
A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim
un acord de col·laboració amb el seu Col·legi Professional, per oferir-li unes
condicions avantatjoses en la contractació de productes i serveis financers.

Treballar en PRO de vostè no només és atendre les seves necessitats financeres. És
anar més lluny.

Sabem que això ens obliga a innovar constantment en la nostra oferta de productes i
serveis financers. Per això, avui li volem comunicar:

el compromís que té Banc Sabadell amb la
sostenibilitat
I aquest és només un dels molts avantatges de treballar amb Sabadell Professional,
una entitat especialment sensible als professionals com vostè.

Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li aquí tot el que podem fer, preferim començar a
treballar.

Entri a la web o contacti per telèfon amb el seu gestor i identifiqui’s com a membre
del seu Col·legi Professional. Si encara no és client, faci click aquí i des del primer
moment l'ajudarem a prendre les seves millors decisions econòmiques, de la mà d'un
gestor especialitzat.
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El ferm compromís de 
Banc Sabadell amb la sostenibilitat  

Durant els últims anys hem assistit 
a una transformació de l’economia 
i el teixit empresarial a escala 
global. Una disrupció iniciada ja 
fa anys per la digitalització i les 
noves tecnologies a la qual s’ha 
anat sumant progressivament 
la interacció amb la societat i el 
medi ambient, de manera que 
afecta les esferes personal i 
professional de cada individu. Així, 
la lluita contra el canvi climàtic 
i la mitigació dels seus efectes, 
la igualtat i la inclusió social, els 
drets humans i el bon govern en 
relació amb la transparència en 
les decisions i la contribució de 
les empreses són algunes de 
les qüestions que ja determinen 
la trajectòria i la reputació d’una 
marca. I tots aquests criteris es 
concentren en un sol concepte: 
la sostenibilitat, un terme que va 
més enllà de la mateixa activitat 
de l’empresa i que incideix en com 
es duu a terme el seu negoci, 
els seus impactes i les seves 
contribucions. Avui, amb la crisi 
sanitària generada amb la COVID-
19 i les seves conseqüències 
econòmiques, la sostenibilitat 
és més que una aposta de futur 
empresarial: és una palanca 
bàsica per a la seva continuïtat. 

E
edició de Davos, aquest mateix any 
2020, els riscos associats al clima s’han 
posicionat com la primera preocupació 
per al món econòmic i empresarial.

En aquest context, els bancs, en el 
seu paper d’intermediaris financers, es 
troben en una posició central de cara 
a aquest nou paradigma a causa de 
la transversalitat que mantenen amb 
tots els sectors, cosa que comporta una 
enorme responsabilitat. És evident que 
aquesta transformació profunda de 
l’economia exigirà un treball continuat, 
quelcom que Banc Sabadell ja duia a 
terme des de la seva fundació el 1881, 
entenent el compromís amb la societat 
com a part essencial del seu ADN. En 
aquest sentit, el llançament del primer 
pla de pensions ètic i solidari a Espanya, 
la contractació d’energia 100% d’origen 
renovable o la gestió social de l’habitatge 
amb un programa pioner d’inserció 
laboral són alguns exemples dels seus 
compromisos amb diferents grups d’in-
terès i la societat en general. 

Amb tot això, l’any passat es van dur 
a terme una sèrie d’iniciatives que con-
soliden l’aposta de Banc Sabadell per 
una economia més sostenible. Unes fites 
que marquen l’impuls d’aquesta nova 
etapa. Algunes d’aquestes fites són la 
creació de la Direcció de Sostenibilitat, 
la incorporació dels ODS (Objectius de 
Desenvolupament Sostenible) a l’estra-
tègia corporativa, l’adhesió als Principis 
de Banca Responsable de les Nacions 

n aquests últims anys, no solament la 
societat, sinó també els governs i les 
institucions, han posat en marxa un 
conjunt de mecanismes i ordenaments 
en pro de l’adequació de la sostenibili-
tat en les empreses. I avui, per exem-
ple, la concreció de la sostenibilitat i del 
seu abast d’acord amb els criteris ESG 
(sigles en anglès d’“ambiental, social i 
bon govern”) en la generació d’oportuni-
tat i gestió de riscos, els seus marcs d’ac-
tuació, de mesurament i de repercussió 
en l’entorn, figuren en el Top de les 
agendes dels bancs centrals i de les dife-
rents autoritats, supervisors i regula-
dors. Sense anar més lluny, en la recent 



Unides i la ratificació del Compromís 
Col·lectiu d’Acció Climàtica. 

I un altre pas rellevant en aquesta 
transformació i adaptació de l’orga-
nització al nou paradigma ha estat, 
el 2020, la constitució del Comitè de 
Sostenibilitat, un òrgan que presideix el 
conseller delegat i que compta, a més, 
entre els seus membres amb dos conse-
llers executius més.

Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i àmbits prioritaris 
d’actuació
Una de les prioritats de Banc Sabadell 
pel que fa a la sostenibilitat és treba-
llar per aconseguir els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, que l’enti-
tat ha situat com a eix central de la seva 
estratègia per als propers anys.

Per assolir aquests Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, l’entitat 
ha determinat quatre àmbits prioritaris 
d’actuació fixats segons el públic al qual 
van dirigits aquests objectius: clients, 
inversors, l’organització i la societat 
en general. 

Entre algunes de les accions pro-
posades per contribuir a la consecució 
dels ODS hi ha: fomentar i acompa-

L’estratègia ESG de 
Banc Sabadell se 
centra en els Objectius 
de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i en 
els Principis de Banca 
Responsable de les 
Nacions Unides. Dins 
d’aquests objectius, 
l’entitat ha seleccionat 
els rellevants en relació 
amb la seva activitat.

Compromís de Banc Sabadell amb els ODS

Prioritaris Addicionals

Programa 
JoBS
SOGEVISO
WORLDCOO

Programa 
JoBS
SOGEVISO

Aliances
WORLDCOO
SHIP2B

Inversió i 
�nançament 
en energies 
renovables

Contractació 
directa  
Llocs de tre-
ball inde�nits

Edi�cació 
i mobilitat 
sostenibles

Mesures 
anticorrupció

Educació 
�nancera

Polítiques 
d’igualtat

SABADELL 
LIFE Tallers 
d’hàbits 
saludables

Integració  
de criteris  
del banc  
en la cadena 
de valor

Portafolis  
de productes 
i serveis de 
�nançament

2019: punt d’inflexió

2020: Comitè de Sostenibilitat

Creació de la 
Direcció de 

Sostenibilitat

Presidit pel conseller delegat, té 
com a missió l’establiment del 
Pla de Finances Sostenibles del 
banc, així com el seguiment de 
l’execució d’aquest pla i l’impuls 
i el desenvolupament de pro-
jectes i iniciatives en matèria de 
sostenibilitat.

Incorporació dels 
ODS a l’estratègia 

corporativa

Adhesió als 
Principis 
de Banca 

Responsable 
de les Nacions 

Unides

Rati�cació del 
Compromís 

Col·lectiu d’Acció 
Climàtica

FI DE 
LA Pobresa 

energia assequible 
i no contaminant

ACCIÓ 
PEL CLIMA

Fam 
ZERO 

treball decent 
i creixement 
econòmic

VIDA 
SUBMARINA

salut 
i benestar 

INDÚSTRIA, 
INNOVACIÓ I 
INFRAESTRUCTURA

VIDA  
D’ECOSISTEMES 
TERRESTRES

educació 
de qualitat

REDUCCIÓ DE LES 
DESIGUALTATS

PAU, JUSTÍCIA 
I INSTITUCIONS 
SÒLIDES

igualtat 
de gènere

CIUTATS I 
COMUNITATS 
SOSTENIBLES

ALIANCES 
PER ACONSEGUIR 
ELS OBJECTIUS

PRODUCCIÓ 
I CONSUM 
RESPONSABLES

aigua neta 
i sanejament

FI DE 
LA Pobresa 

ACCIÓ 
PEL CLIMA

treball decent 
i creixement 
econòmic

INDÚSTRIA, 
INNOVACIÓ I 
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓ DE LES 
DESIGUALTATS

PAU, JUSTÍCIA 
I INSTITUCIONS 
SÒLIDES

CIUTATS I 
COMUNITATS 
SOSTENIBLES

ALIANCES 
PER ACONSEGUIR 
ELS OBJECTIUS

PRODUCCIÓ 
I CONSUM 
RESPONSABLES

salut 
i benestar 

igualtat 
de gènere

educació 
de qualitat



Autoritats, inversors i gran part 
del món empresarial donen 
prioritat a la transformació  
de l’economia cap a un model  
més sostenible

nyar la transició de les empreses cap a 
un model més sostenible (clients), contri-
buir a la inversió responsable destacant 
els productes o serveis que pel seu disseny 
compleixin els criteris ESG (inversors), 
incorporar els criteris de sostenibilitat en 
el control i la gestió de riscos i reduir la 
petjada de carboni (organització), la gene-
ració d’ocupació o lluitar contra la pobresa 
i la desigualtat (societat).

Pla de Finances Sostenibles 2020
En el curs de 2020, aprofundint en el seu 
compromís amb la sostenibilitat i la con-
secució dels ODS, Banc Sabadell posa en 
marxa el Pla de Finances Sostenibles, un 
programa a través del qual es vehiculen una 
sèrie d’actuacions que incorporen la sos-
tenibilitat de manera transversal al model 
de negoci, la gestió i l’anàlisi dels riscos i la 
relació amb tots els grups d’interès. 

Entre les actuacions més destacables 
que proposa el pla hi ha l’oferta de nous 
productes i finançament sostenibles per  
a una àmplia tipologia de clients i inver-
sors, l’adaptació de l’organització per arri-
bar a la neutralitat climàtica o el foment  
de la diversitat, la igualtat i la conciliació, 
 i, en relació amb el risc, l’avanç en guies 
d’elegibilitat, marcs d’exclusió i ratings  
de sostenibilitat.

La sigla ESG correspon als termes entorn ambiental 
(environmental), social (social) i bon govern (gover-
nance), en la seva traducció de l’anglès. Aquests 
conceptes representen el caràcter que ha de tenir 
qualsevol producte, servei o iniciativa englobats en 
el concepte “sostenible”.

Els ESG de la sostenibilitat

Acompanyar els 
clients en la transició 
cap a una economia 
sostenible

Facilitar als 
inversors la seva 
contribució a la 
sostenibilitat

Adaptar 
l’organització

Contribuir a la 
transició cap 
a una societat 
sostenible

Environmental

Governance

Social

E

G
S

Medi ambientE
Inversió de capital 
en renovables

150M€

Finançament 
en renovables

1.142M€

Reducció de les emissions 
de CO2 des del 2014

99,85%

Líder en �nançament 
d’energia solar  
Nombre de projectes de 
préstecs sindicats el 2019

Algunes �tes destacables en el 1r trimestre de 2020:

Consell 
d’Administració 
amb una àmplia 
varietat de per�ls

Pla de successió 
del president i del 
conseller delegat

Conseller independent  
coordinador amb experiència 
en tecnologia i digitalització

Avaluació externa 
del Consell 
d’Administració i les 
seves comissions 
satisfactòries

Matriu de 
competències 
i diversitat 
publicada al web 
corporatiu

Govern corporatiu
Compliment dels més alts estàndards de qualitat

2

Medio ambiente
150M€
Inversión de capital
en renovables

Social

Actuaciones ESG en pro de la sostenibilidad

1.142M€
Financiación en 
renovables

99,85%
Reducción de las 
emisiones de CO2 
desde 2014

✓ Adhesión al
Compromiso
Colectivo de la
Banca Española con
la acción climática

Familias con 
alquiler social

57%
Mujeres
en plantilla

35%
Mujeres
directoras

54%
Promociones a 
mujeres en 
España

99%
Contratos a
largo plazo

Sogeviso • Distintivo de
igualdad

• Distintivo de Igualdad
en la Empresa otorgado
por el Gobierno de
España

1%
Rotación 
voluntaria
en España

3.197

2.134 Clientes ayudados a
conseguir trabajo

Líder en
financiación de
energía solar1

Fundación
Sabadell

Premios a 
investigaciones 
biomédicas y
económicas, ciencias 
e ingeniería

Nota: Datos a diciembre 2019. 1 Número de proyectos de préstamos sindicados en 2019.

Gobierno corporativo

✓ 9 Consejeros
Independientes con 
una amplia y diversa 
variedad de perfiles

✓ Publicación de
una matriz de
competencias y
diversidad

✓ Plan de sucesión
del Presidente y del
Consejero
Delegado

✓ Evaluación
externa del Consejo
de Administración y
sus Comisiones
satisfactoria

Cumplimiento de los más altos estándares de calidad

✓ Asesor
independiente experto
especializado en
tecnología y
digitalización

G

E S

Para acometer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en línea
con el Plan de Finanzas Sostenibles 2020, Banco Sabadell 
toma como referencia los criterios ESG a la hora de actuar.

Algunos hitos a destacar en el 1er trimestre de 2020:
ExperiènciaOrigenDiversitat Habilitats

G

SocialS
Dones 
en plantilla*

52%

Dones 
directores*

34%

Contractes a 
llarg termini

99%

Famílies amb 
lloguer social

3.197
Clients a qui s’ha  
ajudat a aconseguir feina

2.134
Rotació 
voluntària*

1%

Promocions 
a dones*

51%

Distintiu d’Igualtat  
en l’Empresa atorgat  
pel Govern d’Espanya

Fundació Sabadell 
Premis a la Investigació 
Biomèdica i Econòmica i a les 
Ciències i l’Enginyeria

Sogeviso

Actuacions ESG en pro de la sostenibilitat

*Dades del grup Banc Sabadell a Espanya.



COVID-19: la sostenibilitat  
com a part de la solució
L’extraordinària conjuntura a la qual 
estem assistint per la propagació del 
virus que causa la COVID-19 s’ha con-
vertit en un altre canvi de paradigma 
on la sostenibilitat no solament no ha 
passat a un segon pla, sinó que, ben al 
contrari, reajusta els seus requeriments 
per formar part de la solució.

Aquest nou escenari, alhora que ens 
permet veure un món amb menys con-
taminació i un ús eficient i productiu de 
les noves tecnologies, també evidencia la 
importància dels riscos no financers (de 
la seva gestió i plans de contingència) 
i de la necessitat de reforçar la funció 
social davant diversos estrats de vulne-
rabilitat. En aquest sentit, la sosteni-
bilitat en les empreses es fa més patent 
que mai, en afrontar situacions d’emer-
gència sanitària, social i econòmica tant 
internament, en relació amb la viabi-
litat del seu negoci i la continuïtat dels 
seus empleats, com en la protecció dels 
clients i de la seva contribució amb la 
societat en general. I aquí és on entra en 
joc la important tasca social, la S dels 
criteris ESG, que ha de dur a terme el 
conjunt de les empreses en general, amb 
l’ajuda i la coordinació de les adminis-
tracions i el sistema financer.

Així, tant autoritats com inversors 
i una gran part del món empresarial 
estan donant prioritat a la necessitat de 
seguir i, si és possible, accelerar la trans-

Europa i la seva estratègia  
renovada en sostenibilitat
En aquest context, la Comissió Europea 
(CE) ja ha posat en marxa la maqui-
nària. Conscient de la desacceleració 
econòmica que patiran tots els estats 
membres de la Unió Europea, la CE 
ha posat fil a l’agulla en la concepció 
d’un “Pla Marshall” europeu que mini 
les conseqüències econòmiques de la 
COVID-19. Aquestes mesures de recu-
peració es canalitzaran a través del nou 
Marc Financer Plurianual per al perí-
ode 2021-2027, un projecte que “perme-
trà una Europa més resilient, ecològica 
i digital”, en paraules de la presidenta 
de la CE, Ursula von der Leyen, que 
reafirma que durant la recuperació 
econòmica no es deixarà de banda el 
compromís amb el Pacte Verd ni amb 
l’Agenda Digital ja marcats entre els 
objectius centrals de la CE. Per la seva 
banda, la European Banking Federation 
(EBF) es troba també en un procés de 
redefinició de l’estratègia de finan-
ces sostenibles que té com a objectiu 
final finançar el European Green Deal 
(EGD), incrementar la resistència finan-
cera de la UE i fer que Europa sigui neu-
tral climàticament el 2050.

Així doncs, els bancs, com a agents 
essencials de tot aquest ecosistema i a 
través de les seves estratègies en sosteni-
bilitat, no solament tenen el repte d’aju-
dar a reactivar l’economia i reglar-ne 
la transició cap a un model sostenible, 
sinó que, a més, a diferència d’altres cri-
sis, tenen l’oportunitat de recuperar la 
confiança dels seus stakeholders, amb 
contribucions que, en definitiva, ajudin 
a construir un món millor. 

A diferència d’altres 
crisis, els bancs ara tenen 
l’oportunitat de recuperar 
la confiança dels seus 
stakeholders

formació de l’economia cap a un model 
més sostenible, en el qual els criteris 
ESG dels projectes i les activitats asse-
gurin una major resiliència davant esde-
veniments crítics i globals com el que 
estem vivint.

Una recuperació  
sostenible i digital
Per donar resposta a aquest nou canvi 
de paradigma, el sector bancari –com a 
ens sistèmic de l’economia– i la sosteni-
bilitat estan sent crucials per a la recu-
peració econòmica. N’és una prova el fet 
que els stress tests periòdics –simulaci-
ons pel que fa a la capacitat dels bancs 
per enfrontar-se a un deteriorament de 
l’economia– als quals la UE sotmet la 
banca estan sent anul·lats durant aquest 
exercici perquè les entitats financeres se 
centrin més que mai a poder oferir solu-
cions econòmicament i socialment res-
ponsables per al conjunt de la societat.

Així doncs, tot i que el criteri ambi-
ental s’ha posicionat des del principi 
com el més rellevant dels ESG, ara, 
atesa la situació excepcional per mitigar 
la COVID-19, l’aspecte social adquirirà 
durant els propers anys una rellevàn-
cia especial com a motor per reparar 
l’economia.




