcionen les eines tecnològiques
i es potencia la comunicació interna en tots els nivells de l’empresa.
En aquest sentit, cada any es realitzen avaluacions de la totalitat de
la plantilla, en les quals es valora l’acompliment i el potencial de cada
empleat.

Directors/es LIDD
d’oficina
Programa dirigit a directors d’oficina, dedicat a
incrementar l’efectivitat de la gestió, desenvolupar
les competències enfocades al lideratge, el treball
en equip i proporcionar eines, tècniques i habilitats
per optimitzar el management i la gestió dels
negocis.

El Model de Gestió de l’Acompliment (GDP) es basa en una avaluació
conjunta de les competències i conductes del valorat, entre aquest
i el valorador, en relació amb aquelles competències associades a
cada lloc de treball. Aquest procés consisteix en una autoavaluació
a la qual segueixen una valoració i un pla de millora, fet que permet
avaluar de manera objectiva i equitativa les competències i conductes
de cada empleat i establir el seu propi pla de desenvolupament,
contribuint a generar un clima de realització personal i un compromís
amb l’empresa més fort.

Comercials ACT
Programa integral de desenvolupament de
competències, habilitats i coneixements no
necessaris per evolucionar des de la funció de
gestió a la direcció d’una oficina

A partir de les valoracions de recursos humans, dels objectius del
banc i del mateix interès del personal, es defineixen les necessitats de
formació d’acord amb el seu itinerari.

START
Programa integral de desenvolupament de
competències, habilitats i coneixements no
necessaris per evolucionar des de la funció
administrativa a la de gestor.

El cicle formatiu comença amb la formació inicial que rep el nou
empleat independentment de la seva funció. Aquesta formació
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El portal BS Campus permet l’accés de
tot el personal del banc a la informació
sobre l’oferta de formació, visible per
itinerari formatiu (millora d’habilitats,
direcció d’equips, control d’operacions...), per funció (director
d’oficina, gestor comercial...) i per tipus de curs (presencial en el
banc, en centres externs i en línia).

Durant el 2007 s’ha promogut la dinamització de les accions
formatives, tot generant canals més actius i participatius.

Precisament, una part important de la formació es fa en línia, sigui
en horari laboral o bé des del propi domicili. En aquest últim cas
se subvenciona al personal el cost de la connexió a Internet. Quan
la formació és externa –i a iniciativa de l’empleat/empleada –,
aquest pot tenir opció a una subvenció parcial de fins al 50% del
cost del curs. En la línia d’anys anteriors, hem seguit fomentant els
convenis amb diferents universitats, tant per realitzar programes de
contingut formatiu als directius com per acostar cada vegada més els
estudiants a l’entorn de Banc Sabadell.

Un clar exemple és la creació del banc de coneixement que recupera
una de les fórmules més eficaces i antigues d’aprenentatge,
l’experiència. Mitjançant una eina informàtica, els empleats i les
empleades poden aportar bones pràctiques i idees que permeten no
només un creixement del propi coneixement professional, sinó també
que aquesta experiència no es perdi i sigui consultable de manera
oberta per tot l’equip de professionals que componen la nostra
organització. En el seu curt temps de funcionament hi ha més de
1.000 bones pràctiques consultables.

Dades de formació
2007

2006

2005

95%

91%

88%

348,91

335,26

337,23

Nombre d’hores de formació per empleat

24

28

31

Percentatge de formació dins de l’horari
laboral

70%

70%

70%

Percentatge de personal que ha rebut
formació
Inversió en formació per empleat (euro/
persona)

* El volum d’hores de formació ha estat alterat per la incorporació del personal de Banco Urquijo i la
seva adaptació a les eines corporatives.
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5.5 Comunicació interna i participació dels
empleats i empleades

canalBS

La marca canal BS pretén unificar tots els canals de comunicació
de l’empresa amb la plantilla en una sola imatge conceptual i és
la insígnia sota la qual s’emplaça una sèrie de millores impulsades
pel PDCI. Algunes de les més significatives són:

5.5.1 Canals de diàleg

• El Banc de notícies, que va néixer fa setze anys, ha deixat pas
a la revista Canal BS, un nou format més adaptat als temps i a
la nova realitat del banc i la seva cultura corporativa. Aquesta
renovació té com a objectiu informar i enfortir la comunicació
interna, reflectir i transmetre els valors de l’entitat i finalment
cohesionar la plantilla al voltant del projecte Banc Sabadell, i
convertir així l’empleat en protagonista de la seva revista.

Banc Sabadell disposa de múltiples canals de diàleg entre els
diferents nivells de l’organització amb l’objectiu de facilitar la
comunicació interna empresa-empleat. En el primer semestre de
2007 neix la marca de comunicació interna Canal BS i ho fa de la
mà del Pla Director de Comunicació Interna (PDCI) elaborat el 2006
per millorar els vincles dels empleats/ades amb l’empresa i la seva
participació en la transformació cultural i estructural d’aquesta.
Aquest pla, elaborat per respondre a les àrees de millora detectades
en l’últim estudi de clima, té els objectius següents:

Avui

1974

Implicar i aconseguir la participació de la plantilla en
la transformació cultural i estructural.

2001

1976

Alinear la percepció externa d’empresa
amb èxit amb el sentiment intern.

C
U

1981

1991

1989

Potenciar el lideratge dels gestors d’equips,
fomentant el canal personal com a
generador d’optimisme i confiança.
• L’interior de la revista més àgil i dinàmic per a la lectura
incorpora nous apartats i enfocaments, com per exemple:
una secció per potenciar l’estil BS, una nova secció
protagonitzada per les noves oficines i les persones que les
componen i una altra que difon les principals aparicions dels
nostres directius en premsa, juntament amb el missatge que
transmeten o aquells articles publicats sobre el banc.

Normalitzar vies de comunicació ascendent i
mecanismes de feedback.
Generar vincles empresa-empleat que fomentin la
retenció del talent, l’increment de la motivació, la
cohesió i l’orgull de pertinença.

• El nou format aporta modernitat i originalitat. El canvi es
materialitza en una publicació en paper ecològic i en un
format de paper a mida que permet minimitzar el sobrant de
paper en la generació de la publicació.

Identificar la comunicació interna com a factor
estratègic del creixement i element que genera
compromís i rendiment.
90

Banc Sabadell Memòria RSC 2007

05

• S’ha creat una publicació electrònica diària denominada “BS al
dia”, amb tres notícies sobre el banc; aquesta publicació es difon per
la intranet a tota la plantilla.

Revista d’empleats/ades

Revista mensual per a tota la plantilla en actiu
i jubilats.

• S’organitzen reunions del director de comunicació interna amb
tots els directius per explicar en persona el PDCI, la seva importància
estratègica i com implantar-lo.
• S’inclou informació corporativa del banc en les reunions de treball
de diferents unitats.

Intranet

Portal per a la plantilla amb informació general del banc, eines de
treball, condicions laborals, formació que inclou una selecció diària
de tres notícies corporatives.

• Es porten a terme campanyes de comunicació específiques sobre
temes de màxim interès per als empleats (beneficis socials, resultats
econòmics, plans de formació…).
Els elements actuals de comunicació interna són els següents:
Pack de benvinguda
Tots els empleats i empleades de nova incorporació reben un
dossier de benvinguda de mans del seu director. Amb aquest
dossier no només es pretén donar la benvinguda al nou empleat,
sinó facilitar-li la informació bàsica sobre Banc Sabadell, les
possibilitats de desenvolupament professional en la nostra entitat.

People

Portal interactiu enfocat a cobrir totes les possibles necessitats
d’informació i administratives de l’empleat.

Aquest portal permet, d’una banda, la realització de diversos
tràmits com la gestió de vacances, de despeses o la sol·licitud de
viatges i, d’altra banda, posa a disposició de la plantilla tota la
informació que li pot interessar sobre la seva carrera professional,
acords socials, prevenció de riscos laborals, logística dels centres
de treball, ofertes internes de treball i, finalment, posa a la seva
disposició diversos mecanismes de gestió de les demandes i
queixes: qualsevol reclamació de tipus laboral es gestiona a través
de correus electrònics dirigits a la Direcció de Recursos Humans.
Les demandes que afecten temes relacionats amb el Codi de
conducta es gestionen garantint la confidencialitat a través del
Comitè d’Ètica Corporativa.

Carácter emprendedor

5
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Votacions per representació sindical %

BS Campus
Part interactiva de la intranet que recull tota l’oferta formativa
interna i externa.

40

33,9
30

20

10

Portal de RSC

0

Part interactiva de la intranet que recull tota la informació
relacionada amb la responsabilitat social corporativa. Destaquem
també la secció sobre RSC de la revista d’empleats/ades i les
sessions de sensibilització fetes durant el segon trimestre de 2007.

16,6

6,9

CCOO

UGT

CGT

6,8

INTER
SIND

5,8

CONF.
CUA,

1

0,3

0,3

0,1

0,1

CSI

ELA

CSA

CIG

LAB

1
LAB

Representació sindical (delegats)
180
160
140
120
100
80
60

Seccions sindicals

40

Part interactiva del portal PEOPLE a través de la qual totes les
persones que treballen en l’organització poden accedir als llocs
sindicals. Així mateix, Banc Sabadell impulsa mecanismes de diàleg
i participació amb els representants sindicals, amb els quals es
reuneix periòdicament la direcció de l’empresa. Les comissions en
les que participen de forma ordinària els sindicats són:

158

84

33

20
0

CCOO

UGT

CGT

27
INTER
SIND

25
CONF.
CUA,

9

2

2

2

CSI

ELA

CSA

CIG

Reunions periòdiques d’equip: en totes les àrees segons la
necessitat.

• Comitè estatal de seguretat i salut

Valoracions de recursos humans: reunions de cada empleat amb
el seu responsable (2 a l’any).

• Comissió d’igualtat d’oportunitats
• Comissió de formació

Mecanismes legals de relació de l’empresa amb els òrgans de
representació dels empleats i empleades.
Taulers d’anuncis, bústies i correus electrònics.
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5.5.2 Enquestes de clima

5.5.3 Canals de participació activa

Una de les eines més importants per al seguiment i la millora de la
satisfacció de la plantilla és l’enquesta de clima del banc, que inclou
aspectes com la satisfacció i la motivació, l’organització, l’estil de
direcció, la comunicació, les relacions internes, el desenvolupament
professional, les retribucions, l’orientació al client i els valors
corporatius. L’última enquesta realitzada el 2006 va comptar amb
un elevat índex de participació (74% de la plantilla), fet pel qual
ha resultat una eina d’utilitat que alhora ha generat l’activació de
diverses àrees de millores detectades i implantades en el termini
d’aquest any, com és el cas del ja citat Pla Director de Comunicació
Interna. Tot el nostre personal directiu va comentar els resultats de
l’enquesta amb el personal de la seva àrea de responsabilitat.

Amb la finalitat d’aconseguir la implicació del personal en la millora
contínua de l’entitat, la Plataforma SOMI-Propostes de millora
segueix augmentant el seu nivell d’acceptació. Es tracta d’un sistema
que permet recollir coneixements, idees, experiències i propostes
de millora per part dels empleats/ades a través d’un sistema de
workflows de la intranet del banc, en el qual aquest any han participat
988 empleats/ades, i s’ha arribat als 9.900 euros en premis.

Banc Sabadell participa el 2007 en l’estudi Best Workplaces a través
de Great Place to Work Institute, consultoria d’investigació i gestió
amb seu als EUA reconeguda com una autoritat en la investigació
i anàlisi de la cultura de les organitzacions. Aquest és un estudi
de benchmarking que s’elabora en 29 països i que consisteix en
una anàlisi detallada de les empreses participants. La valoració es
fa d’acord amb les opinions dels empleats/ades, i determina dos
terços de la puntuació general de l’empresa. El terç restant està
determinat per una auditoria sobre la cultura corporativa enfocada a
les pràctiques i polítiques de Recursos Humans.

Suggerències presentades
Suggerències acceptades

Ràtio implantades sobre acceptades

Propostes de millora

2007

Els empleats/ades que participen en l’estudi són seleccionats
a l’atzar pel Great Place to Work Institute que alhora fa recepció
directament via Internet de les respostes garantint-ne la
confidencialitat. L’informe ens donarà una sèrie d’indicadors que
permetran obtenir una visió general del nostre entorn de treball
juntament amb un coneixement més bo dels nostres punts forts i
àrees de millora.
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2005

1.960

1.614

1.443

154

113

116

8%

7%

8%
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5.6 Reconeixements

El Premi Qualis d’Or de 2007 va ser atorgat a Francisco Vallejo, actual
president de Banco Urquijo.

Banc Sabadell vol reconèixer l’esforç i els mèrits d’aquelles persones
que destaquen per l’excel·lència del seu acompliment o per les seves
aportacions per a la millora de la nostra activitat.

Addicionalment, totes les propostes de millora que són acceptades
per l’organització són beneficiàries d’un premi econòmic que es fa
efectiu en el mateix moment en què són acceptades, sense detriment
que aquestes puguin accedir addicionalment, una vegada implantada
la millora, als premis als quals hem fet referència anteriorment.

Per a això té instaurats els Premis Qualis a l’excel·lència a la feina i els
Premis a les millors Propostes de Millora que s’atorguen anualment i
es lliuren en el transcurs del Dia de la Qualitat.

Els Premis Qualis s’atorguen a diverses unitats i persones de la
nostra organització analitzant per a això diferents indicadors dels
quals es dóna una especial importància a la satisfacció dels clients
tant interns com externs. S’atorga també el Premi Qualis en la seva
categoria Or, que reconeix la trajectòria professional d’aquelles
persones que s’han convertit amb la seva professionalitat i tarannà
en autèntics models per a l’organització.
Aquest any 2007 aquests reconeixements es van lliurar en el si de la
convenció de negoci celebrada el 21 de novembre amb la presència
de 2.400 directius del grup.
En global, els premis lliurats el 2007 superen els 50.000,00 euros.
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5.7 Seguretat i salut

El pla de prevenció ajuda
a difondre una cultura
comuna en matèria de
prevenció de riscos laborals.
Per això, aquest pla s’ha
difós a tota l’organització,
marcant el punt de sortida
d’una sèrie d’accions
divulgatives publicades
en la revista d’empleats/
ades. Aquestes accions,
segmentades per temes, es
publiquen mensualment en
un format de fitxa retallable
facilitant l’ús quotidià per
part de l’empleat i donant
un caràcter més dinàmic a
aquesta formació. Aquesta
acció de formació preventiva
va de la mà d’un suport
virtual permanent en el
portal d’empleat PEOPLE,
on l’empleat pot consultar
una sèrie d’aspectes de PRL que van des del pla d’emergències fins
a normativa concreta o temes d’educació per a la salut com la gestió
d’estrès.

Banc Sabadell assumeix una política preventiva de millora contínua
de les condicions de treball i salut del seu personal. En l’àmbit
del Comitè Estatal de Seguretat i Salut, que està compost per
representants de l’empresa i representants dels treballadors
(delegats de prevenció), s’ha negociat el Pla de Prevenció de Riscos
Laborals, sent la primera entitat financera que l’ha dut a terme per la
via de la negociació. Aquest document de referència integra l’activitat
preventiva del grup en el seu sistema general de gestió, establint i
formalitzant la política pròpia de prevenció de riscos laborals, basantse en els principis generals següents:

Promoure i fomentar
una cultura preventiva
entre les diferents
àrees i nivells de
l’empresa.

Impulsar l’acompliment
d’accions preventives
avançant-nos als requisits
legals en el cas que calgui.

Pla de
prevenció
de riscos
laborals

Garantir la informació, la
formació i promoure la
participació de tots els
treballadors en l’acció
preventiva.

Segons la legislació vigent, el 100% del personal de Banc Sabadell ha
rebut la formació sobre prevenció de riscos laborals i han seguit, amb
caràcter obligatori, el curs de seguretat i salut a la feina, de la mateixa
manera que el personal de nova incorporació rep informació sobre
prevenció de riscos laborals i fa el curs obligatori de seguretat i salut
a la feina.

Oferir directrius per posar
en pràctica i avaluar les
estratègies de gestió
de prevenció de riscos
laborals.

Índex d’absentisme
Índex de prevalença periòdic

(empleats que han tingut alguna IT/total d’empleats)

Índex de gravetat

(jornades perdudes/total de jornades hàbilsx100)
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7,85%

7,46%

7,50%

3,97%

3,93%

3,56%
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A l’empara dels articles 38 i 39 de la Llei 31/1995 de PRL, Banc
Sabadell i les seccions sindicals de CCOO, CSA, UGT i CGT van acordar
la creació del Comitè Estatal de Seguretat i Salut. Aquest comitè
es reuneix trimestralment amb caràcter ordinari i quan qualsevol
temàtica ho requereix amb caràcter extraordinari.

Servei de Prevenció Mancomunat

Riscos Laborals

Disposa de les funcions que li atribueix la llei i està constituït per
10 membres (4 en representació de l’empresa i 6 en representació
sindical a través dels delegats de prevenció nomenats per les
diferents seccions sindicals). El Servei de Prevenció Mancomunat
assisteix a les reunions del Comitè en condició de convidat, amb veu
però sense vot.

Medicina del treball

• Seguretat en el Treball
• Ergonomia

• Servei Mèdic
• Psicosociologia

• Higiene Industrial

• Medicina del Treball

La planificació i el programa d’accions correctores de prevenció de
riscos laborals es duen a terme mitjançant una aplicació que permet
també el control i el seguiment de la seva implantació. Complint amb
la normativa actual, disposem d’una avaluació de riscos per oficina i
també per lloc de treball.

• UBS St. Cugat
• UBS Sabadell

Seguretat i
Salut Laboral
SPA

A final de 2006 es va iniciar l’enquesta de factors de risc psicosocials;
durant l’any 2007 s’han obtingut els primers resultats, programant
reunions extraordinàries del Comitè Estatal de Seguretat i Salut com a
grup de treball monogràfic i seguiment.

SPA

Així mateix, una vegada finalitzades les obres de reforma dels
edificis de la plaça de Sant Roc (seu social del banc) i de la Torre
BancSabadell (edifici emblemàtic a Barcelona), s’ha procedit a la
revisió dels seus plans d’emergència, fent simulacres d’evacuació
d’aquests edificis.

Estructura Orgànica funcional en PRL

SPM

En matèria de seguretat, Banc Sabadell disposa d’un sistema
digitalitzat que abraça la totalitat de les nostres instal·lacions
corporatives, oficines i caixers desplaçats, i és gestionat de manera
integrada per personal especialitzat i altament qualificat ja que el
nostre desig és vetllar per la integritat física no només dels béns, sinó
de manera prioritària de les persones.

Àmbits Col·laboradors
(Dir. Centralitzades)

Davant de qualsevol trucada d’alarma, aquesta és atesa per una
empresa especialitzada que presta servei d’ajuda les 24 hores tots
els dies de l’any. Davant de qualsevol incident delictiu o agressió,
es prima en primer lloc la integritat de les persones afectades i es
desplega de manera automàtica un protocol d’assistència per part del
servei de prevenció.

• Apoderat Negoci (AN)
• Suport Direcció Zona (SDZ)
Responsable Prevenció i Seguretat
(Oficina i Centres Corporatius)
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Una bona pràctica sostenible
Banc Sabadell ha renovat el format de la revista d’empleats escollint
per a la seva edició paper ecològic i fent una impressió en mida
especial de manera que es minimitza la minva o sobrant de paper.
Aquesta acció ens permet estalviar a l’any:

14 arbres / t de paper

= 31,6 arbres

Es redueix la
minva en

1,8 tones de CO2
equivalent / t de paper
= 4,1 t de CO2

2,26 t
de paper a l’any

50.000 litres d’aigua
consumits / t de paper

= 113.000 litres d’aigua
www.reciclapapel.org
www.idae.es
97

Banc Sabadell Memòria RSC 2007

Banc Sabadell
i els seus proveïdors
Me m òri a d e Resp on sa b i litat Social Corporativa 2007

06

06
Banc Sabadell i els seus proveïdors

6. Banco Sabadell i els seus
proveïdors

S’exigirà als proveïdors el nivell de compromís adequat amb
pràctiques socialment responsables que siguin compatibles
amb el nostre propi codi de conducta. En especial, es
consideraran el compliment de les lleis i normes legals que
se’ls apliquin, el respecte als drets humans i laborals, la no
explotació de les persones i el respecte al medi ambient.
15% proveïdors amb ISO14001 o EMAS

Austeritat
Durant l’any 2007, a Banc Sabadell hem treballat amb més de 300
empreses proveïdores, pràcticament totes d’Espanya. Aquestes
formen, per tant, un grup d’interès important amb el qual volem
mantenir una relació basada en el benefici mutu.

2007 Objectius

Política de proveïdors
Les relacions amb els proveïdors han d’obeir a criteris
estrictament comercials i han de perseguir el benefici mutu de
les dues parts.
Un portal de compres
En línia àgil i eficient
Banc Sabadell respecta el dret al legítim benefici del
proveïdor, tot evitant l’oportunisme de proveïdors deslleials
i obligant-se a l’escrupolós pagament dels béns o serveis
adquirits en els terminis i condicions pactats.
52 milions d’euros adjudicats

Afegir clàusules en els contractes
perquè els proveïdors es comprometin
al respecte pel medi ambient i pels
drets humans.

Incorporades les clàusules de compromís
al respecte de medi ambient. A primers
de Febrer 2008, s’incorporaran les
clàusules de compromís al respecte dels
drets humans.

En els manteniments integrals,
sol·licitar als proveïdors que reciclin
tots els residus que generin.

Al 100% dels manteniments integrals, els
proveïdors reciclen els residus generats.

Fer enquestes de satisfacció als
proveïdors més importants.

Enquesta realitzada e identificades les
àrees de millora per al 2008.

Sempre que sigui possible, s’evitarà l’exclusivitat de compra
o contractació en un sol proveïdor per aconseguir mantenir el
correcte i desitjable exercici de la competència.
Mínim de 3 proveïdors que ofereixen per procés

Objectius

2008

Incorporar al sistema de mèrits
d’avaluació de proveïdors criteris
d’exclusió negatius.

La gestió dels proveïdors per part de Banc Sabadell, tant en
la seva selecció com en el desenvolupament posterior de les
relacions, s’emmarcarà sempre dins de la legislació vigent de
defensa de la competència.
Mitjana de 8 proveïdors convidats
a cada procés

Dissenyar un document que reculli
el codi de conducta a seguir per els
proveïdors de Banc Sabadell.
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6.1 Comunicació
Banc Sabadell veu els proveïdors com a col·laboradors amb els
quals ha d’adoptar un comportament de cooperació constant. Per
aquest motiu manté amb ells una comunicació veraç amb voluntat
de compliment dels compromisos i dedica una atenció permanent als
problemes i a les necessitats mútues.

Amb l’objectiu d’aconseguir el benefici mutu de les dues parts i de
vetllar per la satisfacció dels proveïdors actuals o potencials, durant
el 2007 s’ha fet una enquesta pilot a 60 dels nostres proveïdors més
significatius. L’interès del grup radica a recollir la percepció global
dels nostres proveïdors. Per a això s’ha fet un mostreig basat en tres
submostres: la primera inclou els proveïdors guanyadors de procés,
la segona engloba els proveïdors que han estat guanyadors de procés
alguna vegada i l’última recull els proveïdors que no han estat mai
guanyadors d’un procés encara que s’hi han presentat diverses
vegades.

En aquest marc de cooperació, l’entitat facilita als proveïdors tota la
informació necessària a través d’un portal de compres a Internet

http:\\bsabadell.fullstep.net

Aquesta primera enquesta pilot s’ha fet de manera no anònima amb
la complicitat dels proveïdors. Aquest aspecte ha resultat clau per a
una segona fase d’anàlisis de resultats. Aquesta iniciativa, que està
previst estandarditzar durant el 2008, ha finalitzat satisfactòriament i
ha permès a Banc Sabadell reforçar i millorar la seva relació amb els
proveïdors.

Aquest portal resulta un canal de comunicació àgil i eficient amb
els nostres proveïdors actuals i potencials, de manera que permet
a l’organització mantenir-los informats de les necessitats canviants
del grup. En el transcurs d’aquest any s’han gestionat i adjudicat
electrònicament 421 processos de compra, i s’han generat 3.063
invitacions a participar en procés.
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6.2 Selecció

Durant els dos últims anys aquest model de gestió de compres ha
anat ampliant el seu àmbit d’aplicació. La proposta de valor de
l’entitat és ampliar al màxim aquest abast durant el transcurs del Pla
Òptima 09, sempre sent conscients que alguns processos de compra
per les seves característiques especials no seran part d’aquest
objectiu de futur.

Des de 2005, l’entitat es caracteritza pel seu model de gestió global
de compres que, d’una banda, disposa de la plataforma tecnològica
que representa el portal de compres, i de l’altra, es recolza en
una unitat especialitzada que disposa d’un equip de professionals
en aquesta àrea d’activitat. Aquest equip és el que canalitza les
necessitats de compra rebudes de l’organització, efectua la selecció
dels proveïdors adequats i finalment emet una proposta d’adjudicació.

Una de les peces clau del model de gestió és el Comitè de Compres,
òrgan col·legiat compost d’usuaris, gestors i compradors que vetlla per
l’equanimitat en les decisions i en el qual resideix la responsabilitat
de decisió de tots els processos de compra superiors a 20.000 euros.
Els processos de negociació i els arguments que porten a proposar
l’adjudicació a un proveïdor concret són públics i es conserva un
registre de cada decisió. Aquest caràcter públic és una mostra clara
de la transparència que caracteritza les compres fetes per l’entitat.

Gestor

En tot el procés de selecció es vol assegurar la igualtat d’oportunitats
entre totes les empreses, garantint un nombre suficient de proveïdors
per fomentar la participació de noves empreses i assegurant que
tots reben el mateix tracte. Aquest procés de selecció s’emmarca
en la legislació vigent, en les normes internes i en els principis ètics
reflectits en el Codi de conducta de Banc Sabadell.

Requisits del gestor

A més de garantir que les relacions amb les empreses proveïdores
s’emmarquen sempre dins de la legislació vigent de defensa de
la competència, la voluntat és implicar aquestes empreses en el
compromís de responsabilitat social de Banc Sabadell.

Portal de
Compres
Llançament de la
petició d’oferta
Recepció de les ofertes

Per això, el model d’homologació de proveïdors conté, entre d’altres,
criteris de valoració, un plus per a aquelles empreses que ja han
començat a treballar en qüestions ambientals o socials o que
mostren voluntat de fer-ho. En concret, valorem que disposin de
certificats ISO 9001, ISO 14001 o EMAS, que segueixin el model
EFQM d’excel·lència empresarial, que tinguin personal discapacitat
contractat, etc. A més, se’ls demana que aportin tota la informació i
documentació addicional sobre això perquè també pugui ser valorada.
Addicionalment els contractes de compra inclouen clàusules
específiques sobre el compliment de criteris de gestió ambiental,
clàusules que es preveu ampliar el 2008 a altres principis de
compatibilitat amb el nostre Codi de conducta.

Proveïdors

Unitat especialitzada en compres

Comitè de compres

Requisits addicionals

Adjudicació del procés
Formalització i
tancament
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Una bona pràctica sostenible
Banc Sabadell disposa d’una comunicació en línia des de la presa
de contacte inicial amb el proveïdor fins a l’adjudicació d’un procés
de compra. Aquest portal de compres permet eliminar consums
innecessaris en desplaçaments o en ús de paper amb un miler de
proveïdors registrats.
Aquesta acció ens permet estalviar a l’any:

14 arbres / t de paper

= 2,14 arbres

Es redueix
l’enviament de
documentació en
paper en

1,8 tones de CO2
equivalent / t de paper
= 0,275 t de CO2

153 Kg
l’any

50.000 litres d’aigua
consumits / t de paper

= 7.650 litres de paper
www.reciclapapel.org
www.idae.es
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7. Banc Sabadell i el medi ambient

En concret, el Comitè de Medi Ambient desenvolupa les funcions
següents:

La nostra aposta per la sostenibilitat

Vetllar pel compliment de la política ambiental i
proporcionar directrius

Banc Sabadell es proposa contribuir a la millora de la sostenibilitat
concentrant els esforços de l’organització a minimitzar els possibles
impactes mediambientals derivats dels seus processos, instal·lacions
i serveis o productes.

Definir objectius ambientals

Des de 2003 disposa d’una política ambiental aprovada pel Consell
d’Administració. El 2006 inicia un procés progressiu d’implantació
del sistema de gestió ambiental en les seus corporatives. Actualment,
la seu corporativa de Sant Cugat del Vallès està certificada amb la
ISO14001 i en el moment de redactar aquesta memòria estan en
procés de certificació tant la seu Torre BancSabadell de Barcelona
com la seu social ubicada a l’oficina de la plaça de Sant Roc
de Sabadell, i en totes dues s’ha implantat el sistema de gestió
ambiental durant aquest any.

Delegar funcions de gestió ambiental a
les diferents direccions de Banc Sabadell
implicades

Per vetllar pel correcte funcionament del sistema de gestió ambiental
de Banc Sabadell, es constitueix el 2006 el Comitè de medi ambient
que es reuneix com a mínim cada tres mesos. Els membres d’aquest
comitè són representants de les direccions del banc següents:

Promoure la realització d’accions de formació i
sensibilització ambiental al personal

Fer la revisió del sistema de gestió ambiental
d’acord amb els requisits determinats per la
norma ISO 14001:2004

Operacions - Serveis
Tecnològics

Riscos

Comitè
de Medi
Ambient
Immobles i
Serveis Interns

Qualitat,
RSC i Govern
Corporatiu

Compres i
Logística
Gabinet de Comunicació
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Fixar els procediments de tractament de residus que
n’afavoreixin la reducció, la reutilització i el reciclatge.
El paper i els tòners són
pràcticament reciclats al 100%

Política ambiental
En el marc de la nostra política social, volem contribuir a la millora
de la sostenibilitat concentrant els esforços de la nostra organització
a minimitzar els possibles impactes mediambientals derivats dels
processos, les instal·lacions i els serveis producte de la nostra
activitat.

Establir un sistema de comunicació interna que permeti recollir
suggeriments de millora mediambiental per part dels empleats.
Bústia de medi ambient
disponible per a tots els empleats

El nostre sistema de gestió mediambiental (SGMA) està basat en els
principis següents:
Incorporar els criteris de sostenibilitat en la nostra planificació
estratègica amb l’objectiu de desenvolupar, mantenir i millorar
el comportament mediambiental de l’empresa amb el principi de
prevenció de la contaminació.
Aposta per la innovació
amb criteris de sostenibilitat

Procurar la millora contínua del comportament mediambiental
de l’empresa, col·laborant amb les diferents administracions i
entitats públiques, juntament amb altres parts interessades,
clients, accionistes i proveïdors, en el plantejament de millores,
prevenció de riscos i desenvolupament normatiu de les
condicions ambientals.
Estudi d’estratègia de minimització del
canvi climàtic de Banc Sabadell

Definir objectius sobre la gestió mediambiental dels nostres
centres de treball en els aspectes relatius al control del consum
de recursos naturals i matèries primeres, contaminació acústica i
la gestió correcta dels residus.
El 2007 s’ha portat a terme una auditoria
energètica a la seu de Sant Cugat del Vallès
Complir amb els requisits derivats de la legislació ambiental
aplicable als nostres processos, instal·lacions i serveis, juntament
amb altres requisits subscrits de manera voluntària.
Servei extern d’actualització
de la legislació ambiental
Concretar els procediments per a la identificació i avaluació
d’aspectes ambientals, per determinar aquells que puguin tenir
un impacte significatiu sobre el medi ambient
100% d’aspectes
identificats i avaluats
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2007 Objectius
Ampliar l’abast del sistema de gestió
ambiental.

Consumir plàstics reciclats.
Fer extensiva la formació ambiental
en línia a tota l’organització.

Objectius

100% implantat el Sistema de Gestió
ambiental a l’edifici Torre BancSabadell
de Barcelona i a l’oficina de la plaça de
Sant Roc de Sabadell, seu social de Banc
Sabadell.

Ampliar l’abast del SGMA a tots els
edificis corporatius i obtenir la certificació
ISO 14001 per l’edifici corporatiu de
Madrid.
Reduir el consum energètic dels edificis
corporatius.

S’ha implantat el consum de plàstics
reciclats.

Aconseguir la utilització del 75% de paper
reciclat en els centres corporatius.

S’ha introduït en la revista per a empleats
una càpsula mensual de sensibilització,
aspectes formatius i de divulgació
ambiental.

Iniciar de manera progressiva la
sistematització de la recopilació de
dades de consums elèctrics d’àmbit
global de Banc Sabadell com a base
per a l’anàlisi de les desviacions
futures en el consum.

Iniciats els contactes amb les companyies
elèctriques per disposar de la informació
global. Previsions per al 2008.

Fomentar el nombre de comptes que
no reben extractes en paper amb la
finalitat d’assolir un increment del
30%.

Increment total del 19,7% del nombre de
comptes que no reben extracte en paper.

Incorporar en el rating d’empreses
un procediment que permeti recollir
el grau d’incidència mediambiental
de l’empresa i desenvolupar sessions
de formació i comunicació als
analistes de riscos sobre els aspectes
implantats.

S’han incorporat aspectes ambientals
en l’anàlisi d’operacions d’actiu,
s’han tipificat els riscos per cada
sector d’activitat i s’han definit criteris
ambientals que permetin donar el suport
necessari per a la presa de decisions.

2008

Implantació progressiva del projecte
“oficina sostenible”.

Incorporar al expedient electrònic de risc
l’impacte ambiental segons l’activitat.
Fomentar la sensibilització ambiental
en tota la organització (comunicació i
formació).
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7.1 Gestió ambiental de les nostres
instal·lacions

sistema que permet adaptar el funcionament dels rètols publicitaris,
d’acord amb les franges horàries de llum solar de cada àmbit
geogràfic.

El sistema de gestió ambiental de Banc Sabadell promou l’estalvi
d’aigua, paper i energia, la disminució de les emissions de CO2 i una
gestió correcta dels residus en totes les instal·lacions de la nostra
entitat, tant en les seus corporatives com en la xarxa d’oficines.
El 2006 l’entitat inicia un procés progressiu de sistematització i
normalització d’aquesta gestió, enfocat en una primera fase a la
implantació de la ISO14001 en les seus corporatives i en una segona
fase a enfocar el procés cap a la xarxa d’oficines.

En els centres corporatius i les oficines més grans, on l’activitat
requereix un consum energètic més gran, es tendeix a implantar
instal·lacions de climatització amb recuperació d’energia d’eficiència
molt alta. El 2008 s’implantarà un sistema més intuïtiu que facilitarà
les enceses parcials de llum i el tancament per plantes d’oficines.
Aquestes dues mesures son accions derivades de l’Auditoria
Energètica i de l’aigua realitzat durant el 2007 en la seu corporativa
de Sant Cugat del Vallès

El mes de març del 2007 va obtenir la certificació de la ISO14001 a
la seu corporativa de Sant Cugat del Vallès, on treballa l’11,35% de
la plantilla. Durant l’any 2007 s’ha sistematitzat la gestió ambiental
tant de la seu Torre BancSabadell de Barcelona com de la seu
social de l’oficina de la plaça de Sant Roc de Sabadell; en els dos
casos l’objectiu és obtenir la certificació ISO14001 durant el primer
trimestre de 2008.

Respecte als equips informàtics, Banc Sabadell ha renovat durant el
2006-2007 tots els equips informàtics incorporant criteris d’estalvi
energètic. Un exemple clar és la substitució dels monitors antics pels
de TFT que tenen un consum tres vegades inferior d’energia.

Els sistemes de climatització integrats permeten marcar una única
temperatura de confort general tant per a la temporada d’estiu
23-25ºC com per a la d’hivern 20-23ºC. Aquesta gestió integrada
permet evitar usos poc raonables o indeguts de l’aire condicionat o la
calefacció i, per tant, reduir el consum energètic derivat.

Banc Sabadell ha fet un estudi a la xarxa d’oficines de Catalunya
basat en els criteris per a l’obtenció del distintiu de Qualitat Ambiental
de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat d’aplicar les bones
pràctiques i recomanacions d’aquest.

Franges horàries de llum solar

7.1.1 Consum d’energia i emissions

Zona C
Zona B
Zona A

Un dels principals aspectes ambientals derivats de l’activitat bancària
és el consum elèctric. Aquest consum energètic es perfila en tres
eixos principals: els sistemes d’il·luminació, el funcionament dels
equips informàtics i els sistemes de climatització.
A la xarxa d’oficines es disposa d’un sistema de gestió centralitzat de
control d’instal·lacions que deté automàticament el funcionament dels
sistemes d’il·luminació i climatització en connectar l’alarma exterior
dels locals. Aquest sistema està en procés d’implantació i va lligat
a la renovació de la nostra xarxa. Actualment el 80% de les oficines
disposa del sistema centralitzat. Així mateix, s’ha implantat un
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Conscient del problema ambiental generat per les emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle, Banc Sabadell ha inventariat el 2007
les opcions de compensació d’aquest tipus d’emissions. L’objectiu
és plantejar en un escenari futur una estratègia de minimització
d’emissions, en línia amb el seu compromís ambiental i la
preocupació creixent respecte al canvi climàtic.

Consum d’electricitat
Indicador

Abast

Unitat

2007

2006

2005

16.720

17.254

-

Consum d’energia elèctrica

4 seus
corporatives

MKw

Consum d’energia elèctrica

Espanya

EUR

Consum elèctric per empleat

Espanya

EUR

6.749.950 5.729.699 5.163.390
662,34

604,59

544,26

7.1.2 Gestió de l’aigua

* La dada de consum d’energía elèctrica per a les quatre seus corporatives del 2006 ha estat
revisat i actualitzat amb la dada de la seu Princep de Vergara.
* La dada de consum d’energía elèctrica per Espanya del 2007 incorpora una correcció a una
previssió pressupostària a tancament d’any.

El consum d’aigua de les instal·lacions té un impacte més petit en
relació amb l’impacte generat pel consum energètic o de paper. No
obstant això, la gestió de l’aigua és sens dubte un aspecte que cal
seguir i millorar malgrat el consum reduït, ja que el grup és conscient
del problema global de la desertificació i per tant de la importància
d’aplicar mesures que eviten l’ús excessiu o poc responsable de
l’aigua.

* Dades calculades sobre la plantilla mitja equivalent.

Consum d’ emissions de CO2
Indicador

Abast

Unitat

2007

2006

2005

Emissions CO2 atmosfera derivades del consum elèctric

4 seus
corporatives

Tn CO2

6.399

7.861

-

Emissions CO2 atmosfera - Cotxes

Espanya

Tn CO2

1.772

1.641

-

Emissions CO2 atmosfera - Avió

Espanya

Tn CO2

2.246

1.347

-

Emissions CO2 atmosfera - Avió
per empleat

Espanya

Tn CO2/
empleat

0,220

0,137

Emissions CO2 atmosfera - Cotxes
per empleat

Espanya

Tn CO2/
empleat

0,174

0,170

Amb el convenciment que la manera més bona per aconseguir un
estalvi real en el consum d’aigua és la conscienciació de totes les
persones que treballen en el grup, es recull aquest aspecte en el
protocol de bones pràctiques ambientals en tasques administratives.
S’estan incorporant també mecanismes d’eficiència en els sanitaris i
el joc d’aixetes per optimitzar la gestió de l’aigua.

* Font de factor de conversió per l’electricitat: 2007 (factor 0,3827Kg CO2/Kw/hora) Agencia
Internacional de la Energía, 2006 (factor 0,4556Kg CO2/Kw/hora) Centro Nacional de Educación
Ambiental.

Consum d’aigua

* Font de factor de conversió per cotxes: 2007 i 2006 (factor: 0,18 Kg CO2/Km) World Resources
Institute.

Abast

* Font de factor de conversió per avions: 2007 i 2006, trajecte curt (factor: 0,18 Kg CO2/Km.),
trajecte mitjà (factor: 0,126Kg CO2/Km), trajecte llarg (factor: 0,11Kg CO2/Km.) World Resources
Institute.

Consum d’aigua per menú servit

* Dades calculades sobre la plantilla mitja equivalent.
Consum d’aigua per empleat

D’altra banda, a Banc Sabadell disposem de sistemes de refrigeració
que, en cas d’emissions accidentals de gasos, podrien ser nocius
per a la capa d’ozó. Aquests sistemes s’aniràn reduint fins a la seva
totalitat dins d’un pla d’acció. Per aquest motiu, tenim assumit el
compromís d’utilitzar en les nostres instal·lacions únicament els gasos
reglamentats.

Indicador

2006

2005

m3/menu

0,24

-

-

Seu corporativa
de Sant Cugat del
Valles

m3 agua /

8,43

-

-

empleat

Consum d’aigua

Espanya

EUR

Consum d’aigua per empleat

Espanya

EUR/
empleat

Banc Sabadell Memòria RSC 2007

2007

Seu corporativa
de Sant Cugat del
Valles

* Dades calculades sobre la plantilla mitja equivalent.
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Unitat

315.370 266.967 297.590
31,01

28,17

31,36
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7.1.3 Consum de paper

7.1.4 Gestió de residus

Com qualsevol entitat bancària, el material que més es consumeix
a Banc Sabadell és el paper. En aquest sentit, cal destacar la
introducció del paper reciclat per a ús intern en cinc seus corporatives
de Banc Sabadell (Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Barcelona, Madrid
i Oviedo), en les quals treballa aproximadament el 25% de la plantilla,
on s’utilitza únicament el paper convencional per a comunicacions
externes (per exemple, amb clients). Cal ressaltar, també, que per a la
revista interna s’utilitza sempre paper reciclat.

Banc Sabadell té una llarga trajectòria en la recollida selectiva i gestió
posterior de residus. Els principals residus que genera fruit de la seva
activitat són el paper i els tòners, els dos reciclats pràcticament al
100% i sempre a través de gestors autoritzats de residus.
Des de l’any 2005 s’està treballant
en una acció concreta per
promocionar la recollida selectiva
del 100% del paper usat. Consisteix
en el disseny d’un recipient de
cartró de petites dimensions que
serveix per recollir únicament rebuig
(denominació amb la qual es coneix
el material no reciclable) de manera
separada del paper i que substituirà
les papereres de tots els llocs de treball. D’aquesta manera, tot
el paper utilitzat haurà de dipositar-se forçosament en les capses
pertinents per al reciclatge posterior.

A més, s’han portat a terme diferents mesures per reduir el consum
de paper. Així, s’han realitzat tasques de conscienciació als empleats
per fomentar l’ús racional del paper, com, per exemple, la impressió
de documents a doble cara, modificant les opcions per defecte de
totes les impressores, i s’ha remès una nota informativa a tot el
personal.

Consum de paper
Indicador

Unitat

2007

Seu corporativa
de Sant Cugat del
Valles

Kg/
empleat

36.47

Consum de paper reciclat
(DIN A4)

Seu corporativa
de Sant Cugat del
Valles

Kg/
empleat

65.09

Kg paper reciclat / empleat

Espanya

Kg/
empleat

11,46

Kg paper blanc / empleat

Espanya

Kg/
empleat

Consum de paper per empleat Espanya

Kg/
empleat

Consum de paper blanc (DIN
A4)

Abast

2006

2005

39,75

63

81

51,21

63

81

Aquest recipient es distribueix a tots
els empleats dels edificis corporatius
de Sant Cugat del Vallès, la Torre
BancSabadell de Barcelona i la
nostra seu social de l’oficina de
la plaça de Sant Roc de Sabadell;
l’objectiu és seguir ampliant
de manera progressiva l’abast
d’aquesta iniciativa a altres seus del
banc.
Reciclatge

* Dades calculades sobre la plantilla mitja equivalent.

Paper i cartró (kg / empleat)
Tòners (u. / empleat)

2007

2006

78,04

82,67

1,19

1,07

* Per el 2006 no inclou dades de Banco Urquijo ni de les oficines de xarxa exterior.
* Per el 2007 no inclou les oficines de la xarxa exterior.
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Cal destacar també que durant
aquest any s’ha implantat la
recollida d’envasos mitjançant un
nou sistema de contenidors i la
seva senyalització corresponent
per garantir el funcionament òptim
del procés. Aquesta implantació
s’ha dut a terme en les tres seus
que s’han citat. A més, des del
2006 està implantada la recollida selectiva de la matèria orgànica i
els envasos lleugers al restaurant de la seu de Sant Cugat del Vallès
(l’única seu que disposa de restaurant propi).

ordinadors,
pantalles, teclats

residus - telèfons
mòbils

Durant el 2006 es van renovar més 10.500 equips informàtics.
Per gestionar-los, en primer lloc es va prioritzar la reutilització
mitjançant la donació de 1.500 a ONG i la venda dels que estaven
en condicions més bones a empleats a preus molt econòmics. Els
equips que no van poder ser reutilitzats es van gestionar a través de
gestors de residus autoritzats. És també un gestor autoritzat el que
gestiona tots els nostres residus informàtics i telèfons mòbils, tret de
renovacions massives de material com el cas comentat que permeten
la reutilització amb un altre objectiu d’aquests equips. El 2007 es van
donar 107 ordinadors a diversos col·legis, Fundación Entreculturas i
Associació Solidaris amb el Desenvolupament Bolivià.

fluorescents 36 W

fluorescents PL

residus perillosos de
restauració

Residus
perillosos

Pel que fa a la gestió de les aigües residuals que generem, cal
esmentar que totes les nostres oficines estan connectades a la xarxa
de sanejament pública.
Finalment, es generen també alguns residus perillosos, encara
que en menys quantitat i de manera més esporàdica, com són els
fluorescents, les piles i les bateries, que són sempre gestionats
mitjançant gestors autoritzats de residus.

bombetes SL

restes de productes
de neteja

bateries
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7.2 Gestió ambiental i voluntat de servei

El desembre de 2007 es va implantar l’enviament de l’extracte
integrat, un extracte únic que pot ser mensual, trimestral o en línia a
petició del client. Aquest extracte informa conjuntament el client de
tots els seus productes: les seves posicions, el detall de moviments
de compte i de targeta, les posicions, les rendibilitats i els moviments
de fons o plans de pensions i els seus BS punts. Aquesta implantació
optimitza els enviaments en paper a clients.

Durant l’últim any, l’entitat ha treballat de manera intensiva en dues
línies d’actuació pel que fa a l’impacte ambiental del servei prestat
als clients. La primera línia de treball és dinamitzar la comunicació
amb el client apostant per noves tecnologies i estratègies de
minimització, i la segona és facilitar i promoure la mobilitat virtual.

D’altra banda, Banc Sabadell ha potenciat la implantació i l’ús de
noves tecnologies en la comunicació amb els clients. Alguns exemples
són: el canal vídeo web, que distribueix continguts en vídeo; el servei
BS mòbil amb 200.000 clients que ja reben avisos; el DTM servei
d’autenticació d’enviaments per correu electrònic, que garanteix la
fiabilitat de la comunicació electrònica, o el canal RSS, que divulga
de manera personalitzada les notes de premsa i informacions
corporatives.

Respecte a la comunicació amb els clients, el 2006 s’inicia una
estratègia de minimització de consum de paper, modificant la
periodicitat i els criteris per a la generació i l’enviament d’extractes a
clients, i acumulen fins a un màxim de 15 dies (anteriorment, 7 dies)
totes aquelles operacions la informació de les quals no és urgent per
al client per tenir coneixement previ de la seva realització. Des de
Banc Sabadell s’incentiva amb campanyes continuades l’adhesió al
servei de correu per Internet. Un 20% de les vegades que el client de
BS Online accedeix al seu compte en línia visualitza aquest missatge.
Actualment són 93.200 els comptes que tenen aquest servei activat,
cosa que representa un 21% més de contractes que el 2006.

Totes aquestes actuacions són exemples de la nostra aposta per la
innovació, que queda patent en una sèrie de projectes l’objectiu dels
quals és facilitar la mobilitat dels nostres clients. El caixer mòbil, el
codi BIDI o la signatura per SMS no només agiliten el servei financer
prestat, sinó que redueixen l’impacte ambiental del servei prestat al
client.

Estalviï temps, diners i paperassa activant el servei de correu per
Internet en tots els seus comptes i gaudeixi dels avantatges següents:
• Estalviï, automàticament, la comissió d’administració per
apunt (0,45 € per apunt).
• Simplifiqui l’arxiu de la seva documentació en paper evitant
l’acumulació de cartes.
• Col·labori en el manteniment del medi ambient estalviant
paper.
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7.3 Activitat financera i sostenibilitat
A Banc Sabadell volem afavorir la investigació i el desenvolupament
d’un model energètic sostenible. Aquest és l’objectiu que ens impulsa
a invertir i finançar projectes orientats a l’explotació de fonts d’energia
renovables i no contaminants.

7.3.1 Inversió en energies renovables

Denominació

Font
d’energia

Participació
del grup Banc
Sabadell

Parque Eólico La
Peñuca

Eòlica

Parc Eòlic VecianaCabaro

Eòlica

Biodiesel Aragón

Biodièsel

Alcoholes
Biocarburantes de
Extremadura

Bioetanol

Data de
Potència
posada en instal·lada
marxa

Producció
anual
prevista

40,0%

Gener 2006

33,0 MW

83.000 GWh

40,0%

Mitjans
2009

29,3 MW

65.700 GWh

37,5%

Final 2008

100.000 t

11,4%

Mitjans
2009

110.000 m3

7.3.2. Finançament d’energies renovables

Banc Sabadell, a través de la seva companyia filial 100%
Explotaciones Energéticas SINIA XXI, inverteix directament en
el capital de projectes de generació energètica mitjançant fonts
renovables.

Banc Sabadell s’ha convertit en una entitat de referència en
finançament de projectes de generació energètica mitjançant fonts
renovables. Disposa d’un equip de professionals amb capacitat i
experiència demostrada que li permet addicionalment al finançament,
en alguns projectes, organitzar tota l’operació, des de la negociació de
contractes fins a la recerca de socis, etc.

EL 2008 esperem iniciar un nou cicle inversor en l’àmbit de les
energies renovables, amb l’objectiu d’invertir 100 milions d’euros
durant els exercicis de 2008 a 2010. El grup Banc Sabadell aposta
per les energies renovables en general, però especialment en
projectes eòlics on s’està estudiant la diversificació geogràfica.
Així mateix, s’està explorant la possibilitat d’invertir en altres fonts
renovables de generació elèctrica, com ara la termosolar o la
biomassa.

L’exercici de 2007, Banc Sabadell ha destinat 489 milions d’euros a
finançaments corresponents a 31 projectes d’energies renovables,
quantitat que suposa un 50% del total de projectes finançats des de
la direcció de finançaments estructurats.

Durant l’any 2007, cal destacar l’aportació de la majoria de la nostra
cartera eòlica en promoció, composta per participacions en un
total de 12 parcs eòlics, a dos projectes de consolidació del mercat
eòlic espanyol a canvi d’accions de les societats respectives, en
concret Fersa Energías Renovables S.A., companyia cotitzada, i Eolia
Renovables de Inversiones, SCR, S.A.

Instal·lacions finançades durant l’any 2007

Nombre
d’operacions

País

Potència
instal·lada

Eòlica

21

Espanya

1.982 MW

Planta termosolar

1

Espanya

50 MW

156 Gwh/any

Solar fotovoltaica

4

Espanya

36 MW

63 Gwh/any

Biomassa

2

Espanya
/ Alemanya

9 MW

64 Gwh/any

Biodièsel

1

Espanya

---

100.000 Tn /any

Bioetanol

2

EUA

---

349.000 Tn / any

TOTAL

31

Font d’energia

Pel que fa a inversions, durant l’exercici de 2007, el grup Banc
Sabadell ha adquirit una participació del 40% en un parc eòlic en
promoció a Catalunya.
En acabar l’exercici de 2007 la cartera de participades en l’àmbit de
les energies renovables en funcionament o en promoció és la que
s’especifica a continuació:
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Cal destacar que en vint d’aquestes operacions, Banc Sabadell ha
actuat com a organitzador o coassegurador d’aquestes, i ha estat
banc agent en catorze.

En aquesta línia, disposem de diferents instruments per a la valoració
i la gestió de riscos, desenvolupats amb la finalitat d’ajudar a valorar
les repercussions que pot ocasionar l’incompliment mediambiental
en la solvència de les empreses, i destacaquen com a principals
instruments i accions empreses les següents:

Per a Banc Sabadell, el foment i la divulgació de les energies
renovables són un compromís ferm i, per això, a més de finançar i
invertir en aquest tipus de projectes, hem participat durant l’any en
diferents esdeveniments adreçats a la seva promoció.

• En l’informe d’anàlisi de client, més concretament en l’apartat
“posició competitiva de mercat”, s’han d’analitzar, tal com estableix
la normativa, les possibles actuacions amb impactes ambientals i
socials que poden afectar la solvència i projecció futura de l’empresa,
juntament amb factors mitigants, assegurances, etc.

En concret, hem patrocinat dues jornades de conferències a
Madrid: una referida als biocarburants i una altra a l’energia eòlica.
Addicionalment, hem participat com a ponents en diverses jornades
i taules rodones sobre projectes energètics en general, eòlics,
biocarburants i fotovoltaics, en diferents localitats de la geografia
espanyola.

• En el procés d’anàlisi de decisió de riscos per al finançament
de projectes, per als quals el risc mediambiental és una variable
rellevant en la decisió, es requereix la valoració corresponent segons
el dictamen sobre impacte ambiental del projecte.

A més, cal destacar la participació de la nostra entitat en el 10%
de Sendeco2, la primera borsa espanyola de negociació de drets
d’emissió de CO2. Sendeco2 aporta transparència, liquidessa i
eficiència en les negociacions de drets d’emissió entre les empreses
i facilita, per tant, un intercanvi segur i eficient d’aquests actius
mediambientals.

• Dins dels informes sectorials, principal instrument de suport a
l’anàlisi de risc en matèria sectorial, s’ha incorporat un apartat
específic amb informació mediambiental. En aquest apartat s’inclou
informació referent al marc legal vigent (normativa europea, estatal,
Protocol de Kyoto…) i la classificació de les activitats econòmiques
del sector en funció del seu grau d’incidència mediambiental, seguint
l’estructura determinada per la Llei 3/1998 de Catalunya.

L’entrada de Banc Sabadell en l’accionariat de Sendeco2 reforça
el protagonisme de la nostra entitat en el finançament de projectes
mediambientals i d’energia renovables i posa de manifest l’interès
de la entitat en aprofitar les oportunitats comercials que dona
la conscienciació creixent de la nostra societat en relació a fer
compatible el desenvolupament econòmic amb la sostenibilitat
ecològica.

• Està a disposició de tota la xarxa d’oficines la classificació
d’activitats econòmiques segons la seva repercussió mediambiental,
d’acord amb els preceptes establerts per la normativa comunitària
vigent (Directiva europea 96/61 CE sobre prevenció i control integrats
de la contaminació).
• Igualment, a partir de l’activitat econòmica desenvolupada per
les empreses, la xarxa disposa d’una eina de consulta que permet
identificar el grau potencial d’incidència mediambiental d’aquesta
empresa d’acord amb la normativa estatal vigent.

7.3.3 Valoració del risc ambiental en les
operacions
Perquè el nostre compromís ambiental sigui extensible realment
a tota la nostra activitat, hem incorporat aspectes ambientals en
l’anàlisi d’operacions de finançament a clients i s’han definit criteris
mediambientals que permeten donar el suport necessari als analistes
i, en general, a tota la xarxa d’oficines, per a la presa de decisions de
riscos, començant pels que afecten empreses que operen en sectors
potencialment conflictius des d’un punt de vista mediambiental
(energètiques, cimenteres, papereres, etc.).
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7.4 Comunicació i sensibilització ambiental

La sensibilització ambiental no
només se cenyeix a l’àmbit dels
professionals que treballen en
aquesta entitat sinó que des de
les fundacions es col·labora en
àmbits d’educació i formació.
És el cas de la participació
de Banco Herrero en la 51ª
Fira Internacional de Mostres
d’Astúries (FIDMA), celebrada
el mes d’agost passat amb
l’exposició didàctica “Cuidem el planeta. El seu futur està a les
nostres mans”. La mostra, dirigida als nens, plantejava un contingut
en quatre blocs intentant divulgar aspectes relacionats amb el canvi
climàtic, estalvi d’energia i el reciclatge. El material didàctic i el
material escenogràfic del pavelló han estat cedits a diversos centres
educatius asturians interessats a potenciar el respecte pel medi
ambient dels seus alumnes.

Per al correcte funcionament del Sistema de Gestió Mediambiental,
cal el coneixement i la implicació per part de tot l’equip humà. Per
això pensem que la sensibilització ambiental de tota l’organització
és un aspecte clau. Amb aquest objectiu, hem dissenyat un curs
de formació en línia, que han seguit durant el 2007 els empleats
de la seu corporativa de Sant Cugat del Vallès, de la seu Torre
BancSabadell i de la nostra seu social, l’oficina principal de Sabadell.
Els continguts del curs són els següents:

a

Característiques de l’SGMA implantat a Banc
Sabadell

b
G
U

d

c

D’altra banda, per assegurar que els proveïdors que desenvolupen
activitats amb impacte ambiental que treballen a la seu Torre
BancSabadell de Barcelona i a l’oficina de la plaça de Sant Roc de
Sabadell desenvolupen les seves activitats amb el màxim respecte pel
medi ambient, hem celebrat una sessió de formació presencial en la
qual s’han donat a conèixer els continguts següents:

Aspectes ambientals derivats de les activitats
del banc

Política ambiental de Banc Sabadell

Compromís amb el medi
ambient de Banc Sabadell

Bones pràctiques per minimitzar els impactes
ambientals

Implantació de
l’SGMA

Canals de
comunicació

Al final de cadascun dels mòduls que formen el curs, s’han de
respondre una sèrie de qüestions en relació amb els continguts
explicats.

Continguts

Respecte a la comunicació ambiental, a tota l’organització s’ha
introduït en la revista per a empleats una càpsula mensual de
sensibilització, aspectes formatius i de divulgació ambiental. Aquest
pla de comunicació pretén transmetre el compromís de Banc Sabadell
amb el medi ambient i divulgar bones pràctiques a tots els empleats.

La implicació dels
proveïdors
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Una bona pràctica sostenible

Una novetat en la present memòria es aquesta secció, que s’ha incorporat al tancament de cada capítol amb la finalitat de donar a conèixer i fer difusió d’algunes de les
bones pràctiques implantades en tota la línea de la organització. Al fer l’estimació del impacte d’aquestes iniciatives descobrim un valor ecològic notable que ens permet
avaluar la seva repercussió ambiental.
Edició del informe de
Responsabilitat Social
Corporativa i Govern
Corporatiu en suport
electrònic i CD.
Es redueix el
consum de
paper en

3,80 t/any

14 arbres / t de paper

14 arbres / t de paper

= 53,2 arbres

Renovació del
format de la revista
d’empleats
Es redueix la
minva en

1,8 tones de CO2
equivalent / t de paper

= 6,84 t de

14 arbres / t de paper

CO2

Enviament de les
nadales de forma
electrònica.
50.000 litres d’aigua
consumides / t de paper

= 190.000 litres d’aigua

Es redueix
l’enviament
de paper en

0,5 t/a l’any

14 arbres / t de paper

Implantació progressiva
del projecte “Oficina
Sostenible”.

= 7 arbres

el consum de
paper d’alta
qualitat a l’any

= 4,1 t de

CO2

= 113.000 litres d’aigua

1,8 tones de CO2
equivalent / t de paper

= 0,9 t de

CO2

= 25.000 litres d’aigua

Comunicació
en línea amb
els proveïdors
mitjançant
el portal de
compres

Es redueix
l’enviament de
documentació en
paper en

Es redueix

36 t

1,8 tones de CO2
equivalent / t de paper

50.000 litres d’aigua
consumides / t de paper

50.000litres d’aigua
consumides / t de paper

= 504 arbres

2,26 t

de paper a l’any

= 31,6 arbres

3,3 tones de CO2 equivalent/ t de
paper d’alta qualitat

153 Kg

= 119 t de

CO2 de
paper d’alta qualitat

14 arbres / t de paper

= 2,14 arbres

1,8 tones de CO2
equivalent / t de paper

= 0,275 t de

CO2

a l’any

50.000 litres d’aigua
consumides / t de paper

200.000litres d’aigua consumides / t de
paper d’alta qualitat

= 7.650 litres d’aigua

= 7,2 millons de litres d’aigua
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8. Banc Sabadell i les
administracions públiques

El Codi de conducta de Banc Sabadell estipula les pautes següents en
les relacions amb les administracions públiques:
• Les relacions amb les diverses administracions públiques
han d’estar guiades pel respecte institucional i el compliment
escrupolós de les seves resolucions.

Les administracions públiques tenen la missió especial de vetllar pels
interessos públics. Les administracions públiques encarnen també els
instruments finals per a l’aplicació pràctica de les lleis i normes que
regulen la nostra convivència i que emanen de la mateixa societat
civil a través d’un sistema democràtic i parlamentari.

• Les comunicacions de caire administratiu rebudes de les
diferents administracions públiques han de dirigir-se i registrarse per aquells àmbits amb responsabilitat per fer-ho, cenyint-se
sempre dins dels terminis exigits.

Des d’aquesta perspectiva i en coherència amb la voluntat d’integrar
la nostra activitat en els valors i les inquietuds de la societat, Banc
Sabadell entén que les relacions amb les administracions públiques
no poden basar-se únicament en un compliment estricte de les
normes, sinó que a més han d’estar presidides pel respecte, la
transparència i la col·laboració.

• En les relacions amb funcionaris públics cal evitar sempre
qualsevol conducta que pugui ser interpretada erròniament com
un intent d’obtenir contrapartides indegudes, de manera que es
comprometi la reputació del banc.

No obstant això, les administracions públiques regeixen la seva
actuació, per la seva banda, basant-se en una sèrie de normes i
procediments, fet que suposa que els actes administratius quedin
subjectes a una forma ritual. Així doncs, tant les decisions que es
prenen com la manera com es porten a terme es fa a través de
procediments formals, per la qual cosa els canals de diàleg que
es puguin establir fora dels mateixos procediments aporten una
capacitat limitada d’actuar en la millora bilateral d’aquesta relació.
En aquest context, Banc Sabadell determina 3 línies d’actuació:
1. Establir línies permanents de comunicació amb les diferents
administracions públiques, que se centralitzen en la figura de
l’interventor general de grup, per garantir una coordinació global i
permetre que el diàleg es faci en uns nivells jeràrquics que facilitin la
presa d’acords.
2. Establir uns principis d’actuació i una política respecte a aquest
grup d’interès que garanteixin un comportament homogeni en tota
l’organització.
3. Dotar dels mitjans humans i tècnics necessaris per garantir el
compliment de les obligacions legals del banc buscant, a més, la
màxima aportació de valor des d’una òptica de col·laboració.
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8.1 Prevenció de blanqueig de capitals

8.2 Control del terrorisme

Les entitats financeres constituïm la primera línia de defensa contra
el blanqueig de diners. Per això, Banc Sabadell ha desenvolupat
actuacions en prevenció que van més enllà del mer compliment de
la legislació. Banc Sabadell té com a objectiu prioritari evitar que la
nostra organització sigui utilitzada per a activitats de blanqueig de
capitals.

Banc Sabadell ha establert els procediments necessaris per prevenir
i evitar el finançament del terrorisme, en compliment de la Llei de
bloqueig al finançament del terrorisme.
Diàriament es creuen totes les persones de la base de dades de
clients i determinades operacions en línia amb les llistes oficials
de persones bloquejades, amb l’objectiu d’immobilitzar qualsevol
operació en la qual intervingui una persona inclosa en aquestes
llistes.

Per a això s’ha adoptat una rigorosa política d’acceptació, identificació
i coneixement de clients que elimini el risc legal i reputacional que el
blanqueig de diners suposa.

A més, qualsevol sospita que es generi a la xarxa d’oficines és
immediatament comunicada a la Direcció de Compliment Normatiu
del grup per ser investigada.

Així mateix, tots els empleats del banc reben un curs, a través de
l’intranet, relatiu a prevenció de blanqueig de diners. A més, per als
empleats que es troben a la xarxa d’oficines, s’imparteix un curs
addicional i específic amb l’objectiu de detectar actuacions anòmales
o sospitoses que es produeixin en els comptes que gestionen.

Els empleats del banc reben un curs que inclou, a més de qüestions
sobre prevenció de blanqueig, aspectes de prevenció de finançament
del terrorisme.

D’altra banda, com a factor de seguretat, hem invertit en aplicacions
intel·ligents i sofisticades per a la detecció d’operacions sospitoses i
inusuals.
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8.3 Prevenció de pràctiques de corrupció
En el Codi de conducta de Banc Sabadell s’estableixen pautes
d’actuació per prevenir comportaments corruptes.
En les relacions amb clients s’estableix que cal evitar l’acceptació de
favors personals o obsequis.
Pel que fa als proveïdors, s’explicita en el Codi de conducta que
cap persona ha d’interferir en el procés de presa de decisions fent
recomanacions que tinguin el seu origen en interessos personals o
tracte de favor.
Així mateix, s’estableix que en el tracte amb funcionaris públics
cal evitar sempre qualsevol conducta que pugui ser interpretada
erròniament com un intent d’obtenció de contrapartides indegudes.
Tot això es complementa en normes específiques que regulen les
activitats més exposades a aquests riscos, articulant sistemes
operatius i de control que eviten situacions no volgudes:
• Procediment de compres (apartat 6.2 d’aquesta memòria).
• Segregació de funcions en les decisions d’inversió.
• Control de conflictes d’interès per la Direcció de Compliment
Normatiu.
• Control d’operacions al mercat de valors.
• Control d’informacions privilegiades.

119

Banc Sabadell Memòria RSC 2007

Informació
addicional
Me m òri a d e Resp on sa b i litat Social Corporativa 2007

09

9. Informació addicional

a la nova guia G3 de GRI. L’auditoria ha comptat amb 35 hores de
verificació in situ, en les mateixes oficines del banc. L’informe de
verificació està disponible per a totes les persones interessades i pot
sol·licitar-se enviant un correu electrònic a rsc@bancsabadell.com.

Verificació externa

Tot el procés ha estat revisat finament per GRI, que ha verificat
el nivell A+ en l’elaboració d’aquesta memòria d’acord amb les
directrius de la Guia d’Elaboració de Memòries de Sostenibilitat de
GRI (G3) publicada el 2006.

C

G3
Perfil

Informació sobre:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1, 4.4, 4.14, 4.16

OUTPUT

No és necessari

G3
Enfocament
de gestió

OUTPUT

G3 Indicadors de
desenvolupament
Suplements
Sectorials
Indicadors de
desenvolupament

Informació sobre
un mínim de 10
indicadors de
desenvolupament,
incloent-ne
almenys un de:
econòmic, social i
mediambiental

C+

B

Informació sobre
cada criteri llistat per
al nivell C més:
1.2
3.0 - 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17
Enfocament de gestió
per cada categoria
d’indicador

Informació sobre un
mínim de 20 indicadors
de desenvolupament,
incloent-ne almenys
un de: econòmic,
mediambiental, drets
humans, pràctiques
laborals, societat,
responsabilitat sobre
productes

B+

A

Enfocament de gestió
per cada categoria
d’indicador

Informació sobre cada
Indicador principal de
G3 i de suplements
sectorials* tenint en
compte que el principi
de materialitat sigui en:
a) informant respecte al
indicador o b) explicant
els motius d’omissió

*Suplements sectorials en versió final

A+
Banc Sabadell

√

Revisat per Bureau veritas

√

Revisat per GRI
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A+

Mateixos requisits
que per al nivell B

Memòria verificada externament

OUTPUT

Memòria verificada externament

Nivell d’aplicació de
la Memòria

Així mateix, hem comptat amb una verificació per part d’una empresa
certificadora externa (Bureau Veritas Certification). La verificació ha
tingut en compte tant la veracitat dels continguts de la memòria com
la materialitat i rellevància de la informació publicada i l’adequació

Memòria verificada externament

Per assegurar la veracitat de la informació publicada en aquesta
memòria, hem comptat amb la col·laboració de la Direcció d’Auditoria
interna de Banc Sabadell, que disposa d’un pla d’auditoria per a tots
els processos del banc.

CONTINGUTS BÀSICS
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Indicadors de sostenibilitat

La taula que es desplega a continuació recull tots els indicadors presentats en aquesta memòria, i aporta aspectes significatius de la relació de Banc Sabadell amb cadascun dels seus grups d’interès.

Aspecte
Accessibilitat

Canals de
comunicació

Accionistes

GRI G3

2007

2005

2006

Audiència mitjana en els actes fets a través de webcasting

Connexions/any

4.7,4.10

109

65

142

Nombre d’accionistes adherits al BS Compte Accionista

Nombre

4.7,4.10

23.223

21.832

19.039

Nombre d’analistes que cobreixen l’acció del banc

Nombre

4.7,4.10, 2.8

29

30

23

Nombre de ciutats en les quals s’han fet visites a inversors

Nombre

4.7,4.10, 2.8

12

16

19

Nombre total de visites a inversors

Nombre

4.7,4.10, 2.8

292

328

310

Accions

Nombre

4.1, 4.7,4.10, 2.8

1.224.013.680

1.224.013.680

1.224.013.680

Nombre

4.1, 4.7,4.10, 2.8

80.669

67.633

65.020

Estructura del Accionistes
capital social Accionistes privats

Solvència

Unitat de
mesura

Indicador

%

4.1, 4.7,4.10, 2.8

57,2

55,3

57,0

Inversors institucionals

%

4.1, 4.7,4.10, 2.8

42,8

44,7

43,0

Benefici atribuït al grup per acció

EUR

4.7,4.10, 2.8

0,64

0,41

0,37

Benefici distribuït

%

4.7,4.10, 2.8

43,75

44,61

45,25

Capitalització borsària

Milers d’EUR

4.7,4.10, 2.8

9.069.941

10.376.576

6.781.036

Dividend per acció

EUR

4.7,4.10, 2.8

0,28

0,21

0,17

Eficiència (despeses gen. d’admin. sobre marge ordinari)

%

SOC2, EC1

46,67

50,47

50,53

Eficiència bàsica (despeses gen. d’admin. sobre marge bàsic)

%

SOC2, EC1

50,08

52,96

54,20

Liquiditat

Mitjana de títols per dia

4.7,4.10, 2.8

6.296.395

4.367.510

3.715.804

Liquiditat

%

4.7,4.10, 2.8

130,14

90,63

77,10

Preu acció sobre valor comptable

Unitat

4.7,4.10, 2.8

2,01x

2,57x

2,01x

PER (capitalització / benefici net atribuït)

Unitat

4.7,4.10, 2.8

11,59x

20,57x

14,96x

Ràtio BIS

%

SOC2, EC1

10,87

11,42

11,49

Ràtio de cobertura de morosos

%

SOC2, EC1

394,29

466,56

383,07

Ràtio de morositat

%

SOC2, EC1

0,47

0,39

0,49

Rendibilitat per dividend

%

4.7,4.10, 2.8

3,78

2,45

3,02

Rendibilitat sobre ATM (ROA)

%

SOC2, EC1

1,08

1,48

0,94

Rendibilitat sobre RRPP (ROE)

%

SOC2, EC1

20,4

28,1

15,2

Tier I

%

SOC2, EC1

7,22

7,33

7,96

Valor comptable per acció

Unitat

4.7,4.10, 2.8

3,68

3,30

2,76

Valor de cotització de l’acció

EUR

4.7,4.10, 2.8

7,41

8,48

5,54

Valor màxim de cotització de l’acció

EUR

4.7,4.10, 2.8

9,50

8,54

5,74

Valor mínim de cotització de l’acció

EUR

4.7,4.10, 2.8

6,38

5,51

4,25

Valor nominal de l’acció

EUR

4.7,4.10, 2.8

0,125

0,125

0,125
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Accionistes

Aspecte

Transparència

Unitat de
mesura

GRI G3

Accionistes que van utilitzar la delegació de vot electrònica

Nombre

4.7,4.10, 2.8

132

810

514

Capital representat en les juntes, en representació

%

4.4

64,9

53,1

46,6

Capital representat en les juntes, en total

%

4.4

74,7

73,2

71,0

4.4

9,9

20,1

24,2

Indicador

Capital representat en les juntes, presència física

%
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Aspecte

Societat

Inversió

Producte
responsable

Unitat de
mesura

Indicador

GRI G3

2007

2005

2006

Aportacions destinades a acció social per àmbit

%

SO1, SOC1

gráfico

gráfico

--

Import destinat a acció social

EUR

SO1, SOC1

3.957.758

3.213.381

3.040.000

Inversió acció social respecte benefici net

%

SO1, SOC1

0,51

0,56

0,67

Cessió de Comissió de la societat Urquijo Cooperación SICAV

%

AM3

0,60

0,60

--

Cessió de Comissió de la societat Urquijo Cooperación SICAV

EUR

AM3

93.376,24

97.243,76

--

Cessió de Comissió de gestió a ONG del Fondo Urquijo Ética y Solidaridad

%

AM3

0,35

0,35

--

Cessió de Comissió de gestió a ONG del Fondo Urquijo Ética y Solidaridad

EUR

AM3

190.488,81

40.722

--

AM3

12.674,91

12.000

--

Cessió de Comissió de gestió a projectes desenvolupament i ajuda
humanitària del Pla de pensions ètic i solidari

EUR

Import donat a ONG a través dels BS punts

EUR

SO1

53.158

50.122

88.268

Nombre de partícipis de la societat Urquijo Cooperación SICAV

Nombre

AM3

104

112

--

Nombre al tancament de l’any

AM3

567

1.182

--

Nombre de plans del Pla de pensions ètic i solidari

Nombre

AM3

764

748

710

Patrimoni de la societat Urquijo Cooperación SICAV

EUR

AM3

14.658.145,99

16.647.951,50

--

Patrimoni del Fondo Urquijo Ética y Solidaridad

En EUR al tancament de l’any

AM3

25.238.116,82

83.665.149,61

--

EUR

AM3

4.612.921,22

4.312.380,00

3.585.811,00

Nombre de partícipis del Fondo Urquijo Ética y Solidaridad

Patrimoni Pla de pensions ètic i solidari
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Aspecte

Clients

Accessibilitat

Satisfacció

Servei
d’atenció

Indicador

GRI G3

2007

2005

2006

Accessos a pàgines per Internet

En milions

EN18, EN26

445

354

273

Nivell d’accessibilitat de banca telefònica

%

EN18, EN26

92,5

92,0

92,2

Nombre de clients que disposen de correspondència virtual

En milers

EN18, EN26

94

78

60

EN18, EN26

190.730

100.292

7.583

Nombre de clients que disposen de missatgeria mitjançant SMS (BS
Mòbil)

Nombre

Nombre de contractes d’empreses

Nombre

EN18, EN26

166.595

129.380

119.637

Nombre de contractes de particulars

Nombre

EN18, EN26

713.703

626.954

579.135

Nombre de correus electrònics gestionats

En milers

EN18, EN26

102

111

85

5.100

Nombre de documents visualitzats en el web de client

En milers

EN18, EN26

8.875

6.133

Nombre de trucades ateses via telefònica

En milers

EN18, EN26

761

702

775

Nombre de missatges telemàtics emesos a clients a través de BS
Mòbil

En milers

EN18, EN26

3.602

1.115

60

Nombre d’operacions d’empreses

En milers

EN18, EN26

52.521,3

49.764,5

45.485,8

1.606,0

1.523,6

Nombre d’operacions de particulars

En milers

EN18, EN26

11.635,0

Nombre d’operacions o processos disponibles en el web de clients

Nombre

EN18, EN26

497

Nombre d’operacions i consultes fetes via telefònica

En milers

Nombre de portals a Internet per a clients

Nombre

EN18, EN26

Nombre de transaccions fetes per Internet

En milions

Clients que segueixen confiant en Banc Sabadell

%

470

435

755

983

900

17

12

11

EN18, EN26

185

152

116

PR5

90,90

--

--

Satisfacció global de clients amb Banc Sabadell

1 al 7

PR5

5,82

5,87

5,85

Satisfacció global de clients amb el gestor

1 al 7

PR5

6,01

5,97

6,04

Satisfacció global de clients amb l’oficina

1 al 7

PR5

6,00

5,97

6,09

Distribució: percentatge de queixes

%

PR5

47,00

45,00

56,00

Distribució: percentatge de reclamacions

%

PR5

53,00

55,00

44,00

Nombre total de queixes i reclamacions gestionades pel SAC i el
Defensor del Client

Nombre

PR5

1.809

1.608

1.524

Resolucions SAC a favor de BS

%

PR5

54,00

51,00

60,00

Resolucions SAC mitjançant acords amb el client

%

PR5

5,00

6,00

5,00

Resolucions SAC parcialment favorables al client

%

PR5

11,00

13,00

9,00

Servei d’atenció al client- resolucions SAC a favor del client

%

PR5

30,00

30,00

26,00

Temps mitjà de resposta de complexitat alta

Dies

PR5

27,57

24,89

--

Dies

PR5

6,17

6,08

--

Dies

PR5

11,45

11,12

--

69.101,21

0,00

--

Temps mitjà de resposta de complexitat baixa
Temps mitjà de resposta de complexitat mitjana
Transparència

Unitat de
mesura

Sancions

EUR
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Aspecte
Beneficis
socials

Canals de
participació

Conciliació
vida laboral i
familiar

Empleats/ades

Acompliment,
promoció i
retribució

Formació

Igualtat i
diversitat
d’oportunitats

Indicador

Unitat de
mesura

Empleats amb ajuda escolar per als seus fills

%

Empleats amb condicions especials en operacions financeres

%

Empleats amb préstecs a interès zero

%

Import total dels premis a propostes del SOMI

EUR

Nombre d’empleats que han participat en el SOMI

Nombre

Ràtio implantades sobre acceptades SOMI

%

Suggeriments acceptats SOMI

Nombre

GRI G3

2007

2005

2006

LA3

54,20

--

--

LA3

100

100

100,00

LA3

48,50

--

--

4.17

9.900,00

8.150,00

--

4.17

988

880

--

4.17

7,86

7,00

8,00

4.17

154

113

116

4.17

1.960

1.614

1.443

Nombre

LA1, LA3,INT1, INT2, INT7

60

--

--

Nombre de persones amb jornada reduïda no retribuïda

Nombre

LA1, LA3,INT1, INT2, INT7

228

--

--

Nombre de persones amb permís de lactància acumulat

Nombre

LA1, LA3,INT1, INT2, INT7

179

--

--

Treballadors que disposen de jornada reduïda

%

LA1, LA3,INT1, INT2, INT7

2,23

1,50

--

Nombre de promocions totals banc

%

LA1, LA3, INT7

12,27

--

--

Formació dins de l’horari laboral

%

LA10, LA11, LA12

70,00

70,00

70,00

Hores de formació per empleat

Nombre

LA10, LA11, LA12

24,00

28

31

Inversió en formació per empleat

EUR/empleat

LA10, LA11, LA12

348,91

335,26

337,23

Percentatge de personal que ha rebut formació

%

LA10, LA11, LA12

95,00

91,00

88,00

Percentatge d’homes a la plantilla

%

LA1, LA2, LA13, LA14, INT2,
INT6, INT7

55,80

58,00

61,00

Percentatge de dones a la plantilla

%

LA1, LA2, LA13, LA14, INT2,
INT6, INT7

44,20

42,00

39,00

Llocs administratius ocupats per dones / total administratius

%

LA1, LA2, LA13, LA14, INT2,
INT6, INT7

56,40

55,00

--

Llocs d’alta direcció ocupats per dones/total alta direcció

%

LA1, LA2, LA13, LA14, INT2,
INT6, INT7

7,20

8,00

--

Llocs directius ocupats per dones/total directius

%

LA1, LA2, LA13, LA14, INT2,
INT4, INT6, INT7

24,50

23,00

19,00

Remuneració mitjana en llocs administratius ocupats per dones

EUR

LA1, LA2, LA13, LA14, INT2,
INT6, INT7

28.388

29.315

--

Remuneració mitjana en llocs administratius ocupats per homes

EUR

LA1, LA2, LA13, LA14, INT2,
INT6, INT7

30.621

31.828

--

Remuneració mitjana en llocs de direcció ocupats per homes

EUR

LA1, LA2, LA13, LA14, INT2,
INT6, INT7

48.674

51.566

--

Remuneració mitjana en llocs de direcció ocupats per dones

EUR

LA1, LA2, LA13, LA14, INT2,
INT6, INT7

45.935

48.442

--

Remuneració mitjana en llocs d’alta direcció ocupats per homes

EUR

LA1, LA2, LA13, LA14, INT2,
INT4, INT6, INT7

91.538

93.375

--

Suggeriments presentats SOMI

Nombre

Nombre d’empleats amb excedència per cures de familiars i
maternitat

126

Banc Sabadell Memòria RSC 2007

09
Banc Sabadell Informació addicional

Aspecte

Indicador

Unitat de
mesura

Remuneració mitjana en llocs d’alta direcció ocupats per dones

Empleats/ades

Perfil de la
plantilla

Selecció i
contractació
de personal

2007

2005

2006

EUR

LA1, LA2, LA13, LA14, INT2,
INT4, INT6, INT7

80.961

89.783

--

Antiguitat mitjana de la plantilla

Anys

LA1, INT7

15,5

18

17

Antiguitat mitjana dels empleats que causen baixa

Anys

LA1, INT7

19

--

--

Distribució d’empleats per antiguitat i gènere

%

LA1, LA3,INT1, INT2, INT7

gràfic

--

--

Distribució d’empleats per edat i gènere

Nombre

LA1, LA3,INT1, INT2, INT7

gràfic

--

--

Edat mitjana de la plantilla

Anys

LA1, INT7

41

41

41

Edat mitjana dels empleats de nova incorporació

Anys

LA1, INT7

28

--

--

Edat mitjana dels empleats que causen baixa

Anys

LA1, INT7

46

--

--

Empleats de nova incorporació amb formació universitària

%

LA1, INT7

78,00

--

--

Nombre empleats en xarxa exterior

Nombre

LA1, INT7

268

133

270

Nombre empleats en xarxa nacional

Nombre

Plantilla mitjana equivalent

Nombre

Salari mitjà dels empleats de nova incorporació

EUR

Salari mitjà dels empleats que causen baixa

EUR
%

Personal que ha rebut formació de PRL
Prevenció de
Índex de gravetat (jornades perdudes/total jornades hàbils*100)
riscos laborals
Índex de prevalença periòdica (empleats IT/total empleats*100)

Relacions
laborals

GRI G3

%
%

LA1, INT7

9.966

9.933

9.173

LA1, INT7

10.191,00

9.843

9.489

LA1, INT7

30.088

--

--

LA1, INT7

42.015

--

--

LA8, LA9

100,00

100,00

--

LA8, LA9

3,97

3,93

3,56

LA8, LA9

7,85

7,46

7,50

LA1, LA2

0,34

0,24

--

LA1, LA2

1,26

0,83

--

LA1, LA2

0,28

--

--

LA1, LA2

5,20

3,90

--

LA1, LA2

3,32

2,82

--

--

0,28

Acomiadaments

%

Finalitzacions de contracte

%

Baixes per prejubilació i jubilació

%

Baixes voluntaries

%

Baixes totals

%

Sobre plantilla total sancions

%

LA1, LA2

0,34

Acomiadaments disciplinaris en plantilla

%

LA1, LA2

0,56

Becaris que s’han incorporat en plantilla

%

LA1, LA2, LA3, LA13, LA14,
HR4, INT2, INT6, INT7

8,6

CV rebuts

Nombre

INT2, LA1, LA2

20.100

16.247

16.100

Nombre

LA1, LA2, LA3, LA13, LA14,
HR4, INT2, INT6, INT7

187

--

--

Número de becaris que han realitzat pràctiques
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Aspecte

proveïdors

Comunicació

Selecció

Indicador

Unitat de
mesura

GRI G3

2007

2005

2006

Invitacions a participar en procés

Nombre

EC6, SUP1, SUP2

3.063

2.574

1.635

Processos de compra generats

Nombre

EC6, SUP1, SUP2

421

430

248

Proveïdors adjudicats amb ISO 14001/anual

%

EC6, SUP1, SUP2

15

15

--

Proveïdors adjudicats amb Certificació global /anual

%

EC6, SUP1, SUP2

27,00

33,00

--

Import total adjudicat a proveïdors

EUR

EC6, SUP1, SUP2

52.225.905

70.423.946

41.983.762

Mitjana de proveïdors convidats per procés

Nombre

EC6, SUP1, SUP2

8,53

--

--

Nombre de proveïdors guanyadors

Nombre

EC6, SUP1, SUP2

247

257

17

128

Banc Sabadell Memòria RSC 2007

09
Banc Sabadell Informació addicional

Aspecte

Medi Ambient

2005

2006

EN3, EN4, EN5, EN8, EN9, EN10,
EN16, EN17, EN18, EN19, EN29

315.371

266.967

297.590

Consum d’aigua per empleat

EUR

Espanya

EN3, EN4, EN5, EN8, EN9, EN10,
EN16, EN17, EN18, EN19, EN29

31,01

28,17

31,36

L/empleat

Seu de Sant
Cugat del Vallés

EN3, EN4, EN5, EN8, EN9, EN10,
EN16, EN17, EN18, EN19, EN29

8,43

--

--

L/menu

Seu de Sant
Cugat del Vallés

EN3, EN4, EN5, EN8, EN9, EN10,
EN16, EN17, EN18, EN19, EN29

0,24

Consum d’energia elèctrica (4 seus corporatives)

MKw

Corporatives

EN3, EN4, EN5, EN8, EN9, EN10,
EN16, EN17, EN18, EN19

16.720

17.254

Consum d’energia elèctrica

EUR

Espanya

EN3, EN4, EN5, EN8, EN9, EN10,
EN16, EN17, EN18, EN19

6.749.950

5.729.699

Consum elèctric per empleat

EUR

Espanya

EN3, EN4, EN5, EN8, EN9, EN10,
EN16, EN17, EN18, EN19

662,34

604,59

Consum de paper blanc per empleat

Kg/empleat

Espanya

EN1, EN2, EN22, EN26

39,75

--

--

Kg/empleat

Seu de Sant
Cugat del Vallés

EN1, EN2, EN22, EN26

36,47

--

--

Consum de paper per empleat

Kg/empleat

Espanya

EN1, EN2, EN22, EN26

51,21

63

81

Consum de paper reciclat per empleat

Kg/empleat

Espanya

EN1, EN2, EN22, EN26

11,46

--

--

Consum de paper reciclat per empleat (DIN A4)

Kg/empleat

Seu de Sant
Cugat del Vallés

EN1, EN2, EN22, EN26

65,09

--

--

Tn CO2

Corporatives

EN3, EN4, EN5, EN8, EN9, EN10,
EN16, EN17, EN18, EN19, EN29

6.399

7.861,00

--

Tn CO2

Espanya

EN3, EN4, EN5, EN8, EN9, EN10,
EN16, EN17, EN18, EN19, EN29

1.772

1.641,00

--

0,174

0,170

--

Emissions CO2 - derivades del consum elèctric
Emissions CO2 atmosfera - Automòbil

--

---

5.163.390

544,14

Espanya

EN3, EN4, EN5, EN8, EN9, EN10,
EN16, EN17, EN18, EN19, EN29

Tn CO2

Espanya

EN3, EN4, EN5, EN8, EN9, EN10,
EN16, EN17, EN18, EN19, EN29

2.246

1.347,00

Emissions CO2 atmósfera - Avió per empleat

Tn CO2/empleat

Espanya

EN3, EN4, EN5, EN8, EN9, EN10,
EN16, EN17, EN18, EN19, EN29

0,220

0,137

--

Instal·lacions d’energies renovables finançades durant l’any

detalle

Espanya

taula

--

--

Instal·lacions d’energies renovables amb participacions en el capital
social actualment en funcionament.
Instal·lacions d’energies renovables amb participacions en el capital
social projectades

detalle

Espanya

EC2, EC8, EC9, EN6, F12, IB1,
IB2, IB3
EC2, EC8, EC9, EN6, F12, IB1,
IB2, IB3

taula

--

--

detalle

Espanya

EC2, EC8, EC9, EN6, F12, IB1,
IB2, IB3

taula

--

--

793.220

973.070

Emissions CO2 Emissions CO atmosfera - Automòbil per empleat
2
Emissions CO2 atmosfera - Avió

Residus de paper i cartró
Residus no
perillosos

2007

Espanya

Consum de paper blanc per empleat (DIN A4)

Inversió en
energies
renovables

GRI G3

EUR

Consum d’aigua per menú servit

Consum de
paper i cartró

Abast

Consum d’aigua

Consum aigua Consum d’aigua per empleat

Consum
d’electricitat

Unitat de
mesura

Indicador

Residus de paper i cartró per empleat
Tòner reciclat/empleat

Tn CO2/empleat

--

kg

Espanya

EN3, EN4, EN5, EN8, EN9, EN10,
EN16, EN17, EN18, EN19, EN29

810.540

Kg/empleat

Espanya

EN1, EN2, EN8, EN9, EN10, EN21,
EN22, EN26

78,04

82,67

104,25

unidades/
empleat

Espanya

EN1, EN2, EN22, EN26

1,19

1,07

1,06
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Índex d’indicadors del Global
Reporting Initiative
La missió de Global Reporting Initiative (GRI), que va ser constituït
el 1997 amb el suport del Programa de les Nacions Unides per
al Medi Ambient, és proporcionar un marc fiable i creïble per a
l’elaboració de memòries de sostenibilitat que pugui ser utilitzat per
les organitzacions amb independència de la seva mida, sector o
ubicació.
A final de 2006, GRI va publicar la seva nova guia G3 d’elaboració
de memòries de sostenibilitat, que és la que hem utilitzat com a
marc de referència per elaborar la nostra memòria. A continuació es
detallen els números de les pàgines de l’informe on donem resposta
a cadascun dels indicadors de la guia G3 i del suplement sectorial de
GRI.
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Índex

Pàgina

1

ESTRATÈGIA I ANÀLISIS
1.1

1.2
2

2-3

2-3; 29-30

Descripció
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.
Descripció dels principals impactes, riscos i oportunitats.

PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ
2.1

2-3; 6; 14; 36 Nom de l’organització.

2.2

21-22

Principals marques, productes i/o serveis. Cal indicar
el paper que desenvolupa en el procés de proveïment
d’aquests productes i/o serveis i en quina mesura
l’organització recorre a la subcontractació.

2.3

16-20

Estructura operativa de l’organització, incloses les
principals divisions, entitats operatives, filials i negocis
conjunts (joint ventures).

2.4

14

Localització de la seu principal de l’organització.

2.5

23

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 als aspectes de sostenibilitat tractats en la
memòria.

2.6

36

Naturalesa de la propietat i forma jurídica.
Mercats servits (incloent el desglossament geogràfic, els
sectors que proveeix i els tipus de clients/beneficiaris).

2.7

17-23

2.8

6; 15-16;22-23;
37-40;80-81

2.9

Canvis significatius durant el període cobert per la
memòria en la mida, l’estructura i la propietat de
l’organització (localització de les activitats o canvis que
2-3; 10-11;36 s’hi han produït, obertures, tancaments i ampliació
d’instal·lacions, i canvis en l’estructura del capital social
i d’altres tipus de capital, manteniment d’aquest i
operacions de modificació del capital).

2.10
3

13

Dimensions de l’organització que informa.

PERFIL DE LA MEMÒRIA .
Període cobert per la informació continguda en la
3.1
6
memòria (per exemple, exercici fiscal, any calendari).
6

3.3

6; 9

3.4

29-30; 139

Data de la memòria anterior més recent (si hi fos).

2-3; 6; 29-33

6

89; 108-109;

Indicar l’existència de limitacions de l’abast o cobertura
de la memòria.

NA1

La base per 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 períodes
i/o entre organitzacions.

95;108-109

Tècniques de mesurament de dades i bases per fer els
càlculs, incloses les hipòtesis i tècniques subjacents a
les estimacions aplicades en la recopilació d’indicadors i
altres informació de la memòria. Explica els motius pels
quals s’ha decidit no aplicar els Protocols d’Indicadors del
GRI, o les discrepàncies respecte a aquests.

NA2

Descripció de l’efecte que pugui tenir la reexpressió
d’informació que pertany 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).

3.8

3.9

3.10

Canvis significatius relatius a períodes anteriors en
l’abast, la cobertura o els mètodes de valoració aplicats
en la memòria.
ÍNDEX DEL CONTINGUT GRI
3.11

NA3

3.12

131-136

Taula que indica la localització dels Continguts bàsics en
la memòria. Identifica els números de pàgina o enllaços
web on es pot trobar tota la informació

VERIFICACIÓ

3.13

4

Política i pràctica actual en relació amb la sol·licitud de
verificació externa de la memòria. Si no s’inclou l’informe
2-3; 29-30; de verificació en la memòria de sostenibilitat, cal explicar
121
l’abast i la base de qualsevol altra verificació externa
existent. També cal aclarir la relació entre l’organització
informant i el proveïdor o proveïdors de la verificació.
GOVERN, COMPROMISOS I PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS

GOVERN

4.1

37-39

L’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. Descriu el mandat i la composició
(incloent el nombre de membres independents i de
membres no executius) d’aquests comitès i indica la seva
responsabilitat directa sobre l’acompliment econòmic,
social i ambiental.

4.2

38

Ha d’indicar-se si el president del màxim òrgan de govern
ocupa també un càrrec executiu (i, si fos d’aquesta
manera, la seva funció dins de la direcció de l’organització
i les raons que la justifiquin).

Punt de contacte per a qüestions relatives a la memòria o
el seu contingut.
Procés de definició del contingut de la memòria, inclòs:
determinació de la materialitat; prioritat dels aspectes
inclosos en la memòria; identificació dels grups d’interès
que l’organització preveu que utilitzin la memòria

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

129

3.7

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

ABAST I COBERTURA DE LA MEMÒRIA
3.5

3.6

Premis i distincions rebuts durant el període informatiu.

PARÀMETRES DE LA MEMÒRIA

3.2

Verificació

1 L’abast de l’informe és exclusivament Banc Sabadell; no s’inclouen les especificacions en el punt 3.8.
2 No s’ha reexpressat cap mena d’informació apareguda en l’informe de l’any passat.
3 No s’han produït canvis significatius, excepte l’adquisició de TransAtlantic Bank de Miami (EUA) ja explicitat en el capítol 1.
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Mecanismes dels accionistes i empleats per comunicar
recomanacions o indicacions al màxim òrgan de govern.
(Mecanismes que permetin als accionistes minoritaris
expressar la seva opinió davant el màxim òrgan de govern;
procés d’informació i consulta als empleats sobre les
relacions laborals amb òrgans de representació formal
com ara “comitès d’empresa” a nivell d’organització i
la representació dels empleats en el màxim òrgan de
govern; s’identificaran els aspectes relacionats amb
l’acompliment econòmic, ambiental i social que s’hagin
suscitat a través d’aquests mecanismes durant el període
que cobreix l’informe.)

4.6

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

4.7

43-45;Punt
B.1.18 de la
pàgines 17-21
de l’Informe
de Govern
Corporatiu

Procediment de determinació de la capacitació i
experiència exigible als membres del màxim òrgan de
govern per poder guiar l’estratègia de l’organització en els
aspectes socials, ambientals i econòmics.

4.8

24-27; 117

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

PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS
4.14

4.15

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).

Punt C.5 de
la pàgina 40
de l’Informe
de Govern
Corporatiu

Procediments del màxim òrgan de govern per supervisar
la identificació i gestió, per part de l’organització, de
26-27; 73-75; l’acompliment econòmic, ambiental i social, inclosos
riscos i oportunitats relacionades, i també l’adherència
100-101;
o compliment dels estàndards acordats en àmbit
113
internacional, codis de conducta i principis. Indiqueu la
freqüència amb la qual el màxim òrgan de govern avalua
el seu acompliment en sostenibilitat.
26-27; 37-39

4.11

120. Veure
pàgines
103-111 de
l’Informe Anual

4.12

137

31-32

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

29-33

Base per a la identificació i selecció de grups d’interès
amb els quals l’organització es compromet. Aquest apartat
inclourà el procediment de l’organització per a la definició
dels seus grups d’interès, i també per a la determinació
dels grups que participen i els que no.

4.16

Enfocaments adoptats per a la inclusió dels grups
d’interès, incloses la freqüència de la seva participació
per tipus i categoria de grups d’interès. Aquest apartat
29-33; 69-70; pot incloure estudis i enquestes, grups de discussió,
grups d’experts socials, grups d’assessors empresarials,
94; 100
comunicacions escrites, estructures directives/sindicats i
altres mitjans. L’organització haurà d’indicar si alguna part
del procés d’inclusió es va desenvolupar específicament
com a part del procés d’elaboració de la memòria.

4.17

29-33; 93-94

Principals preocupacions i aspectes d’interès que hagin
sorgit a través de la participació dels grups d’interès
i la forma en la qual hi ha respost l’organització en
l’elaboració de la memòria.

ENFOCAMENT DE GESTIÓ I INDICADORS D’ACOMPLIMENT

Índex

Pàgina

Descripció

5 A DIMENSIÓ ECONÒMICA
Enfocament de gestió

Procediments per avaluar l’acompliment propi del màxim
òrgan de govern, especialment pel que fa a l’acompliment
econòmic, ambiental i social.
COMPROMISOS AMB INICIATIVES EXTERNES
4.10

14

Descripció de com l’organització ha adoptat un
plantejament o principi de precaució.
Principis o programes socials, ambientals i econòmics
desenvolupats externament, i també qualsevol altra
iniciativa que l’organització subscrigui o aprovi. (Cal
incloure la data d’adopció i a quins països o operacions
s’apliquen.)

pàgines 15-22 Veure pàgines 31-86 de l’ Informe Anual
Valor econòmic directe generat i distribuït,
15; 52; 60 incloent ingressos, costos d’explotació, retribució
a empleats, donacions i altres inversions en la
comunitat, beneficis no distribuïts i pagaments a
proveïdors de capital i a governs.

PRIN

Punt B.1.11 de
la pàgina 13
de l’Informe
de Govern
Corporatiu

4.13

Principals associacions a les quals pertanyi (com ara
associacions sectorials) i/o ens nacionals i internacionals
a les quals l’organització dóna suport (estigui present en
els òrgans de govern; participi en projectes o comitès;
proporcioni un finançament important que excedeixi
les obligacions dels socis; tingui consideracions
estratègiques).

EC1

PRIN

4.5

41-42; 84;
93; 114

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.

EC2

112-113

PRIN PRIN

4.4

38

ACOMPLIMENT ECONÒMIC

4.3

EC3

85-87;
95-96

EC44

NA4

Conseqüències financeres i altres riscos i
oportunitats per a les activitats de l’organització a
causa del canvi climàtic.
Cobertura de les obligacions de l’organització
degudes a programes de beneficis socials.
Ajudes financeres significatives rebudes de
governs.

4 No hi ha ajudes financeres significatives, només deduccions fiscals.
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EC8

EC9

52-58;
112-113

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

52-58;
112-113

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

PRIN PRIN

EN2

109

Percentatge dels materials utilitzats que són
materials valorats.

AIDIC PRIN PRIN

EN3

108

Consum directe d’energia desglossat per fonts
primàries.

EN4

108

Consum indirecte d’energia desglossat per fonts
primàries.

EN5

107-108

Estalvi d’energia causat per la conservació i les
millores en l’eficiència.

107-108

Iniciatives per 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.

AIDIC AIDIC PRIN AIDIC

EN6

108-109

PRIN

Materials utilitzats per pes i volum.

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

EN7

107-108

EN8

108

Captació total d’aigua per fonts.

EN9

108

Fonts d’aigua que han estat afectades
significativament per la captació d’aigua.

EN10

108

Percentatge i volum total d’aigua reciclada i
reutilitzada.

EN11

NA

Descripció de terrenys adjacents o ubicats dins
d’espais naturals protegits o d’àrees d’alta
biodiversitat no protegides. Indiqueu 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.

6

EMISSIONS, ABOCAMENTS I RESIDUS

AIDIC

EN1

PRIN

BIODIVERSITAT

AIGUA

ENERGIA

MATERIALS

5B
DIMENSIÓ AMBIENTAL
Enfocament de gestió Pàgines 115-123

EN13

NA8

Hàbitats protegits o restaurats.

EN14

NA9

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

EN15

NA10

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

EN16

108

Emissions totals, directes i indirectes, de gasos
d’efecte d’hivernacle, en pes.

EN17

108

Altres emissions indirectes de gasos d’efecte
d’hivernacle, en pes.

EN18

43; 63;76;
97; 102;
104;
108;115

EN19

108

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

EN20

NA11

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

EN21

108; 110

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

EN22

109; 110

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

EN23

NA12

Nombre total i volum dels vessaments accidentals
més significatius.

EN24

NA13

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.

EN25

108; 110

ADIC ADIC

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

ADIC

83

NA7

PRIN PRIN

PRIN

EC7

EN12

ADIC

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

PRIN PRIN PRIN PRIN PRIN

99

ADIC

PRIN

EC6

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

ADIC

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

BIODIVERSITAT

AIDIC

84

PRIN

EC5

AIDIC

IMPACTES ECONÒMICS
INDIRECTES

PRESÈNCIA AL MERCAT

Banc Sabadell Informació addicional

Iniciatives per reduir les emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle i les reduccions
aconseguides.

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 que informa.

7 L’activitat de Banc Sabadell no té impactes significatius sobre la biodiversitat o sobre espais protegits.
8 L’activitat de Banc Sabadell no té impactes significatius sobre la biodiversitat, i per aquest motiu no ha calgut la restauració ni protecció d’hàbitats.
9 L’activitat de Banc Sabadell no té impactes significatius sobre la biodiversitat.
10 L’activitat de Banc Sabadell no té impactes significatius sobre la biodiversitat.
11 Banc Sabadell no té emissions de NOx o SOx significatives.
12 Durant l’exercici reportat no s’ha produït cap vessament accidental significatiu.
13 No es transporten residus perillosos de manera significativa.

6 Banc Sabadell no disposa de terrenys, ni en propietat ni arrendats ni gestionats, ubicats en zones protegides o d’alt valor en biodiversitat.
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Cost de les multes significatives i nombre de
sancions no monetàries per incompliment de la
normativa ambiental.

F3

113

Establiment dels llindars a partir dels quals
s’apliquen els procediments d’avaluació de riscos
mediambientals a cada línia de negoci bàsica.

F4

F5

F6

F7

F8

F9

113

113

113

Descripció dels processos per millorar la
competència dels empleats a l’hora d’abordar els
riscos i oportunitats mediambientals.
Nombre i freqüència de les auditories que
inclouen l’examen dels sistemes i procediments
de riscos mediambientals vinculats a les línies de
negoci bàsiques.
Descripció de les interaccions amb clients /
societats participades / socis empresarials
respecte als riscos i oportunitats mediambientals.

113

Percentatge i nombre de companyies mantingudes
dins de la cartera de l’entitat amb les quals
l’organització que informa ha intervingut en
qüestions mediambientals.

113

Percentatge d’actius subjectes a un control
mediambiental positiu, negatiu i d’excel·lència.

15; 17-22

Valor de la cartera per a cada línia de negoci
desglossat per regions i sectors específics.

PRIN

Descripció dels processos d’implementació i
compliment per part dels clients dels aspectes
mediambientals detectats en els processos
d’avaluació de riscos.

113

F13

134

PRIN

Descripció dels processos per avaluar i controlar
els riscos mediambientals en les línies de negoci
bàsiques.

RELACIONS
EMPRESA /
TREBALLADORS

113

SALUT I SEGURETAT A LA FEINA

F2

FORMACIÓ I EDUCACIÓ

Suplement del Sector de serveis financers

Descripció de les polítiques mediambientals
aplicades a les línies de negoci bàsiques.

105; 113

Valor monetari total de productes i serveis
específics mediambientals desglossats per línies
de negoci bàsiques.

5C
DIMENSIÓ SOCIAL
Enfocament de gestió Páginas 45-62
Desglossament del col·lectiu de treballadors per
LA1
80-82
tipus d’ocupació, per contracte i per regió.

14 Els productes que es venen no són materials, de manera que no és possible recuperar-los al final de la seva vida útil.
15 No es fan transports significatius de material. Les emissions causades pel desplaçament dels empleats es publiquen en l’apartat de medi ambient
d’aquest informe.
16 No disponible

F1

113

LA2

80-82

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

AIDIC

Desglossament per tipus del total de despeses i
inversions ambientals.

F12

LA3

85-87

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

PRIN

NA16

Percentatge d’actius sota gestió sobre els quals
l’organització que informa disposa d’accions amb
dret a vot o recomanació de vot.

LA4

84

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

PRIN

EN30

113

LA5

84

Període(s) mínim(s) de preavís relatiu(s) a canvis
organitzatius, incloent si aquestes notificacions
són especificades en els convenis col·lectius.

AIDIC

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

F11

LA6

96

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

PRIN

NA15

Descripció de la política de vot en matèries
mediambientals aplicable a les accions sobre les
quals l’organització que informa posseeix dret de
vot o recomanació de vot.

LA7

95

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

PRIN

EN29

LA8

95-96

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.

LA9

95-96

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

LA10

89

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

LA11

88-89

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.

LA12

88

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

PRIN AIDIC

72

113

AIDIC

PRIN

EN28

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

F10

AIDIC

NA14

Suplement del Sector de
serveis financers

PRIN

EN27

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

OCUPACIÓ

PRIN

43; 63; 76;
97; 102;
104; 111;
115

AIDIC

EN26

AIDIC

GENERAL TRANSPORT

COMPLIMENT
NORMATIU

PRODUCTES I
SERVEIS
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PRIN
PRIN

CORRUPCIÓ

Activitats de la companyia en les quals el dret
a llibertat d’associació i d’acollir-se a convenis
col·lectius puguin córrer riscos importants, i
mesures adoptades per donar suport a aquests
drets.

SO2

26-27;
117-119

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

PRIN

26-27;
137

Nombre total d’incidents de discriminació i
mesures adoptades.

44-62

SO3

26-27;
117-119

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

PRIN

HR5

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.

SO4

NA17

Mesures preses en resposta a incidents de
corrupció.

SO5

NA18

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

SO6

NA19

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

SO7

NA20

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

SO8

72

HR8

HR9

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

26-27;
137

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.

NA

PRIN

26-27;
137

AIDIC

26-27;
137

SALUT I SEGURETAT DEL CLIENT

PRIN

HR7

AIDIC

HR6

PRIN

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

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

SO1

PRIN

82

COMPORTAMENT DE
POLÍTICA PÚBLICA
COMPETÈNCIA DESLLEIAL

HR4

PRIN

26-27;
137

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

COMPLIMENT
NORMATIU

26-27;
137

AIDIC

HR2

PRIN

PRIN

PRIN

PRIN

82

HR3

AIDIC

DRETS DELS
INDÍGENES

PRÀCTIQUES TREBALLS
DE SEGURETAT FORÇATS

EXPLOTACIÓ
INFANTIL

LLIBERTAT D’ASSOCIACIÓ I
NO
CONVENIS COL·LECTIUS DISCRIMINACIÓ

PRÀCTIQUES D’INVERSIÓ I
PROVEïMENT

Relació entre salari base dels homes respecte
al de les dones, desglossat per categoria
professional.
Enfoque de gestión
Páginas 26-27; 137
Percentatge i nombre total d’acords d’inversió
26-27;
HR1
significatius que incloguin clàusules de drets
137
humans o que hagin estat objecte d’anàlisis en
matèria de drets humans.
LA14

Páginas 26-27; 45-62

AIDIC

Enfoque de gestión

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

AIDIC

82:
Inf.Gob
Corporativo.
Punto B.1.12

PRIN

LA13

COMUNITAT

PRIN

DIVERSITAT I IGUALTAT
D’OPORTUNITATS

Banc Sabadell Informació addicional

PR1

PR2

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

Páginas 65-75

NA21

Fases del cicle de vida dels productes i serveis en
les quals s’avaluen, per si escau ser millorats, els
impactes d’aquests en la salut i seguretat dels
clients, i percentatge de categories de productes
i serveis significatius subjectes a aquests
procediments d’avaluació.

NA22

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.

17 No s’ha produït cap incident de corrupció durant l’exercici reportat.
18 No es participa en el desenvolupament de polítiques públiques ni es porten a terme activitats de lobbying.
19 No es fan aportacions financeres de cap tipus a partits polítics o a institucions relacionades.
20 No s’han produït pràctiques monopolístiques o contra la lliure competència durant el període reportat.
21 Els productes i serveis que s’ofereixen no comporten impactes sobre la salut i seguretat dels clients.
22 No s’han produït incidents relatius a impactes dels productes i serveis en la salut i la seguretat dels clients.

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

PR3

INT5

COMPLIMENT
NORMATIU

PR8

PR9

GESTIÓ DE LA RSC
ACOMPLIMENT SOCIAL INTERN

71-72

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.

71-72

72

30

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

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.
Política de RSC.

RSC2

29-30

Organització de la RSC.

RSC3

2; 121

Auditories de la RSC.

RSC4

26-27

Gestió dels temes sensibles.

RSC5

72; 82

Incompliment.

RSC6

33

INT1

78-79

Política interna de RSC.

INT2

80-81

Rotació d’empleats i creació de llocs de treball.

INT3

93

INT4

Diàleg amb les parts interessades.

Satisfacció de l’empleat.

PROVEÏDORS ACOMPLIMENT ENFRONT DE LA SOCIETAT

PRIVACITAT
DEL CLIENT

PR7

71-72

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.

GESTIÓ D’ACTIUS GESTIÓ D’INVERSIONS BANCA MINORISTA

PR6

69-70

Pràctiques respecte a la satisfacció del client,
incloent els resultats dels estudis de satisfacció
del client.

ASSEGURANCES

PR5

71-72

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.

SUPLEMENT DEL SECTOR DE SERVEIS FINANCERS

ACIC
ACIC

PR4

RSC1
SUPLEMENT DEL SECTOR DE SERVEIS FINANCERS

71-72

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

INT6

COMUNICACIONS DE
MÀRQUETING

ETIQUETATGE DE PRODUCTES I
SERVEIS

Banc Sabadell Informació addicional

82; Veure
punt B.1.11 de
la pàgina 13 Retribució dels alts directius.
de l’Informe
de Govern
Corporatiu
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82; Veure punt
B.1.11 de la
pàgina 13
Retribució vinculada a la sostenibilitat.
de l’Informe
de Govern
Corporatiu

82

Ràtio salarial home/dona.

INT7

80-82

Perfil dels empleats.

SOC1

27-29;
60-62

Obres benèfiques.

SOC2

15

SUP1

100-101

SUP2

100

Valor econòmic afegit.

Seguiment dels principals proveïdors.
Satisfacció dels proveïdors.

RB1

50-51; 55-58 Aspectes socials associats a la banca minorista.

RB2

55; 56 Veure
pàgines 58-84
Perfil de la política de crèdits.
de l’Informe
anual

Criteris socials o de sostenibilitat en la política de
crèdits.

RB3

50-51;
55-58

IB1

112-113

Aspectes socials i mediambientals de la política
d’inversió.

IB2

112-113

Perfil del client: estructura de les operacions
globals.

IB3

112-113

Operacions amb un alt contingut social i
mediambiental.

AM1

52-55

Aspectes socials de la polítca de gestió d’actius.

AM2

52-55

Actius sota gestió amb aspectes de sostenibilitat.

AM3

52-55

Activitat de l’accionista orientada a la inversió
socialment responsable.

INS1

Veure pàgines
Aspectes socials de la política d’assegurances.
71-73 de
l’Informe anual

INS2

67-68

Perfil del client.

INS3

73-75

Reclamacions dels clients.

INS4

Veure pàgines
71-73 de
Assegurances amb aspectes de sostenibilitat.
l’Informe anual
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Pacte Mundial de les Nacions Unides

Principi 8

Iniciatives per al respecte mediambiental

Des de gener de 2005 Banc Sabadell està adherit al Pacte Mundial
de les Nacions Unides, una iniciativa de compromís ètic destinada
que les entitats de tots els països acullin, com a part integral de la
seva estratègia i de les seves operacions, deu principis de conducta
i acció en drets humans, treball, medi ambient i lluita contra la
corrupció. Els deu principis són els següents:

Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una
responsabilitat ambiental més gran
Principi 9

Difusió de tecnologies ecològiques

Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les
tecnologies respectuoses amb el medi ambient

EN2, EN5, EN6,
EN7, EN10, EN13,
EN14, EN18, EN21,
EN22,EN26, EN27,
EN30

EN2, EN5, EN6,
EN7, EN10, EN18,
EN26, EN27

Principi 10

Les empreses i la corrupció, l’extorsió i el suborn

Principi

Indicador GRI

Principi 1
Les empreses i els drets humans
Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets
humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit
d’influència

HR1, HR2, HR3,
HR4, HR5, HR6,
HR7, HR8, HR9

Principi 2
Vulneració dels drets humans
Les empreses han d’assegurar-se que les seves empreses no són
còmplices en la vulneració dels drets humans

HR1, HR2, HR8

Els principis del Pacte Mundial representen un compromís de millora
contínua i de difusió dels principis a la societat.

Principi 3
Les empreses i la llibertat d’associació
Les empreses han de donar suport a la llibertat d’afiliació i el
reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva

LA4, LA5, HR58

Principi 4
Les empreses i el treball forçós i coacció
Les empreses han de donar suport a l’eliminació de tota forma de treball
forçós o fet sota coacció

HR78

Principi 5
Eradicació del treball infantil.
Les empreses han de donar suport a l’eradicació del treball infantil

HR68

Principi 6

LA2, LA10, LA13,
LA14, HR4

La discriminació en l’ocupació.
Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de
discriminació en la feina i l’ocupació
Principi 7
Les empreses i el medi ambient
Les empreses hauran de mantenir un enfocament preventiu que
afavoreixi el medi ambient

SO2, S03, S04

Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves
formes, incloses extorsió i suborn

4.11

En aquest sentit, en la intranet corporativa està disponible una
presentació en relació amb el compromís adoptat amb els deu
principis del Pacte Mundial, la finalitat de la qual és donar-lo a
conèixer a l’equip humà del banc. D’aquesta manera, es pretén
conscienciar els empleats de la importància que tenen per al banc
les qüestions relacionades amb el medi ambient, el treball, els drets
humans i la lluita contra la corrupció. Durant el 2007 Banc Sabadell
ha tingut representació en jornades i seminaris d’implantació
organitzats per l’Associació Espanyola del Pacte Mundial.

A partir de 2006, Banc Sabadell presenta els seus informes de
progrés del Pacte Mundial, documents realitzats anualment per
avaluar el compromís de la nostra entitat adherida al Pacte Mundial.
Pot consultar-los a través de A www.pactomundial.org.
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Glossari

CO2: diòxid de carboni. Gas incolor, inodor i insípid format per
processos biològics naturals d’oxidació total del carboni, com a
resultat de la desforestació, o per la combustió de combustibles
fòssils i de la matèria orgànica en excés d’oxigen. Els efectes més
destacats d’aquest contaminant atmosfèric són l’aparició de canvis
climàtics i la intensificació de l’efecte d’hivernacle.

Indicador: dada o informació que serveix per conèixer o valorar les
característiques i la intensitat d’un fet o per determinar-ne l’evolució
futura.
Inversió socialment responsable (ISR): pràctiques d’inversió en les
quals s’apliquen paràmetres de sostenibilitat.
ISO 14001: norma internacional de gestió ambiental.

Desenvolupament sostenible: fa referència al desenvolupament
econòmic que assumeix un ús racional dels recursos naturals sense
generar càrregues intergeneracionals.

ISO 9001: norma internacional de gestió de la qualitat.

IT: incapacitat temporal. Impossibilitat temporal de treballar a causa
d’una malaltia o accident.

Efecte d’hivernacle: fenomen que consisteix en l’escalfament de
l’atmosfera a causa de la seva transparència a la radiació solar i la
seva capacitat d’absorbir la radiació terrestre.

Llibre Verd de la Unió Europea: document sobre la manera de
fomentar un marc europeu per a la responsabilitat social de les
empreses a través de l’aprofitament de les experiències existents,
el desenvolupament de pràctiques innovadores, l’augment de la
transparència i l’increment de la fiabilitat de l’avaluació i la validació.

EFQM (European Foundation for Quality Management)
d’excel·lència: organisme europeu que ha creat un model per a la
gestió de la qualitat.

Pacte Mundial de les Nacions Unides: codi de conducta per a
grans empreses multinacionals i transnacionals que pretén divulgar
l’assumpció de compromisos ambientals, laborals, de protecció dels
drets humans i de lluita contra la corrupció.

Enquesta de clima: mètode més habitual per avaluar el clima laboral
que implica l’ús d’enquestes als empleats.
Energia eòlica: energia que prové de l’aprofitament de l’energia
cinètica de l’aire.

Rebuig: residu o fracció de residu no valorable.

Energia renovable: energia que s’obté de fonts inesgotables o que es
poden renovar.

Reciclatge: opció de valoració que consisteix a reutilitzar un residu en
el procés de fabricació del mateix producte, o d’un producte amb una
funció anàloga.

Energia solar: energia radiant emesa pel sol en forma d’ones
electromagnètiques.

Residu: material que es genera com a conseqüència no volguda de
qualsevol activitat humana, del qual el generador o posseïdor s’ha
desprès o té la intenció o obligació de desprendre’s.

Gestió de residus: la recollida, l’emmagatzematge, el transport, la
valoració i l’eliminació dels residus, inclosa la vigilància d’aquestes
activitats, juntament amb la vigilància dels llocs de dipòsit o
abocament després del seu tancament.

RSC: responsabilitat social corporativa, la responsabilitat de les
corporacions de respondre de manera equitativa als interessos
econòmics, ambientals i socials.

GRI (Global Reporting Initiative): organització internacional que ha
desenvolupat una guia per informar de manera transparent dels seus
resultats econòmics, ambientals i socials. Si vol més informació, visiti
la pàgina www.globalreporting.org.

Sistema de gestió mediambiental (SGMA): conjunt de l’estructura
organitzativa, procediments, responsabilitats, pràctiques i recursos
que defineixen la política ambiental d’un organisme i la manera de
portar-la a la pràctica.

Grups d’interès o parts interessades: persones, comunitats i
organitzacions afectades per les activitats d’una empresa o que
influeixen en aquestes activitats. Es distingeixen dos tipus de grups
d’interès: els interns (p. ex., treballadors) i els externs (p.ex., clients,
proveïdors, accionistes/ inversors, etc.).

Valoració: conjunt d’operacions que tenen com a objectiu que un
residu torni a ser utilitzat totalment o parcial.
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Contacti amb nosaltres
Banc Sabadell entén que la memòria de RSC és una eina a partir de
la qual cal millorar el diàleg amb els seus diferents grups d’interès i,
en definitiva, amb la societat. Per això animem els lectors d’aquesta
memòria que ens en donin l’opinió, mitjançant el qüestionari que es
troba més endavant, i també que ens indiquin aquells suggeriments o
comentaris que considerin oportuns.
Si a més vostè necessita més informació sobre Banc Sabadell, en
relació amb la responsabilitat social corporativa o qualsevol altre
aspecte de la nostra organització, li agrairem que es posi en contacte
amb nosaltres a través del mitjà que vostè prefereixi: carta, correu
electrònic o fax.
Direcció de Compliment Normatiu i Qualitat
Direcció de Qualitat, Govern Corporatiu i RSC
Sena, 12 - P. I. Activitats Econòmiques Can Sant Joan
08174 - Sant Cugat del Vallès - Barcelona (Espanya)
Fax: 935 916 337 - rsc@bancsabadell.com
Estem interessats en conèixer la seva opinió sobre la Memòria RSC
2007 Banc Sabadell. El pot fer a través de,
www.bancsabadell.com/rsc/enquesta
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