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Informació no fi nancera 
i diversitat

Banc Sabadell desenvolupa el seu negoci de forma ètica i 
responsable, orientant el seu compromís amb la societat 
per tal que l’activitat impacti de manera positiva en les 
persones i el medi ambient. Són totes les persones que 
integren l’organització qui apliquen els principis i les 
polítiques de responsabilitat social corporativa, a més de 
garantir la qualitat i transparència en el servei al client.

A més de complir amb les normes aplicables, Banc Sa-
badell disposa d’un conjunt de polítiques, normes internes 
i codis de conducta que garanteixen aquest comportament 
ètic i responsable en tota l’organització i arriben a tota 
l’activitat del grup. El banc compta amb els instruments 
necessaris per mesurar el resultat d’aquestes polítiques, els 
principals riscos i l’establiment de mesures de correcció, si 
cal. Banc Sabadell té constituït un Comitè d’Ètica Cor-
porativa, en què es reporten els temes de responsabilitat 
social corporativa, i un Comitè de Responsabilitat Corpo-
rativa, de caràcter transversal a tota l’organització, amb 
participació de les diferents unitats amb responsabilitat 
en aspectes d’aquestes matèries, que coordina totes les 
actuacions de l’organització.

Des de l’any 2003, Banc Sabadell ha publicat un infor-
me de totes les actuacions, polítiques i iniciatives que, més 
enllà de la seva missió principal en tant que proveïdor de 
productes i serveis fi nancers, constitueixen el desenvolu-
pament responsable del negoci, el seu compromís amb els 
diferents grups d’interès, amb el medi ambient i la societat 
en tots els territoris on desenvolupa la seva activitat. 

En l’exercici 2018, el banc ha elaborat un estat d’in-
formació no fi nancera que dona compliment a la Llei 
11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifi ca el Codi 
de comerç en els seus articles 44 i 49 en matèria d’infor-
mació no fi nancera i diversitat. La versió completa de 
l’estat d’informació no fi nancera forma part de l’informe 
de gestió consolidat de l’exercici 2018 del grup Banc Saba-
dell i s’hi annexa com un document separat. Així mateix, 
se sotmet a la Junta General com a punt separat de l’ordre 
del dia.

Informació sobre qüestions 
ambientals

Banc Sabadell defi neix en la seva política de responsabili-
tat social corporativa aprovada pel Consell d’Administra-
ció el 2003, i d’una manera  més concreta en la seva políti-
ca de medi ambient aprovada pel Consell d’Administració 
el 2009, el marc del seu compromís amb la sostenibilitat 
ambiental i la lluita contra el canvi climàtic. Aquest marc 
se centra a minimitzar els impactes ambientals dels pro-
cessos, instal·lacions i serveis inherents a l’activitat, a ges-
tionar adequadament els riscos i les oportunitats relatives 
al negoci, i també a promoure el compromís amb el medi 
ambient de les persones amb què el banc es relaciona.

Contaminació

Banc Sabadell és signant del Carbon Disclosure Project 
i assumeix així el compromís de lluita contra el canvi 
climàtic. El 2015 es va establir un nou objectiu de reduc-
ció del 3% de les emissions de CO2 a Espanya per al cicle 
2015-2020. En aquest sentit, el banc implanta cada any 
mesures d’efi ciència energètica tant en les seves instal·la-
cions com en els seus serveis. Aquestes mesures prenen 
especial rellevància pel que fa a la contractació d’energia 
amb garantia d’origen renovable, que ha permès assolir 
una reducció d’emissions d’abast 2 del 99,85% a Espanya 
respecte al 2014. 

Economia circular i prevenció 

i gestió de residus

En totes les instal·lacions del grup a Espanya, el residu de 
paper es gestiona com a documentació confi dencial que 
cal destruir, i posteriorment se’n recicla el 100% a través de 
gestors autoritzats de residus. Els centres corporatius i les 
ofi cines disposen de recollida selectiva d’envasos, matèria 
orgànica i piles. L’entitat duu a terme amb Ricoh i amb el 
programa d’HP Planet Partners la recollida i reutilització 
de tòners usats, i gestiona els seus residus tecnològics a 
través de gestors autoritzats. 

Ús sostenible dels recursos

Pel que fa a la infraestructura pròpia, Banc Sabadell dispo-
sa d’un sistema de gestió ambiental que segueix l’estàn-
dard mundial ISO 14001 i amb el qual s’han certifi cat sis 
seus corporatives a Espanya.

A fi  de reduir el seu consum energètic, Banc Sabadell 
també desenvolupa mesures de millora contínua d’ecoefi -
ciència en les seves instal·lacions i processos. 

En l’exercici 2018, el consum d’energia elèctrica a 
Espanya ha arribat als 81.962 MWh (respecte als 82.824 
MWh l’any anterior) amb un 99,96% d’origen renovable, 
majoritàriament a través de Nexus Renovables. Prenent 
com a any base el 2014, s’ha assolit una reducció del 
99,85% d’emissions de CO2 en el consum elèctric (abast 2).

Així mateix, Banc Sabadell treballa per minimitzar el 
consum de recursos (aigua i paper). En aquesta línia, cal 
destacar que des de juliol de 2018 s’ha ampliat l’ús exclusiu 
del paper reciclat a tota la xarxa d’ofi cines, cosa que ha 
permès augmentar-ne l’ús, que ha passat del 9% al 52%.
 

Grup Banc Sabadell



45

Canvi climàtic

El 2018, s’ha creat un Grup de Treball de Risc de canvi 
climàtic amb l’objectiu de preparar la implementació 
del TCFD (Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures).

D’altra banda, el banc ha adoptat mesures per fomen-
tar la reducció d’emissions de CO2 a través de la seva oferta 
comercial de productes. En l’àmbit del rènting s’ha ampli-
at la gamma de vehicles sostenibles (amb emissió inferior 
o igual a 120 grams de CO2/km), que ha arribat al 78% de 
la fl ota viva i amb una oferta permanent de vehicles ECO. 

Altres informacions sobre qüestions 

ambientals

Des de 2011 Banc Sabadell està adherit als Principis de 
l’Equador, marc voluntari internacional de polítiques, 
normes i guies que coordina la Corporació Financera 
Internacional (IFC), agència que depèn del Banc Mundi-
al, que té per objecte determinar, avaluar i gestionar els 
riscos ambientals i socials en els projectes de fi nançament 
estructurat d’un import superior o igual a 10 milions de 
dòlars i préstecs corporatius a partir de 100 milions de dò-
lars. A través d’aquests estàndards, s’efectua una avaluació 
social i ambiental dels possibles impactes, abordant en 
determinats casos la minimització, mitigació i compensa-
ció adequada, que és revisada per un expert independent.

Durant l’exercici 2018, Banc Sabadell ha fi rmat 20 pro-
jectes que incorporen els Principis de l’Equador, dels quals 
el 85% correspon a projectes d’energies renovables. 

Així mateix, tota la xarxa d’ofi cines disposa d’informa-
ció de suport per a l’avaluació del risc ambiental relacionat 
amb el sector o l’activitat de les empreses analitzades. 

A través de la seva fi lial Sinia Renovables, Banc 
Sabadell està desenvolupant un nou cicle inversor (2016-
2019) de 150 milions d’euros en capital per a aquest tipus 
d’actius. La potència atribuïble a la inversió en projectes 
d’energia renovable duta a terme per Sinia supera el con-
sum elèctric de les nostres ofi cines i centres corporatius.

Informació sobre 
qüestions socials i relatives 
al personal

La política de recursos humans de Banc Sabadell té com 
a missió donar suport a la transformació de l’organització 
des de les persones, formant part del dia a dia del negoci 
i del seu creixement. L’objectiu clau és maximitzar la cre-
ació de valor dels professionals que formen part de Banc 
Sabadell mitjançant el desenvolupament del seu talent, la 
gestió de les seves expectatives i el màxim aprofi tament de 
les seves capacitats.

Ocupació

El 31 de desembre de 2018, el grup Banc Sabadell compta 
amb una plantilla de 26.181 empleats, un 56% de dones i 
més del 98% amb contracte indefi nit. 

Fomentant la igualtat d’oportunitats: 
Distintiu d’Igualtat en l’Empresa.

G26 Nombre d’empleats 
del grup Banc Sabadell

94,1%
van rebre 
formació 
durant l’any

26.181
44,3%55,7%
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Organització del treball, 

salut i seguretat

La plantilla del banc té a la seva disposició un conjunt de 
benefi cis socials que inclouen reducció de jornada (retribu-
ïda, no retribuïda, per lactància), excedències (per mater-
nitat, per tenir cura de familiars), permisos especials (per 
estudis, per motius personals, per adopció internacional), 
ampliació de la llicència per naixement de fi ll i fl exibilitat 
horària. El 2018 també s’ha continuat avançant en noves 
mesures de fl exibilitat i millora de la conciliació familiar, 
entre les quals destaquen la possibilitat de comprar dies 
addicionals de vacances o l’extensió del desplegament del 
teletreball. 

Pel que fa a salut i seguretat, el grup assumeix una 
política preventiva de millora contínua de les condicions 
de treball i salut dels empleats del grup. La totalitat del 
personal del grup i les noves incorporacions reben infor-
mació sobre prevenció de riscos laborals i fan la formació 
obligatòria de seguretat i salut a la feina a través d’un curs 
online. La formació es completa amb publicacions, fi txes 
d’ergonomia, manuals d’equips de treball, relacionades 
amb els riscos propis de l’activitat del banc.

Relacions socials

Banc Sabadell disposa de múltiples canals de diàleg entre 
els diferents nivells de l’organització per tal de facilitar 
la comunicació interna i fer partícips els empleats del 
projecte del banc.

La plataforma BS Idea permet als empleats proposar 
idees de millora en tots els àmbits de l’organització. Tant 
les idees més votades com les que aporten més valor a 
l’entitat són analitzades pels responsables dels processos 
afectats i pel Comitè de Decisió de l’entitat, que decideixen 
si s’implanten o no. D’altra banda, les idees més votades 
reben un premi econòmic.

Respecte al diàleg social, Banc Sabadell respecta 
i garanteix els drets bàsics d’associació i negociació 
col·lectiva de tots els empleats, de conformitat amb la llei 
a Espanya. 

Formació

Durant l’exercici 2018, el 94,1% dels empleats a Espanya 
han rebut formació amb un total de 649.316 hores de 
formació i 614.527 hores a TSB (Regne Unit).

Igualtat

A Banc Sabadell es garanteix la igualtat de gènere i la igualtat 
d’oportunitats en totes les àrees d’actuació que afecten la 
plantilla: selecció, formació, promoció i desenvolupament 
professional, retribució salarial, conciliació de la vida laboral 
amb la familiar i/o personal, etc. 

Aquests principis estan recollits en el Pla d’igualtat, 
en la política de recursos humans i en el Codi de conducta 
del grup Banc Sabadell. El banc compta amb una sòlida 

trajectòria en el disseny de mesures d’igualtat, i posa un 
especial focus a potenciar el talent femení com a font de 
riquesa corporativa. Per això, s’ha fet una anàlisi exhaus-
tiva dels indicadors per gènere i workshops de treball amb 
directives i directius per entendre la situació del talent 
femení al banc. A partir d’aquest esforç, s’ha defi nit un pla 
concret per seguir avançant en termes de diversitat i igual-
tat. Actualment, està vigent el Pla d’igualtat 2016-2020, 
en què, entre d’altres, es va establir com a objectiu pro-
mocionar un mínim de dones fi ns a un determinat nivell 
fi ns al 2020, objectiu que s’ha aconseguit amb dos anys 
d’antelació. En la mateixa línia, l’entitat ha posat el focus 
en la promoció del talent femení en el col·lectiu directiu 
i el seguiment de pool de talent femení per assegurar la 
cobertura futura.

En relació amb l’anomenada bretxa salarial, Banc 
Sabadell, davant unes mateixes funcions, responsabilitats 
i antiguitat, no fa cap tipus de discriminació salarial 
entre gèneres ni en el moment de la contractació ni en 
les revisions salarials dels seus empleats. Tot i això, s’han 
analitzat les dades de manera objectiva fent un càlcul 
sobre el total de dones i homes, tenint en compte els 
diferents col·lectius, directius, especialistes i administratius 
sense establir cap criteri addicional, que determina una 
diferència de l’11,9%. Durant l’any 2018, aquesta diferència 
s’ha reduït en un 5,4%, i s’explica fonamentalment 
perquè el col·lectiu femení té menys antiguitat a l’entitat. 
A les mesures esmentades abans se n’afegeixen d’altres 
que es desenvolupen específi cament per tancar aquesta 
diferència:
—  Increment en la representació de dones en llocs 

directius.
—  Un 50% de les promocions han estat dones (26% en 

l’àmbit directiu), a través d’un focus/seguiment en els 
comitès d’avaluació de l’acompliment i no biaix en les 
ternes de candidats en processos.

—  Actuació salarial igual en dones que en homes i 
increment igual en massa salarial.

—  Paritat de gènere estricta en el Programa d’alts 
potencials previst per al 2019, planter de futur talent 
directiu.

Aquestes mesures han permès al banc rebre el distintiu 
d’Igualtat a l’Empresa, atorgat pel Ministeri de 
Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat del Govern 
d’Espanya. El distintiu reconeix les empreses i altres 
entitats espanyoles que destaquin en el desenvolupament 
de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
en l’àmbit laboral, mitjançant la implementació de plans 
i mesures d’igualtat. La concessió d’aquesta distinció 
s’instrumentalitza mitjançant convocatòries anuals en què 
pot participar qualsevol empresa o entitat, tant privada 
com pública, que destaqui de manera integral en l’aplicació 
i en els resultats de les mesures d’igualtat entre dones i 
homes desenvolupades en la seva organització pel que fa 
a condicions de treball, models d’organització i en altres 
àmbits, com serveis, productes i publicitat de l’empresa.

Cal destacar que Banc Sabadell ja va superar el 2017 el 
compromís assumit el 2014 amb la fi rma de l’Acord de 
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col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat, que fi xava un objectiu del 18% de dones en 
posicions directives en l’àmbit nacional per al 2018.

El banc també disposa d’una política de selecció 
de candidats a conseller aprovada pel Consell 
d’Administració el 2016 que promou el compliment de 
l’objectiu de representació per al sexe menys representat 
fi ns a aconseguir com a mínim el 30% del total de 
membres del Consell d’Administració l’any 2020. 

Accessibilitat universal de les 

persones amb discapacitat

El grup fomenta qualsevol tipus de diversitat i aposta 
per la integració de tots els seus col·laboradors i 
col·laboradores en l’àmbit laboral amb processos de 
selecció i desenvolupament professional orientats a la no 
discriminació. 

El nombre d’empleats del grup amb alguna 
discapacitat al desembre de 2018 ha estat de 188 
(al tancament de l’exercici 2017 pujaven a 253).

Informació sobre drets 
humans

Banc Sabadell disposa d’un Codi de conducta i una política 
d’ètica i drets humans, aprovats pel Consell d’Adminis-
tració el 2003. Així mateix, el banc ha implantat un Codi 
de conducta per a proveïdors en què s’estén a la cadena de 
subministrament el seu propi compromís amb els drets 
humans.

D’altra banda, el grup manté subscrits diversos acords 
nacionals i internacionals rellevants en matèria de drets 
humans, com ara el Pacte Mundial de les Nacions Unides, 
que inclou en el seu primer i segon principi el compromís 
als drets humans i laborals, o els Principis de l’Equador, 
un marc d’avaluació i gestió de riscos en matèria social i 
ambiental, en què s’inclou el respecte dels drets humans, 
actuant amb la deguda diligència per prevenir, mitigar i 
gestionar els impactes adversos.

En relació amb la plantilla, el banc afavoreix i manté 
un entorn en què es tractin tots els empleats amb dignitat 
i respecte, d’una manera justa, sense discriminació per 
raons de gènere, raça, color, edat, origen social, religió, na-
cionalitat, orientació sexual, opinió política, discapacitat 
física o psíquica, o per pertinença a sindicats.

Quant als clients i la societat en general, el banc 
treballa per oferir productes i serveis que contribueixin 
a generar un impacte positiu en la vida de les persones a 
través del negoci responsable: prevenció de riscos a través 
de l’avaluació del risc de vulneració dels drets humans 
en project fi nance, la gestió social de l’habitatge i inclusió 
fi nancera.

Informació relativa a la 
lluita contra la corrupció 
i el suborn

Banc Sabadell considera l’ètica com un dels seus valors 
corporatius fonamentals i, en aquest sentit, treballa de 
manera activa per lluitar contra les pràctiques corruptes. 
Des de febrer de 2005, Banc Sabadell està adherit als prin-
cipis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, i assumeix 
així el compromís explícit en la lluita contra la corrupció 
en totes les seves formes.

Banc Sabadell, com a entitat fi nancera, té com a pilar 
la lluita contra el blanqueig de capitals o el fi nançament 
del terrorisme i, a aquest efecte, té implantades mesures, 
normes i procediments en aquest sentit, tant en el banc 
com en les seves fi lials.

En matèria de transparència, totes les donacions 
a ONG i fundacions són analitzades i valorades per la 
Comissió de Patrocinis del banc o pel Patronat de la Fun-
dació, d’acord amb els principis establerts en la política 
d’acció social del banc. 

També cal ressenyar que Banc Sabadell en el Codi de 
conducta regula l’acceptació d’obsequis i  preveu explíci-
tament el rebuig d’aquests obsequis, així com de qualsevol 
contrapartida o benefi ci personal que sigui ofert per un 
client o un proveïdor i que pugui limitar o condicionar la 
capacitat de decisió.

Informació sobre la societat

Compromís amb el desenvolupament 

sostenible

Banc Sabadell contribueix al desenvolupament sostenible 
a través de les diferents iniciatives que es presenten 
a continuació:

Transparència, simplifi cació 
i accessibilitat

El banc té establerts mecanismes per garantir que tota la 
informació que es proporciona al client sigui transparent 
i que els productes i serveis que se li ofereixen s’ajustin en 
tot moment a les seves necessitats.

Abans de comercialitzar un producte o servei, el comitè 
d’aprovació de productes verifi ca que compleixi amb els 
estàndards de transparència.

A la xarxa d’ofi cines es facilita informació sobre pro-
ductes i serveis mitjançant fi txes d’informació precontrac-
tual, i el gestor ha de facilitar les explicacions necessàries 
perquè el client i el consumidor puguin comprendre les 
característiques del producte. Al seu torn, en el moment 
d’assessorar el client en matèria d’inversions, el gestor fa 
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els tests necessaris per assegurar que els productes fi nan-
cers s’ajustin a les seves necessitats, valorant coneixements 
i experiència.

Finances sostenibles

Banc Sabadell fomenta la inversió responsable a través 
de l’oferta als seus clients de productes d’estalvi i inversió 
que contribueixen a projectes solidaris. En aquesta línia 
cal destacar el fons d’inversió Sabadell Inversión Ética 
y Solidaria, FI, la societat d’inversió Sabadell Urquijo 
Cooperación, S.I.C.A.V, S.A., el pla de pensions BS Ético y 
Solidario, P.P. i el pla de pensions BanSabadell 21, F.P., així 
com el fons de pensions G.M. PENSIONES, F.P., destinat 
a empleats de l’entitat. 

En matèria d’inversió, tant l’entitat gestora de fons de 
pensions BanSabadell Pensiones, EGFP, S.A., com, des 
del 2016, Aurica Capital, societat de capital de risc, estan 
adherides als Principis d’Inversió Responsable en la cate-
goria de gestió d’actius.

D’altra banda, Banc Sabadell ha participat en la col·lo-
cació d’operacions de bons verds d’Iberdrola i Gas Natural 
i com a única entitat col·locadora en un bo sostenible de la 
Comunitat de Madrid de 150 milions d’euros el 2018. 

Gestió social de l’habitatge

Banc Sabadell gestiona a través de Sogeviso, participada al 
100% pel banc, la problemàtica social de l’habitatge per tal 
d’abordar, de manera responsable, les situacions d’exclusió 
social dels seus clients hipotecaris vulnerables. El 31 de de-
sembre de 2018, Sogeviso gestiona 10.178 lloguers socials 
i assequibles dirigits a aquests clients vulnerables i en el 
53% d’aquests s’ha incorporat el contracte social.

Així mateix, l’any 2018 ha signifi cat la consolidació del 
programa JoBS (inserció laboral), que ha tancat l’exercici 
amb 2.688 persones. En el marc d’aquest programa, 1.483 
persones han trobat feina des del seu inici el 2016. 

Educació fi nancera

Banc Sabadell continua promovent i participant en dife-
rents iniciatives d’educació fi nancera i dona resposta a les 
necessitats en aquesta matèria de diferents segments de la 
societat.
—  Per a nens: a través del concurs de dibuix infantil “Per a 

què serveixen els diners?”,  s’inclou un conjunt d’acti-
vitats educatives i material didàctic, en col·laboració 
amb pedagogs i educadors, que potencien el desenvo-
lupament de la creativitat, la importància de l’estalvi, el 
valor dels diners i la solidaritat. 

—  Per a joves: per sisè any consecutiu i des del seu origen, 
el banc participa en el programa d’Educació Finan-
cera d’Escoles de Catalunya (EFEC), destinat a joves 
de quinze i setze anys en més de 350 centres lectius. 
Enguany hi han participat un total de 87 voluntaris, 
incloent-hi professionals en actiu i col·lectiu sènior 
(persones jubilades del banc). 

Així mateix, el banc també participa en la iniciativa “Les 
teves Finances, El teu Futur” en col·laboració amb l’As-
sociació Espanyola de Banca (AEB) i la Fundació Junior 
Achievement (JA), que inclou més de cent centres de tot 
Espanya. En el marc d’aquest programa han participat un 
total de 32 voluntaris (professionals en actiu i col·lectiu 
sènior).
—  Per a pimes: Banc Sabadell, en col·laboració des de fa 

sis anys amb AENOR, AMEC, Arola, CESCE, Cofi des, 
ESADE i Garrigues, és impulsor del programa “Expor-
tar per créixer”, amb el qual s’acompanya les pimes en 
el seu procés d’internacionalització, a través d’eines 
online, serveis d’informació especialitzats i organització 
de taules de debat per tot el país, per les quals ja han 
passat prop de 5.000 companyies.

—  Així mateix, Banc Sabadell està adherit al conveni 
subscrit entre l’AEB, la CNMV i el Banc d’Espanya en 
el marc del Pla nacional d’educació fi nancera. Aquest 
pla, que s’ha renovat el 2018, segueix les recomanacions 
de la Comissió Europea i de l’OCDE, i té com a objectiu 
millorar la cultura fi nancera dels ciutadans, dotant-los 
dels coneixements bàsics i les eines necessàries perquè 
controlin les seves fi nances de manera responsable i 
informada.

Voluntariat corporatiu

Banc Sabadell facilita i promou, a través dels recursos i 
mitjans necessaris, la solidaritat i el compromís voluntari 
dels seus empleats.

Entre les iniciatives de voluntariat que han comptat 
amb més participació, a més de les col·laboracions en 
programes d’educació fi nancera citats anteriorment, cal 
destacar:
—  Programes que posen en valor el coneixement i l’ex-

periència tant d’empleats com del col·lectiu sènior, amb 
incidència en sectors vulnerables i en risc d’exclusió 
social: Projecte Coach de la Fundació Exit per millorar 
la integració laboral a través del mentoring de joves 
en situació de vulnerabilitat i la Transpirenaica Social 
Solidaria.

—  Aportacions i participacions en campanyes solidàries: 
trailwalker en què van participar més de 40 equips i 
més de 100 voluntaris, donacions de sang amb més de 
230 aportacions, la col·laboració amb Fundació Mago-
ne en els Reis Mags solidaris a través de l’aportació de 
més de 470 regals.

—  Projectes d’integració i millora de l’ocupabilitat: aliança 
amb Càritas en el programa Feina amb Cor, en què par-
ticipen persones en situació d’atur i vulnerabilitat. De 
les 25 persones que han passat pel programa d’integra-
ció Feina amb Cor des del 2015, cinc continuen treba-
llant en ofi cines de la província de Barcelona, sis han 
superat les 3.000 hores establertes en el programa com 
a màxim i cinc han trobat feina estable, que és l’objectiu 
principal del programa. 

—  A TSB, mitjançant el programa TSB Local Charity Part-
ner, en què cada sucursal dona suport a una causa local 
que és important per a la seva comunitat. A més, ajudar 
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els clubs esportius locals en tot el Regne Unit a fer servir 
el poder de l’esport per marcar una diferència positiva 
per als joves i les seves comunitats a través de l’associ-
ació amb Sported, una de les principals organitzacions 
benèfi ques al Regne Unit relacionades amb l’esport.

Acció social i patrocini

La política d’acció social de Banc Sabadell se sustenta 
en el compromís del grup amb el desenvolupament de 
la societat i amb la voluntat de creació de valor. El banc 
porta a terme principalment les seves accions en aquest 
camp a través de la Fundació Banc Sabadell, la Comissió 
de Patrocinis i el treball transversal entre les diferents di-
reccions. L’any 2018, la Fundació Banc Sabadell ha rebut 
del banc una dotació de 5 milions d’euros per fer les seves 
activitats.

La Fundació Banc Sabadell centra les seves activitats 
en els àmbits del talent, la ciència, la cultura i l’emprene-
doria social. Entre les seves iniciatives més rellevants des-
taquen el Premi a la Investigació Biomèdica; el Premi a les 
Ciències i Enginyeria, creat el 2017 en col·laboració amb el 
BIST (Barcelona Institute of Science and Technology), i el 
Premi a la Investigació Econòmica, tots dirigits a reconèi-
xer i donar suport a la trajectòria de joves investigadors 
espanyols d’aquestes disciplines.

El 2018, la Fundació Ship2B, amb la col·laboració de 
la Fundació Banc Sabadell, llança la segona edició del 
programa B-Value, que té com a objectiu ajudar a professi-
onalitzar, transformar i millorar la proposta de valor d’en-
titats sense ànim de lucre de qualsevol àmbit d’actuació. 
Després d’una primera etapa, es trien deu propostes fi na-
listes que reben suport per al llançament d’una campanya 
de crowdfunding a través de la qual es difon i es valida la 
seva proposta. Finalment, els projectes es presenten en un 
Demo Day, en què la Fundació Banc Sabadell concedeix 
diferents ajudes econòmiques.

Consumidors, subcontractació 

i proveïdors

Banc Sabadell té establert un Servei d’Atenció al Client en 
què s’atenen les queixes i reclamacions.

El grup disposa de la fi gura del Defensor del Client, 
competent per resoldre les reclamacions que li plante-
gen els clients i usuaris del banc tant en primera com en 
segona instància, així com per resoldre els assumptes que 
li trasllada el Servei d’Atenció al Client.

Els reptes de la competitivitat demanen un compor-
tament cooperatiu entre Banc Sabadell i els seus proveï-
dors, així com una visió d’aquests com a socis estratègics. 
Aquesta premissa ha portat el banc a establir diversos 
protocols i normes per estendre a la cadena de submi-
nistrament el seu propi compromís amb les pràctiques 
socialment responsables. Banc Sabadell fa partícips els 
seus proveïdors de la política mediambiental del grup, i in-
corpora la responsabilitat ambiental i social a la cadena de 

subministrament. Així, el contracte bàsic amb els proveï-
dors inclou clàusules de respecte als drets humans i als deu 
principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides. En els 
contractes que per la seva activitat ho requereixin, també 
inclou clàusules ambientals.

Normes corporatives i 
compromisos institucionals

Més enllà de les actuacions i iniciatives que es resumeixen 
en aquest informe, Banc Sabadell està dotat d’un conjunt 
de codis, polítiques i normes que determinen el seu com-
promís amb el propòsit del grup, i també manté subscrits 
diversos acords nacionals i internacionals que, al seu torn, 
emmarquen aquest compromís.

Principis i polítiques del perímetre 

no fi nancer

—  Codi de conducta: d’aplicació general a totes les perso-
nes que formen part directa del grup, ja sigui a través 
d’un vincle laboral o formant part dels seus òrgans de 
govern.

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

— Codi de conducta per a proveïdors.
— Política de responsabilitat social corporativa.
—  Política de restriccions al fi nançament i inversió d’acti-

vitats del sector de l’armament del grup Banc Sabadell.
— Política d’ètica i drets humans.
—  Polítiques en relació amb els grups d’interès (accionis-

tes i inversors, clients, recursos humans, medi ambient , 
proveïdors i acció social).

— Política de remuneracions del grup Banc Sabadell.
—  Pla d’igualtat efectiva entre dones i homes de Banc 

Sabadell.
— Codi d’ús de les xarxes socials.
—  Adhesió a Autocontrol (Associació per a l’Autoregulació 

de la Comunicació Comercial).
— Adhesió al Codi de bones pràctiques bancàries.
—  Estratègia fi scal i bones pràctiques tributàries:

 — Estratègia fi scal.
—  Responsabilitat fi scal i bones pràctiques tributàries.

Pactes, acords i compromisos

—  Signant del Global Compact (Pacte Mundial de les Na-
cions Unides) en matèria de drets humans, treball, medi 
ambient i anticorrupció.

—  Signant dels Principis de l’Equador, que incorporen 
criteris socials i ambientals (ESG) en el fi nançament de 
grans projectes i en els préstecs corporatius.

—  Integració de l’RSC en la pràctica empresarial seguint la 
guia ISO 26000.

Informació no fi nancera i diversitat



50

—  Renovació a la adhesió als Principis d’Inversió Respon-
sable (PRI) de les Nacions Unides en la categoria de 
gestió d’actius.

—  Adhesió al conveni subscrit entre l’AEB, la CNMV i el 
Banc d’Espanya per al desenvolupament d’actuacions 
en el marc del Pla nacional d’educació fi nancera.

—  Inclusió en els índexs sostenibles FTSE4Good i FTSE-
4Good IBEX.

—  Segell d’Or del model de l’European Foundation for 
Quality Management (EFQM).

—  Certifi cació ISO 9001 vigent per al 100% dels processos 
i per a les activitats del grup a Espanya.

—  Certifi cació ISO 14001 per a les sis seus corporatives.
—  Signant del Carbon Disclosure Project (CDP) en matè-

ria d’acció contra el canvi climàtic.
—  Obtenció del distintiu d’Igualtat a l’Empresa, atorgat 

pel Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i 
Igualtat.

Equip humà

El banc disposa d’un equip humà expert, ben preparat i 
amb diversitat de gènere. El model de recursos humans 
segueix una estratègia clara i es basa en palanques clau que 
li permeten assolir els objectius (G26).

En aquest sentit, són fonamentals tres premisses, que 
regeixen en tot moment la gestió del capital humà del 
grup:
— Més orientació al desenvolupament del talent.
— Més proximitat al negoci.
— Orientació a la satisfacció de l’empleat.

El triple enfocament està orientat a proporcionar el talent 
que el banc requereixi fent servir les capacitats disponi-
bles. Es construeix sobre la base de dos elements fonamen-
tals en la missió de recursos humans en l’entitat:
— Fer que la plantilla segueixi sent el factor diferencial.
—  Fer que Banc Sabadell sigui el millor lloc per desenvolu-

par una carrera professional.

Estratègia de gestió de 
recursos humans i eixos 
d’actuació el 2018

La funció de gestió de persones s’ha fet defi nitivament 
global, i l’alineació amb la resta de línies d’actuació corpo-
ratives és absoluta.

S’està desenvolupant una acció coordinada i efi caç 
en cadascuna de les línies d’actuació que requereix el Pla 
director 2018-2020, totes englobades en l’objectiu central 
d’aconseguir una organització atractiva i que compti amb 
les persones amb les habilitats adequades. Tots els progra-
mes es desenvolupen sota el triple enfocament:

— Anticipació.
—  Proximitat al negoci amb focus en:

 — Millora de la productivitat.
— Rotació interna.
— Proactivitat en la gestió.
— Qualitat del servei.

—  Millorar la satisfacció dels empleats i evolucionar com-
portaments en línia amb valors.

El 2018, s’avança en diversos programes, iniciats en gran 
part en exercicis anteriors, entre els quals destaquen:
—   Global Performance Management

Peça angular d’una gestió global, integrada i estandar-
ditzada del talent a tot el grup, que té com a objectiu 
principal mesurar l’acompliment de manera objectiva, 
transversalment en tota l’organització, per tal de poten-
ciar les fortaleses i minimitzar les àrees de millora de 
cada individu.

—  Programa de Millora del Clima Organitzatiu
Que, gràcies a l’esforç coordinat de totes les àrees del 
banc, ha possibilitat una millora signifi cativa de les 
ràtios target i reforça l’atractiu ocupador del grup.

—  Programa de Mobilitat i Diversitat
Que es tradueix en multitud d’oportunitats professio-
nals per al talent intern, en una especial atenció sobre el 
talent femení com a avantatge competitiu i en la fl exibi-
litat com a oportunitat per millorar la productivitat i el 
clima laboral.

A aquests programes de continuïtat s’hi han unit altres 
rellevants per al futur immediat de la nostra entitat:
—  La planifi cació estratègica de persones, tant en el seu 

caràcter quantitatiu com qualitatiu, amb especial focus 
en el gap existent entre les capacitats actuals de la nos-
tra plantilla i els reptes futurs.

—  Expressar la marca a través dels nostres empleats, com 
a avantatge competitiu fonamental en la transició d’un 
banc d’ofi cines a una plataforma de relació omnicanal.
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