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.
OT127891 - CO9999 - 000000

Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143
Document publicitari. Fecha de emisión: Octubre 2020.

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.

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 COVID19 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

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 sostenibilitat en les empreses. I avui, per exemple, 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’oportunitat i gestió de riscos, els seus marcs d’actuació, de mesurament i de repercussió
en l’entorn, figuren en el Top de les
agendes dels bancs centrals i de les diferents autoritats, supervisors i reguladors. Sense anar més lluny, en la recent

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’interès i la societat en general.
Amb tot això, l’any passat es van dur
a terme una sèrie d’iniciatives que consoliden 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’estratègia corporativa, l’adhesió als Principis
de Banca Responsable de les Nacions
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2020: Comitè 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 projectes i iniciatives en matèria de
sostenibilitat.

Unides i la ratificació del Compromís
Col·lectiu d’Acció Climàtica.
I un altre pas rellevant en aquesta
transformació i adaptació de l’organització 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 consellers 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 treballar per aconseguir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, que l’entitat 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 proposades per contribuir a la consecució
dels ODS hi ha: fomentar i acompa-
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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.

nyar la transició de les empreses cap a
un model més sostenible (clients), contribuir 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 generació d’ocupació o lluitar contra la pobresa
i la desigualtat (societat).

Actuacions ESG en pro de la sostenibilitat
Algunes fites destacables en el 1r trimestre de 2020:
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Inversió de capital
en renovables
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Pla de Finances Sostenibles 2020
En el curs de 2020, aprofundint en el seu
compromís amb la sostenibilitat i la consecució 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 sostenibilitat 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 inversors, l’adaptació de l’organització per arribar 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.
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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 convertit 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 contaminació 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 vulnerabilitat. En aquest sentit, la sostenibilitat en les empreses es fa més patent
que mai, en afrontar situacions d’emergència sanitària, social i econòmica tant
internament, en relació amb la viabilitat 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 administracions 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-

formació de l’economia cap a un model
més sostenible, en el qual els criteris
ESG dels projectes i les activitats assegurin una major resiliència davant esdeveniments 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 sostenibilitat estan sent crucials per a la recuperació econòmica. N’és una prova el fet
que els stress tests periòdics –simulacions 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 solucions econòmicament i socialment responsables per al conjunt de la societat.
Així doncs, tot i que el criteri ambiental 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 rellevància especial com a motor per reparar
l’economia.

Europa i la seva estratègia
renovada en sostenibilitat
En aquest context, la Comissió Europea
(CE) ja ha posat en marxa la maquinària. 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 recuperació es canalitzaran a través del nou
Marc Financer Plurianual per al període 2021-2027, un projecte que “permetrà 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 finances sostenibles que té com a objectiu
final finançar el European Green Deal
(EGD), incrementar la resistència financera de la UE i fer que Europa sigui neutral climàticament el 2050.
Així doncs, els bancs, com a agents
essencials de tot aquest ecosistema i a
través de les seves estratègies en sostenibilitat, no solament tenen el repte d’ajudar a reactivar l’economia i reglar-ne
la transició cap a un model sostenible,
sinó que, a més, a diferència d’altres crisis, tenen l’oportunitat de recuperar la
confiança dels seus stakeholders, amb
contribucions que, en definitiva, ajudin
a construir un món millor.

