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L’acord de les Nacions Unides de setembre 2015 “Transformar el nostre 

món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible” estableix els 

disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que, amb el 

lema de “no deixar a ningú enrere”, proposen eradicar la pobresa, reduir 

la desigualtat i tenir cura del medi ambient (Assemblea General de les 

Nacions Unides, 2015).

Les Nacions Unides inclouen les empreses entre els agents que faran 

possible assolir els ODS de l’Agenda 2030, perquè les considera essencials 

per al desenvolupament econòmic. Els ODS, junt amb els acords del COP21 

sobre el canvi climàtic (París, 2015), haurien de servir de brúixola per 

orientar l’estratègia de les empreses amb una visió a llarg termini. Fer-los 

realitat depèn que tant les administracions públiques com les empreses, 

els consumidors i la societat civil impulsin el programa que proposen les 

Nacions Unides. 

Els ODS proposen un pla per avançar vers una economia mundial molt més 

responsable i inclusiva amb les persones i amb el planeta. Es fonamenten 

en la convicció que la humanitat pot progressar cap al desenvolupament 

sostenible perquè té capacitat innovadora i institucions per fer-ho possible. 

Les empreses del segle XXI compromeses amb el progrés de la societat 

en què operen han d’explorar alternatives per establir una estratègia de 

negoci que estigui d’acord amb els ODS de les Nacions Unides. 

La Fundació Bancària “la Caixa” (FBLC) assumeix aquest repte en el seu 

pla estratègic i, a més, vol contribuir a difondre els ODS entre el teixit 

empresarial espanyol. Per això, ha creat l’Observatori dels ODS, amb la 

finalitat d’avaluar la contribució de les empreses espanyoles a l’assoliment 

d’aquests objectius. Així mateix, l’Observatori difondrà experiències 

exemplars per la seva contribució als ODS, que hagin desenvolupat 

empreses espanyoles arreu del món. 

Per proporcionar a l’Observatori el màxim rigor metodològic, ens hem 

associat amb ESADE, que es responsabilitza de la tasca de recerca i de 

l’elaboració dels informes anuals, seguint els estàndards acadèmics més 

exigents. Aquest informe, que tindrà una periodicitat anual, és el primer 

fruit d’aquest acord. 

Els ODS són universals, transcendeixen les fronteres i són rellevants tant 

per a les relacions laborals com per als mercats i la comunitat. Estem 

convençuts que les empreses no poden prosperar en un món de pobresa, 

desigualtat, incertesa i estrès ambiental, i per això tenen un interès 

essencial a contribuir que es compleixi l’Agenda 2030. 

El capitalisme de stakeholders entén les empreses com a institucions socials en què 

els diferents grups d’interès comprometen els seus recursos amb la finalitat d’assolir 

conjuntament objectius més ambiciosos que la mera maximització del benefici 

empresarial. Des d’aquesta perspectiva, l’empresa és una institució social que s’ha de 

basar en relacions de confiança i compromís, i no tan sols en entramats contractuals 

complexos, sempre incomplets.

Jordi Gual, president de CaixaBank 

Ángel Pes
Subdirector general de 

CaixaBank i president de la Xarxa 

Espanyola del Pacte Mundial 

PRÒLEG
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Importància dels ODS per a les empreses 
(% d’empreses que els esmenten)

Disponible

No Disponible

Tecnologia i telecomunicacions

Construcció

Petroli i energia

Enginyeria i altres

Serveis financers

Turisme

Béns de consum

Serveis de consum 

Indústria 

Immobiliàries

0 20 40 60 80 100

87,5 12,5

30

30

41,2

42,1

50

58,1

64,3

66,7

68,4

70

70

58,8

57,9

50

41,9

35,7

33,3

31,6

Els ODS que destaquen més són el 8 (“Treball decent i creixement econòmic”), el 13 
(“Acció pel clima”) i el 9 (“Indústria, innovació i infraestructura”). 

30,8

18,9

50,3
Financera i no financera 

Només financera

Sense informe 

CARACTERITZACIÓ GENERAL 
DELS ODS I L’AGENDA 2030

Els ODS representen la millor resposta als reptes del moment actual 
i promouen una transformació orientada a generar una prosperitat 
inclusiva i respectuosa amb les persones i amb el planeta. 

 

Els ODS són també el full de ruta més esperançador per al futur de la 
humanitat i s’han acordat en un moment històric sense precedents en 
que conflueixen diferents tendències que propicien el desenvolupament 
sostenible. 

 
 

La implicació del sector privat en la implementació de l’Agenda 2030 
per al Desenvolupament Sostenible constitueix una gran oportunitat 
per a les empreses amb visió de futur i disposades a desenvolupar els 
nous negocis que són necessaris per fer-la realitat. 

 
 

Els ODS haurien de servir de brúixola per orientar l’estratègia de les 
empreses amb visió a llarg termini i compromeses amb la societat. 

 

Els ODS ens mostren una estratègia alternativa de creixement a llarg 
termini. Aquesta possibilitat només és realitzable amb la implicació de 
les empreses i la seva identificació plena com a actors principals d’un 
nou model de desenvolupament que proposa fer molt més consumint 
menys recursos. 

 

Aquest full de ruta aplega una visió holística dels reptes compartits, la 
proposta de treball en aliances i un compromís pràctic per a l’assoliment 
dels objectius establerts. 

1 CONCLUSIONS PRINCIPALS 
SOBRE LA CONTRIBUCIÓ DE 
LES EMPRESES ESPANYOLES ALS ODS

Segons les memòries 

Els ODS són poc presents a les memòries anuals de les empreses espanyoles que 
cotitzen en borsa (espanyoles que cotitzaven a l’exercici 2016). Només la meitat de les 
empreses analitzades hi aporten informació no exclusivament financera.

Informes analitzats segons el tipus d’informació disponible 
(% sobre el total d’empreses seleccionades) 
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Les empreses vinculades a organismes promotors (com la Xarxa Espanyola del 
Pacte Mundial) presenten millors resultats pel que fa a la transparència i la voluntat 
d’incorporar els ODS a les seves memòries. 

Menció dels ODS a les memòries segons la seva vinculació a la XEPM 
(% d’empreses sobre el total analitzat)

El grau de compromís amb els ODS està molt relacionat amb el grau de criticitat de cada 
sector —en quina mesura els ODS afecten el core business de les empreses—, essent el 
tecnològic el de menys risc i l’energètic el més crític. El 64 % de les empreses ja col·laboren 
amb aliances i organismes estratègics amb vista a contribuir als ODS. 

Les polítiques de retribució són opaques (ODS 8: “Treball decent i creixement econòmic”), 
com també el valor econòmic distribuït (especialment en termes de fiscalitat i retorn a la 
comunitat). 

Només un 22 % de dones són en llocs directius i el nombre de conselleres encara és 
més baix (polítiques d’equitat i de no discriminació). En cap cas s’arriba als mínims 
que estableix la Llei d’igualtat. 

L’adopció dels principis de l’economia circular encara és molt incipient. Les mesures 
més generalitzades són el reciclatge i la reutilització, però encara han d’arribar alguns 
canvis disruptius, com la refabricació. 

Segons les entrevistes 

Hi ha cinc raons principals que expliquen la connexió 
i contribució de les onze empreses seleccionades als ODS: 

1.   Per vinculació prèvia als ODM 
2.  Per participació en organismes relacionats amb el Pacte Mundial 
3.  Per les conviccions dels seus alts directius 
4.  Per influència del sector 
5.  Per les demandes i les expectatives dels grups d’interès

Nivell d’adopció de cadascun dels principis de l’economia circular 
(% d’empreses que disposen de polítiques) 

10 20 30 40 500

43,4Reciclatge

33,6Reutilització

11,9Ampliació de la 
vida del producte

2,8Reparació

0,0Refabricació

S’observen tres models concatenats de trajectòria en els ODS:

Proporció de dones conselleres i dones directives (% mitjà per empresa)

Conselleres 

Directives

0 5 10 15 20 25

No signants
0,8

Signants
26,35

Sòcies
33,7

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

MODEL 
INICIAL

MODEL 
ESPIRAL

MODEL 
LINEAL

Inclou, continua 
i desenvolupa el model inicial. 
Els ODS contribueixen 
a impulsar un procés 
de reflexió interna que 
permet un plantejament 
relativament estratègic 
els resultats del qual van 
nodrint progressivament 
la direccionalitat de la visió 
i la missió.

Culmina el model espiral. 
Els ODS s’incorporen 
a l’estratègia, s’afegeixen 
als plans directors 
i se sumen d’alguna manera 
a les accions principals 
de l’empresa.

Etapa d’arrencada de 
l’empresa amb els ODS: 
deliberativa, perifèrica i 
localitzada en un grup reduït 
de membres de l’empresa 
especialment sensibilitzats.

La informació relativa a l’eficiència energètica i a la gestió de residus, vessaments i 
emissions és deficient i molt diversa depenent dels sectors. En aquest àmbit, cal destacar 
l’aposta per l’ús de recursos renovables. 

Fase 1

Fase 2
Fase 3
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La majoria de les empreses desenvolupen un procés de traducció i adaptació dels ODS 
que les porta a focalitzar-se en un nombre determinat d’objectius o bé en les seves fites.

▶ Sovint es diferencia entre els ODS prioritaris o immediats, d’una banda, i els 
secundaris o tangencials, de l’altra.  

▶  L’elecció respon a criteris d’impacte i coherència amb les iniciatives ja existents. 

▶ Els ODS més freqüents a les empreses entrevistades són els relacionats amb el 
canvi climàtic (ODS 13 i 7) i amb el treball decent (ODS 8), seguits a més distància 
pels relatius a les aliances (ODS 17) i a l’educació (ODS 4).  

▶ Totes les empreses entrevistades utilitzen els sistemes de mesurament que 
proposa la Global Reporting Initiative (GRI) o els combinen amb barems propis.

La presència dels ODS en la cultura corporativa de les empreses espanyoles, fins i tot 
en les més avançades, no impregna encara la seva estratègia de negoci. 

▶ Per tal d’avaluar la transcendència del compromís amb els ODS, valorem 
la presència dels cinc atributs de les empreses líders (intenció, ambició, 
consistència, col·laboració i transparència).  

▶  Amb relació a les empreses entrevistades, es modelitzen i s’identifiquen tres 
tipus de resposta davant dels ODS segons el nivell de proactivitat: anticipació, 
adaptació i reacció. 

▶  En aquest sentit, hem trobat que el 75 % de les empreses del GEP són adaptatives 
i que la contribució als ODS s’està generalitzant a totes elles, mentre que les 
empreses que s’hi anticipen o simplement hi reaccionen són l’excepció. 

Les onze empreses entrevistades generalment participen en moltes aliances, perquè 
les veuen com a elements estratègics per assolir els ODS, i en aquests moments ja 
tenen uns resultats altament positius. 

OPORTUNITATS RESPONSABILITATS

— Permeten un posicionament millor de l’empresa

— Quan la seva activitat té un impacte
     transversal, les empreses s’hi senten apel·lades
     (per exemple, l’aigua, l’energia, l’activitat 
     financera) 

— Milloren la percepció de l’empresa per part 
     dels grups d’interès   

— Les empreses han d’assumir responsabilitats
     més enllà dels impactes concrets, considerant
     els reptes globals i proposant com mitigar-los 

— Ajuden a enfocar-se a reptes globals de context, 
que afecten totes les empreses

— Prendre consciència d’uns serveis inclusius 

—  Aporten un element extern de reflexió sobre 
contribucions que en alguns casos feien, 

     però no de forma conscient i coordinada 

— Necessitat de generar un canvi de paradigma
     en la contribució de l’empresa i en el seu
     mesurament

—  Afavoreixen la necessitat d’integració perquè 
     no sigui un element simplement estètic 

— Sumar esforços en el sector, per exemple 
     pel que fa als estàndards a la cadena 
     de subministrament

— Inviten a unir-se a la voluntat de crear empreses 
responsables per generar un món millor 

— Assumir el rol d’agent glocal, d’empresa
     ciutadana 

— Permeten comunicar-se internament i externament 
     de forma més coherent, homogènia i comparable 

— Incorporar l’hàbit i la convicció del reporting
     integrat (accountability) 

— Converteixen els problemes en oportunitats 
     de negoci o d’innovació (per exemple, gestionar 
     les desigualtats o els residus o afavorir l’accés 

universal a béns o serveis) 

— Dissenyar eines, processos i projectes en clau
     estratègica, vinculats a reptes de futur

S’han identificat un conjunt d’oportunitats i responsabilitats en relació 
amb la seva contribució als ODS:
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A més de les oportunitats, les empreses exposen un conjunt de factors que interfereixen 
a l’hora d’adoptar i contribuir als ODS. En aquest sentit, distingeixen entre els factors 
facilitadors i els que suposen una barrera, i entre els factors interns i els externs. 

FACILITADORS BARRERES
Factors 
interns 

— Els ODS tenen credibilitat 
— Desconeixement i manca de suport 
     de la direcció

— Els ODS són un llenguatge conegut i present
—  Dificultat de convertir els ODS en 
      instruments de decisió estratègica  

— Convicció i visió clara per part de la 
presidència

— Conversió dels ODS en perifèrics, no nuclears 

— Coneixements de la part del negoci 
     per part del responsable (o la unitat) 
     que porta els ODS 

— Dificultats i manca d’eines i de metodologies 
per explicar els ODS internament

— Establiment de protocols i metodologies 
propis, estandarditzats a tots els països 

      on operen 

—  Absència de responsables o manca de temps 
en les agendes per a dedicar-s’hi 

— Coincidència de l’aprovació dels ODS 
     amb la revisió del pla estratègic  

—  Dissonància cognitiva dins de l’empresa 

Factors 
externs 

— Repte contextual derivat d’una crisi 
     o d’un incident crític (s’evidencia la 

necessitat d’un canvi de paradigma) 

—  Dubtes en la manera inicial de procedir 
     i en els protocols d’actuació

— Que els inversors (i altres grups d’interès) 
plantegin expectatives respecte dels ODS

— Dificultats de mesurar l’intangible 

— Compartir un llenguatge comú i nous 
escenaris d’actuació amb altres empreses 

     i organitzacions  
— Mesuraments diferents i no comparables

— Rebre pressions del propi sector

RECOMANACIONS PER A 
L’APLICACIÓ DELS ODS 
PER PART DE LES EMPRESES

Aprendre a focalitzar i prioritzar les contribucions

En vista dels resultats i prenent com a referència diversos informes, proposem les 
consideracions i recomanacions següents: 

01.  Els ODS no s’adrecen només a les grans empreses; les pimes també 
poden i han de contribuir-hi.  

02. No tots els ODS són igualment rellevants per a l’empresa. És imprescindible 
comprendre bé els ODS, identificar aquells que afecten directament cada 
àrea de negoci de l’empresa i saber on poden aportar realment valor.  

03. Adoptant un enfocament estratègic per als ODS, el primer que cal 
fer és avaluar els impactes actuals, potencials, positius i negatius que 
tenen les activitats de l’empresa sobre els ODS al llarg de la cadena de 
valor (des de les primeres matèries i els proveïdors, per exemple, fins a 
la distribució, l’ús del producte i el final de la seva vida). Això ajudarà a 
identificar on se’n poden escalar els impactes positius i on se’n poden 
reduir o evitar els impactes negatius.  

04. Atès que els recursos de l’empresa són limitats i s’han d’optimitzar, és 
preferible seleccionar i prioritzar només alguns ODS i fites, i evitar-ne 
la dispersió.

05. És important establir simultàniament el vincle entre els ODS i l’estratègia 
de l’empresa i el vincle entre els ODS i les millors aportacions i impactes 
que poden tenir les empreses a les regions on operen. 

06. La construcció d’una relació fluida i inclusiva amb les parts interessades 
de l’empresa, tant les externes com les internes (stakeholders), és clau 
per a aquest procés.  

07. També s’han de desenvolupar, tant internament com externament, 
polítiques de comunicació per explicar quin tipus de contribució s’està 
fent i es vol fer en el futur. 

08. Cal que les empreses disposin de sistemes o d‘indicadors de mesurament 
i d’avaluació relacionats amb les seves contribucions als ODS.
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DISPOSAR D’UN PROCEDIMENT 
ORDENAT D’ACTUACIÓ 
QUE ESTABLEIXI EL SEGÜENT:

 
Per evitar que els ODS puguin contribuir al greenwashing (o ODS washing) de les 
empreses, és a dir, a rentar-los la cara, a voler aparentar que fan el que en realitat no fan 
o que fan més del que fan, alguns informes recorden els errors més comuns i proposen 
una llista de bones pràctiques amb relació al mesurament i al reporting de l’impacte:

ERRORS MÉS FREQÜENTS BONES PRÀCTIQUES RECOMANADES

■    Reescriure els informes mentre el negoci 
es manté de la manera habitual, és a dir, 
sense haver-hi introduït cap canvi real 

■    Ajustar els objectius a les iniciatives que 
ja s’estaven impulsant internament

■    Deixar els aspectes negatius fora de 
l’informe 

■    Avaluar les entrades o els productes, 
en comptes dels resultats o els impactes 

■    Usar mètodes i indicadors d’informes 
inconsistents, en comptes d‘informes 
transparents, precisos i coherents amb  
els objectius i els indicadors dels ODS,  
que permetin fer un seguiment creïble  
del progrés

■    Comprometre’s amb la quantificació integral dels impactes i
       l’establiment d‘objectius: 
      — Establir l’ambició d’acord amb les millors pràctiques 
      — Assegurar que els impactes negatius formin part de l’equació
      — Incloure els impactes de la cadena de valor a l’informe
      — Involucrar les parts interessades rellevants en el procés

■   Fer un bon ús de la verificació i la certificació de tercers:
      — Credibilitat
      — Precisió i comparabilitat 
      — Evitació del greenwashing (o ODS washing)
      — Certificació dels impactes per part d’un agent creïble 
      — Reconeixement de la societat civil 
      — Noves fonts d’ingressos 

■   Integrar la quantificació i l’informe dels ODS en els processos 
      de presa de decisions interns 

06. Quins resultats s’espera obtenir  
i en quins terminis. 

07. Quins impactes s’assoliran. 

08. A partir de quins indicadors es mesuraran 
aquests impactes.  

09. Com es reportarà periòdicament 
l’activitat realitzada.  

10. Quina unitat vetllarà pel lideratge,  
el seguiment, el compromís  
i l’acompliment dels ODS  
de tota l’organització, etc.

01. En quins ODS treballarà l’empresa  
i per què. 

02. Com s’integraran (o no) els ODS en 
l’estratègia de l’empresa.  

03. Amb quins recursos comptarà per 
acomplir aquesta tasca d’una manera 
consistent i sostenible a llarg termini. 

04. Quines activitats prioritàries es 
realitzaran.  

05. Quines aliances s’establiran i amb 
quins actors.  

RESUMS 
ESQUEMÀTICS

EVITAR ELS ERRORS MÉS COMUNS 
I APRENDRE DE LES BONES PRÀCTIQUES

Observatori
dels ODS
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COMBINACIÓ DE MÈTODES 

D’ANÀLISI QUANTITATIUS 

I QUALITATIUS

OBSERVATORI DELS ODS
Centrat a llarg termini (Agenda 2030)

Format per alts 
representants de la 
Xarxa Espanyola 
del Pacte Mundial, 
la Fundació per a la 
Sostenibilitat Energètica 
i Ambiental (FUNSEAM), 
la Càtedra de 
Sostenibilitat Energètica 
de la Universitat de 
Barcelona i ISGlobal, 
i altres organitzacions 
que s’hi puguin 
incorporar en el futur.

Format per 10 
empreses que 

cotitzen, 
representants 
dels diferents 

sectors productius, 
i especialment 

implicades en l‘aplicació 
dels Objectius de 

Desenvolupament
Sostenible.

EMPRESES 
SELECCIO-

NADES

CONSELL 
ASSESSOR

GRUP
D’EMPRESES 

PILOT

L’objectiu és obtenir mètriques vàlides 

per puntuar l’assoliment de cada paràmetre 

escollit i esdevenir una eina de consulta útil 

per a l’autoavaluació del conjunt

de les empreses espanyoles.

PERSPECTIVA QUANTITATIVA

Se selecciona un subconjunt de paràmetres, 

fites i indicadors globals dels ODS amb incidència 

directa en l’àmbit propi d’actuació de les empreses, 

i es recullen, de forma periòdica, les dades sobre els 

informes i balanços de les empreses espanyoles.

PERSPECTIVA QUALITATIVA

Es fan tallers de grup i entrevistes semiestructurades 

per tal d’avaluar els progressos i les contribucions 

de les empreses espanyoles en el compliment dels 

ODS, identificar-ne els punts febles, detectar els 

aspectes de millora i les dificultats més freqüents de 

cada sector, i ajudar a definir les prioritats d’actuació 

amb vista a assolir aquests objectius.

Els resultats es tradueixen en estudis 

de casos i exemples de bones 

pràctiques, eines i iniciatives 

innovadores, que es puguin replicar

en altres empreses
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L’Observatori dels ODS és una aliança (ODS 17) entre actors compromesos amb els ODS, 
que representen diversos enfocaments i generen diferents modalitats d’impacte social 
(lideratge empresarial afí als ODS, debat social i conscienciació pública, generació de 
coneixement, etc.), impulsada des de les ciutats de Barcelona i Madrid. 

01.
La millora de la comprensió i la 
conceptualització de la naturalesa 
i de les formes que adopta el paper 
del sector privat en la seva contribució 
a la consecució dels ODS. 

02.
L’observació transversal i longitudinal 
del compliment dels ODS per part d’un 
grup rellevant i sectorialment representatiu 
d’empreses espanyoles. 

LA MISSIÓ DE L’OBSERVATORI ÉS: 

Aquesta experiència de col·laboració dinàmica permet millorar el coneixement dels ODS, 
optimitzar-ne l’aplicació pràctica, especialment per part de les empreses espanyoles, 

cobrint la distància habitual entre l’acadèmia i l’empresa, i fer un seguiment en el temps 
de la seva evolució i els seus assoliments, mitjançant la publicació periòdica d’informes 

i la convocatòria de fòrums de debat i de reflexió. 

L’OBSERVATORI DELS OBJECTIUS 
DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

L’objectiu principal de l’Observatori és facilitar el compromís del sector privat en 
l’Agenda Global, actuant com a punt de referència i font d’inspiració, i donar suport al 
desenvolupament sostenible.

TRANSPARÈNCIA 
I RENDICIÓ DE 

COMPTES

SOCIETAT

ECONOMIA

MEDI 
AMBIENT

GOVERNANÇA

COL·LABORACIÓ AMB 
ORGANISMES, ALIANCES 

ESTRATÈGIQUES

CADENES DE 

SUBMINISTRAMENT ÈTIQUES 

I SOSTENIBLES 

EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA

APOSTA PELS RECURSOS 
RENOVABLES 

GESTIÓ DE RESIDUS, 
VESSAMENTS I EMISSIONS

PRODUCTIVITAT, 
INNOVACIÓ 

I DIGITALITZACIÓ 
ADOPCIÓ 

DELS PRINCIPIS 
DE L’ECONOMIA 

CIRCULAR 

OCUPACIÓ INCLUSIVA 
I RESPECTUOSA AMB ELS 

DRETS HUMANS

CREIXEMENT 
SOSTINGUT
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ENERGIA 
ASSEQUIBLE I NO 
CONTAMINANT

PRODUCCIÓ 
I CONSUM 
RESPONSABLES

TREBALL DECENT
I CREIXEMENT 
ECONÒMIC
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DELS ODM ALS ODS
Els ODS vénen a continuar i a ampliar els 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i 
les seves 18 fites corresponents, proposats per un grup tècnic de l’ONU per al període 2000-2015 i 
que se centraven principalment en els països en via de desenvolupament. 

20
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0 ODS.
OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

20
00
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01

5 ODM.
OBJETIUS DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL MIL·LENNI

EL PAPER DESTACAT DE LES EMPRESES

L’Organització de les Nacions Unides considera que les empreses són un agent clau per a la consecució dels ODS, 
tant a escala local com internacional. 

El Pacte Mundial és la iniciativa de les Nacions Unides que té el mandat per traslladar els ODS al sector privat i fer 
possible que les empreses contribueixin al seu assoliment. 

A través d’informes com SDG Compass: The guide for business action on the SDGs, es recomana a les empreses 
seguir un procés d’actuació en cinc etapes: (1) entendre els ODS; (2) analitzar-ne les possibilitats i definir-ne 
prioritats; (3) fixar un programa d’acció, establir indicadors i anunciar públicament el compromís adquirit amb els 
ODS; (4) integrar el programa a l’empresa, i (5) reportar i comunicar els assoliments. 

En la justificació de la implicació de les empreses amb els ODS, no s’apel·la tan sols a les seves responsabilitats envers 
la societat, sinó també a una raó d’estratègia empresarial: a les noves oportunitats de negoci que representaran els 
ODS en sectors que seran clau en el futur de l’economia mundial.

5 PASSOS

Conèixer  
els ODS

1
Definir els ODS  

prioritaris. 
Comunicar 
i reportar

2
Establir
fites o

indicadors

3
Integrar

4
Comunicar  
i reportar 

5
Per ajudar les empreses a maximitzar 
la seva contribució als ODS* 

*Sobre la base de SDG Compass. Advancing 
the Sustainable Development Goals. 

El 27 de setembre de 2015, després d’un llarg procés multiparticipatiu 
de treball, els governs dels països membres de l’Assemblea 
General de les Nacions Unides (ONU) van aprovar els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). El document en qüestió es titula 
Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament 
sostenible. 

Els ODS són 17, es concreten en 169 fites i conjuguen les tres 
dimensions del desenvolupament sostenible: l’econòmica, la 
social i la mediambiental. 

Els ODS són objectius d’aspiració i pretenen guiar, de manera 
coordinada, l’acció mundial col·lectiva als propers quinze anys per 
tal d’adoptar mesures que aconsegueixin acabar amb els grans 
problemes del planeta; posar fi a la pobresa i a la desigualtat; 
protegir el medi ambient; afavorir el desenvolupament sostenible, 
i garantir que totes les persones tinguin pau i prosperitat “sense 
deixar a ningú enrere” (“No One Left Behind”). 

Els ODS verbalitzen i estableixen, per primera vegada, uns objectius 
comuns, universalment aplicables i contrastables. 

Aquests objectius incumbeixen els governs, les empreses i la 
societat civil en general, pressuposant que són una oportunitat per 
potenciar el diàleg entre tots ells i per contribuir a la seva acció 
responsable, col·laborativa, coordinada i amb aliances.  

Els ODS no són d’aplicació obligatòria, però 193 estats s’hi van 
comprometre en signar la resolució de l’ONU. S’han desplegat 
també una sèrie d’incentius per tal d’implicar-hi el sector privat, 
des de les microempreses fins a les multinacionals.

ORIGEN I DEFINICIÓ  
DELS ODS
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BJECTIUS

BJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT

DE DESENVOLUPAMENT

FI
DE LA POBRESA

ENERGIA 
ASSEQUIBLE 
I NO CONTAMINANT

ACCIÓ 
PEL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

PAU, JUSTÍCIA 
I INSTITUCIONS
SÒLIDES

ALIANCES PER 
A ASSOLIR ELS 
OBJECTIUS

VIDA
D’ECOSISTEMES 
TERRESTRES

TREBALL DECENT
I CREIXEMENT 
ECONÒMIC

INDÚSTRIA, 
INNOVACIÓ I 
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓ DE LES 
DESIGUALTATS

CIUTATS I 
COMUNITATS 
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓ 
I CONSUM 
RESPONSABLES

FAM
ZERO

SALUT 
I BENESTAR

EDUCACIÓ 
DE QUALITAT

IGUALTAT
DE GÈNERE

AIGUA NETA I
SANEJAMENT

ENERGIA 
ASSEQUIBLE I NO 
CONTAMINANT

TREBALL DECENT
I CREIXEMENT 
ECONÒMIC

INDÚSTRIA, 
INNOVACIÓ I 
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS

CIUTATS I 
COMUNITATS 
SOSTENIBLES

FI
DE LA POBRESA

FAM
ZERO

SALUT 
I BENESTAR

EDUCACIÓ 
DE QUALITAT

IGUALTAT
DE GÈNERE

ACCIÓ 
PEL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA
D’ECOSISTEMES 
TERRESTRES

PRODUCCIÓ 
I CONSUM 
RESPONSABLES

AIGUA NETA I
SANEJAMENT

PAU, JUSTÍCIA 
I INSTITUCIONS
SÒLIDES

ALIANCES PER 
A ASSOLIR ELS 
OBJECTIUS

ERADICAR LA POBRESA 
EXTREMA I LA FAM

REDUIR LA MORTALITAT 
INFANTIL

ACONSEGUIR L’EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA UNIVERSAL

MILLORAR LA SALUT 
DE LES MARES

PROMOURE LA IGUALTAT 
DE GÈNERE I APODERAR 
LA DONA

COMBATRE LA SIDA, 
LA MALÀRIA I ALTRES 
MALALTIES

ASSEGURAR LA 
SOSTENIBILITAT DEL 
MEDI AMBIENT

ALIANÇA GLOBAL PEL 
DESENVOLUPAMENT



Volem agrair la col·laboració de totes aquelles persones que han 

contribuït, amb els seus comentaris i aportacions, a millorar aquest 

informe. 

Empreses entrevistades

CaixaBank: Sandra González i Meritxell Ripoll; DKV: Silvia Agulló i 

Alicia Bové; Ferrovial: Cristina Moral; Gas Natural: Antonio Fuertes: 

Iberdrola: Ramon Mancheño, Miguel Ángel Muñoz i Mónica Oviedo; 

Inditex: María Morell i Carlos Piñeiro; Inmobiliaria Colonial: Carmina 

Ganyet, Carlos Khromer i José Luis Pérez; Melià Hotels: Lourdes Ripoll; 

Repsol: Patricia del Val; SUEZ España: Alicia Alemán, Dulcinea Meijide 

i Nerea Plaza; Telefónica: Arantxa Lorenzo, Elena Valderrábano i José 

M. Bolufer.

Consell Assessor

Joan Batalla (FUNSEAM), Ignasi Calvera, Àngel Font i Josep Ollé (Fundació 

Bancària “la Caixa”), Maite Costa (Càtedra de Sostenibilitat Energètica 

de la UB), Enric Fernàndez, Estel Martín i Meritxell Ripoll (CaixaBank), 

Isabel Garro (REPM), Rafael Vilasanjuán i Leire Pajín (ISGlobal).

ESADE

Daniel Arenas, Ignasi Carreras, Eva Jané, Josep M. Lozano, Pep Mària, 

Janette Martell i David Murillo.

AGRAÏMENTS

Aquest document conté només un breu resum d’una recerca 

exhaustiva desenvolupada al llarg de l’any 2017 per part d’ESADE 

a partir de mètodes quantitatius i qualitatius. 

Recomanem al lector que, per a una major comprensió i justificació 

dels diversos àmbits temàtics, es descarregui el document sencer 

a l’enllaç següent: 

Descarrega el document sencer.

https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/825331/
la_contribucion_de_las_empresas_espanolas_a_los_ods_
informe_completo_ca.pdf

DOCUMENT 
SENCER
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Escanegi el codi QR 
per accedir al document



LA CONTRIBUCIÓ  
DE LES EMPRESES ESPANYOLES 

ALS OBJECTIUS 
DE DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE

RESUM EXECUTIU


