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Abstract 

 

 

L’aplicació de la Llei d’Informació No Financera a les 

empreses petites i mitjanes no és comparable a com ho fan les 

grans corporacions. Comporta una manera de treballar molt 

específica. En aquest article s’explica el model de ràting ESG 

que ha desenvolupat la Universitat de Barcelona amb la 

col·laboració de la consultora Invenies. L’article presenta de 

manera resumida les variables ESG que s’estudien en el model 

i en desenvolupa un cas d’aplicació pràctica. També s’exposa 

com es relacionen aquestes variables ESG amb els ODS i com 

s’obtenen dades des de la mateixa empresa per aconseguir 

com output final un ràting avaluador de la posició de l’entitat en 

relació amb el medi ambient (E), a la implantació social (S) i a 

la governança (G). 
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Definicions prèvies 

 

Per als qui no estiguin molt familiaritzats amb la informació 

financera hi ha tot un seguit d’acrònims que es fan servir els 

especialistes i que per als profans suposen una autèntica sopa 

de lletres. 

 

En aquest article anirem definint totes aquestes sigles que 

van des de la responsabilitat social corporativa (RSC), les 

variables ESG (environment, social, governance), els objectius 

de desenvolupament sostenible (ODS) fins als estats 

d’informació no financera (EINF). 

 

També hi haurà referències al model EFQM (European 

Foundation for Quality Management) que serveix per a 

l'autoavaluació i control de la propia qualitat a les entitats i dels 

seus productes i serveis, i al model SROI (Social Return On 

Investment) que mesura el valor extrafinancer (com ara el valor 

ambiental o social no reflectit actualment o involucrat en la 

comptabilitat financera tradicional). 

 

Tot per poder explicar que mentre la comptabilitat financera 

genera uns informes com el balanç, el compte de pèrdues i 

guanys o l’estat de fluxos d’efectiu, encara no disposem d’una 

normativa estandarditzada de com publicar la informació que fa 

referència a la responsabilitat social de les empreses. 
 

Seguint amb aquesta comparació amb la informació 

comptable, tots sabem que algunes empreses per obligació i 

altres voluntàriament sotmeten els seus comptes a una 

auditoria externa. Això significa que hi ha uns professionals 

comptables i uns professionals auditors. En l’àmbit de la 

responsabilitat social, de la informació no financera encara no 

hi ha definides aquestes professions. 

Això significa que futures normatives indicaran quins han de 

ser els requisits, les competències i les habilitats que hauran de 

tenir els professionals encarregats de publicar la informació i els 

professionals encarregats d’auditar aquesta informació. 
 

Quan hom disposa d’informació comptable auditada, 

verificada per tercers independents, llavors la seva anàlisi 

permet el diàleg amb els bancs, les administracions, els 

proveïdors i clients d’una manera molt transparent. En aquest 

nivell d’anàlisi hi ha les agències de ràting creditici. Unes 

companyies privades amb uns professionals que emeten una 

diagnosi sobre la solvència de les entitats que analitzen. 
 

El mateix ha de succeir amb la informació no financera. Un 

cop elaborada i auditada caldrà analitzar-la i sotmetre-la a un 

ràting, que és el que a continuació explicarem. 

 

 

1. Introducció: plantejament general 

 

Tot i que els plantejaments del que anomenem 

Responsabilitat Social Corporativa (RSC) són anteriors, podem 

agafar com a referent el Llibre Verd de la Comissió Europea 

(2001). Aquest document va permetre centrar l’activitat que s’ha 

desenvolupat posteriorment en l’àmbit de l’RSC. 
 

Des de la redacció del Llibre Verd hem anat veient com 

l’RSC ha anat consolidant-se en la gestió de les organitzacions. 

Els plantejaments de l’RSC ja són susceptibles de ser 

implantats en qualsevol tipus d’organització independentment 

de la dimensió, tipus d’activitat, sector o ubicació. 
 

En la voluntat d’implementació de l’RSC hi ha dos grans 

enfocaments. El primer, és aquell que té una gran càrrega 

voluntària de contribuir a la millora de la societat en termes de 

major cohesió social, millors llocs de treball i preservació del 

medi ambient. El segon, és l’enfocament que es deriva de 

pensar que l’RSC és una eina que pot aportar valor millorant els 

avantatges competitius, especialment en el món de l’empresa. 

Tot i aquests dos grans enfocaments que emanen de l’interior 

de les organitzacions, hi ha un tercer enfocament que prové de 

fora de les organitzacions; són totes les normes i bones 

pràctiques que des de diferents organismes s’han anat 

impulsant.  
 

Sense oblidar el canvi que s’està produint a nivell cultural i 

de consciència en la ciutadania, ja sigui quan consumeix, ja 

sigui quan participa socialment o quan estalvia i exigeix que els 

seus fons siguin responsables amb el medi ambient i l’entorn 

social. 

 

A nivell normatiu. l’àmbit d’aplicació de l’RSC és ampli. Les 

organitzacions tenen l’obligació de respectar normatives 

d’obligat compliment en vers els drets humans, els drets 

laborals, en matèria mediambiental i la protecció de dades. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Qualitat
https://en.wikipedia.org/wiki/Externality#Positive
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La creació del Global Compact, el Pacte Mundial de les 

Nacions Unides, va ser un important pas endavant. Aquesta 

iniciativa, l’any 2000, va establir uns principis ètics basats en la 

defensa dels drets humans, del medi ambient i dels 

treballadors, que posteriorment s’han traduït i incorporat com a 

objectius de desenvolupament sostenible (ODS). 
 

 

Figura 1.  Objectius de desenvolupament 

sostenible 

Font: Generalitat de Catalunya 

 

 

El treball conjunt entre organitzacions empresarials, 

sindicats, ONG (organitzacions no governamentals) i 

administració pública ha generat certs consensos sobre què 

entenem per ser socialment responsable: quan una empresa 

respon satisfactòriament a les expectatives dels seus grups 

d’interès (stakeholders).  

 

Si bé l’RSC va néixer posant la mirada en les empreses, 

actualment la responsabilitat social s’estén a totes les 

organitzacions, siguin privades o públiques, tinguin afany de 

lucre o no. 

 

 

2. Demanda creixent de transparència i 

responsabilitat. Valor afegit 

 

La innovació està íntimament lligada al desenvolupament del 

concepte de responsabilitat social. Seguint el model dels 

stakeholders (FREEMAN, R. E. 1984), entenem la innovació en 

el marc del triangle dels tres pilars de la sostenibilitat de les 

organitzacions, social, mediambiental i econòmic. Plantejament 

que és coherent amb el model ESG (Environment, Social and 

Governance) que en els darrers anys està reorientant amb força 

al concepte de responsabilitat social corporativa. 

 

Estudis recents demostren que avui en dia el valor afegit que 

busquen els clients en general, ja no és només el que fa 

referència als atributs del producte o servei, només faltaria que 

no els acomplís, sinó que es preocupen de qui és l’empresa?, 

qui hi ha al darrera?, qui són els accionistes?, com i on es 

produeixen els productes que ven? quin n’és el compromís?… 

 

Un exemple és l’estudi portat a terme per Havas Media 

Group (2018) pel que fa al “Significat de les marques” per als 

consumidors/clients, on s’incorporen nous conceptes que 

influeixen en el seu comportament i per tant en les seves 

decisions de compra. 

 

Aquests nous comportaments permeten introduir nous 

paràmetres o variables de valor que configuren la qualitat del 

valor afegit, l’origen i la composició. Així, per tant, la diferència 

buscada i que defineix aquest valor afegit a què ens referim, es 

basa en l’equilibri entre un balanç social, ecològic i econòmic, i 

en com es prenen les decisions, és a dir, el govern o governança. 

 

Així, avui en dia ja acceptem que la sostenibilitat és una 

qüestió d’aquests tres components: ESG, el que es coneix com 

el model ESG. 

 

 

Figura 2.  Els 3 pilars ESG de la sostenibilitat i la 

seva relació amb la innovació 

 

Ese debería ser el desarrollo futuro esperado,  

Font: Invenies 

 

 

Podem veure també como la innovació està íntimament 

lligada al desenvolupament del concepte d’RSC. Seguint amb 

aquest mateix Model, entenem la innovació en el marc del 

triangle d’aquests tres pilars de la sostenibilitat de les 

organitzacions, social, mediambiental i econòmic. Plantejament 

que és coherent amb el model ESG (Environment, Social i 

Governance). Així ens podem referir a tres enfocaments de la 

innovació: tecnològica, organitzativa i social. 

 

La Guide to Social Innovation EU (Comissió Europea, 2013) 

estableix que la innovació social pot ser definida com el 

desenvolupament i la implementació de noves idees (productes, 

serveis i models) per satisfer necessitats socials i crear noves 

relacions socials o col·laboracions, que en definitiva fan 
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referència a iniciatives que tenen per finalitat la millora de la 

qualitat de vida (balanç social i ecològic). 

 

La incorporació a integració del concepte de mesura de 

l’impacte social al model d’excel·lència EFQM, ens porta a 

ampliar i concretar l’abast de la seva aplicació pel que fa al 

plantejament de polítiques socials (Criteri 2: política i estratègia), 

el desplegament en els processos adequats (Criteri 5: 

processos) i mesura d’impacte/outcomes (Criteri 8: resultats per 

a la societat), ja siguin mesures indirectes (indicadors “B” dels 

processos, drivers) o mesures directes o d’impacte (indicadors 

“A”). 

 

 

Figura 3.  Esquema genèric del model de gestió i 

model EFQM 

 

 

Font: Invenies 

 

Aquest esquema permet relacionar i assignar 

inequívocament cadascun dels conceptes esmentats 

anteriorment a l’àrea de gestió corresponent i la relació amb el 

model EFQM, identificant, distingint i situant alhora mesures de 

posicionament estratègic, com és l’ESG Rating de mesures 

d’impacte, com l’SROI. 

 

Més enllà encara, cal tenir en compte que els conceptes de 

sostenibilitat i responsabilitat fan referència a considerar aquest 

esquema de gestió per a tots i cadascun dels stakeholders. 

 

L’ESG Rating és una eina innovadora dissenyada per la 

Universitat de Barcelona (UB) a partir d’una tesi doctoral llegida 

l’any 2016 (MARTÍ, G. 2016) i que ha estat desenvolupada i 

implantada a les organitzacions per Invenies. 

 

L’ESG Rating qualifica el valor afegit de les empreses, 

l’origen i la composició. S’obté a partir de dades contrastables 

que, mitjançant un procés d’anàlisi objectiu, amb càlculs 

quantificables, s’obtenen uns resultats comparables de com 

l’empresa es relaciona amb el seu entorn. 

 

El resultat obtingut té forma similar a la que utilitzen les 

companyies de ràting per tal de resumir-ne les anàlisis de risc i 

solvència, adjuntant-se un informe de valoració i propostes de 

millora. 

 

 

3. Sensibilitat i legislació 

 

És del tot acceptat que avui en dia, el ciutadà està disposat 

a premiar les empreses socialment responsables, per la qual 

cosa ens trobem en front d’un concepte estrictament econòmic, 

no caritatiu ni filantròpic. 

 

Així ho refereixen estudis com el ressenyat prèviament de 

Havas Media Group (2018), en relació amb la demanda dels 

clients i les marques, on s’incorporen nous conceptes que 

influeixen en els comportaments i les decisions de compra. 

 

Així, enfront de la qüestió si Creuen que les marques poden 

i han de contribuir a millorar el nostre benestar..., es conclou que:  

• El 82% dels enquestats, manifesten que les empreses i 

marques haurien de participar activament a resoldre els 

problemes socials i mediambientals. 

• El 80%, que les marques haurien de contribuir activament a 

millorar la nostra qualitat de vida i benestar. 

• El 44%, sovint considera l’impacte d’una marca en el benestar 

de la gent o del medi ambient abans de comprar-la. 

•  I el 36%, habitualment busca informació pel que fa al 

comportament de les empreses i les marques. 

 

També i cada vegada més directius reconeixen que una 

reputació de comportament ètic i socialment responsable, pot 

ser la base d’un nou avantatge competitiu. 

 

Per altra banda i també recentment, la Directiva 2014/95/UE 

amplia el contingut exigit pel que fa a l’informe anual de govern 

corporatiu, al qual estan obligades a publicar les societats 

anònimes cotitzades, per tal de millorar-ne la transparència, 

facilitant la comprensió de l’organització empresarial i dels 

negocis en què l’empresa està involucrada. 

 

La directiva europea transposa llei espanyola l’any 2018 

(Llei 11/2018, de 28 de desembre). És important comentar que 

s’aprova a finals de l’any 2018, amb obligació per a les 

empreses cotitzades i les de més de 500 treballadors d’informar 

sobre tots els aspectes no financers de l’any 2018. Això va 

suposar uns problemes gravíssims de compliment que encara 

es van veure augmentats quan el redactat deia que la 

informació havia de comparar-se amb la de l’any anterior. És a 

dir totes aquestes empreses es van veure obligades a preparar 

informes sobre l’any 2017 i 2018 per presentar al Registre 

Mercantil a mitjans de 2019. 

 

Aquesta nova obligació s’amplia a partir de 2021 a les 

empreses amb més de 250 treballadors i consisteix, en la 
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divulgació de les «polítiques de diversitat de competència i 

punts de vista» que apliquen al seu òrgan d’administració 

respecte a qüestions com l’edat, el sexe, la discapacitat, o la 

formació i experiència professional. És així doncs, que ja a 

partir de 2018, més de 6.000 companyies havien d’incloure en 

els seus informes anuals els impactes socials, ambientals i la 

seva governança. És el que s’anomena estat d’informació no 

financera (EINF). 

 

Durant l’any 2022 esperem la publicació d’una nova 

directiva europea que amplifiqui l’abast de l’actual. La nova 

directiva que es coneixerà com a Directiva de sostenibilitat 

corporativa (CRSD Corporate Reporting Sustainability 

Directive) i farà que empreses petites i mitjanes puguin aportar 

més informació sobre els seus compromisos ESG.  

 

També durant l’any 2022 la Unió Europea a través del 

comitè d’experts comptables (EFRAG) també ha de 

subministrar un conjunt de models per a la presentació de la 

informació no financera. Quan la nova directiva i els nous 

models siguin aplicables la UE haurà donat un gran pas 

endavant en l’estandardització de la informació que ajudarà la 

comparabilitat i l’anàlisi rigorós.  

 

 

4. ESG Rating 

 

El professor Antonio Madera (MADERA, A. 2020) ha anat 

estudiant l’evolució de les empreses de ràting creditici cap al 

ràting ESG. L’any 2019 i l’any 2020 és quan les grans agències 

multinacionals compren petites companyies dedicades 

històricament a la redacció de memòries d’RSC, per poder 

explotar el mercat del ràting ESG. 

 

Les diferents agencies de ràting creditici han ofert serveis 

de ràting ESG a partir de paràmetres molt poc estandarditzats. 

Cadascuna presenta informes on s’analitzen les memòries de 

sostenibilitat de les empreses sense compartir cap estructura 

conjunta. 

 

Moltes d’aquestes agències mesuren elements que no són 

fàcilment comparables. Això és degut que les entitats que han 

absorbit provenen de tradicions diferents en l’estudi de l’RSC. 

Les metodologies que utilitzen també difereixen d’una de l’altra. 

 

S&P, per exemple, utilitza una metodologia que es divideix 

en dos fases. En la primera es descriuen els factors ESG que 

consideren més rellevants pel risc de crèdit i els tradueixen a la 

seva qualificació creditícia. La segona fase descriu els principis 

generals relacionats amb els factors de crèdit ESG. Com per 

exemple la influència ESG sobre la solvència pot diferir segons 

la indústria, la geografia i l'entitat. Valoren com la incertesa pot 

influir en els factors de crèdit ESG canviant a mesura que en 

canvia la visibilitat. En definitiva presenta una possible relació 

entre solvència i ESG. 

Moody’s utilitza la metodologia de Vigeo-Eiris, la fusió entre 

una consultora francesa especialitzada en controvèrsies i una 

fundació sud-africana especialitzada a identificar les empreses 

col·laboradores en l’apartheid. Valoren a partir d’enquestes els 

comportaments mediambientals, socials i de bon govern i els 

comparen amb una base de dades interna, que encara no té un 

historial massa significatiu, per establir un posicionament relatiu 

al sector i a l’entorn geogràfic. 

 

Fitch’s desenvolupa una enquesta amb 106 ítems, que 

poden variar per adaptar-se a algunes realitats particulars i a 

partir d’aquí emet una classificació semblant a la de Vigeo-Eiris, 

donant la posició relativa respecte al sector i la posició 

geogràfica 

 

Per la seva banda Bloomberg y MSCI, empreses dedicades 

a l’anàlisi del sector financer han desenvolupat les eines 

pròpies. Blomberg disposa d’uns “scores”, unes classificacions 

ESG on van col·locant els diferents productes financers. MSCI 

ha anat generant un seguit d’índexs que ja recullen informació 

no financera. Principalment ha treballat tots els que afecten més 

directament el canvi climàtic. 

 

 

5. ESG Rating UB 

 

L’ESG Rating és l’eina que el 2016 va desenvolupar la 

Universitat de Barcelona per apropar l’anàlisi de les 

informacions no financeres als diferents agents, especialment 

als financers i bancaris. Aquesta eina ofereix una anàlisi 

sistemàtica de la relació entre l’empresa i el seu entorn. Pretén 

superar la visió històrica de l’RSC, com un deure de l’empresa, 

i difondre la rellevància que té l’activitat empresarial amb el seu 

entorn. 

 

L’ESG Rating demostra que les empreses poden obtenir 

més benefici treballant de manera més responsable amb 

l’entorn, tot fent projeccions estratègiques a mitjà i llarg termini. 

 

L’ESG Rating qualifica amb una nota la relació de l’empresa 

amb l’entorn d’una manera objectiva. Es tracta d’un ràting 

contrastable, quantificable i comparable. Per tal que un ràting 

tingui el crèdit esperat requereix d’una independència, 

coneixement i experiència de l’entitat qualificadora. Donat que 

les grans multinacionals van iniciar-se l’any 2020 en aquest 

sector, sembla evident que les dades que publiquen seran 

motiu de controvèrsia. 

 

La funció d’aquest ràting és facilitar a les parts interessades 

(stakeholders) el coneixement sobre com les empreses es 

relacionen amb l’entorn, estant vinculat als objectius de 

desenvolupament sostenible (ODS). Així, l’ESG Rating guia 

qualsevol organització cap a accions favorables per a la 

societat, sense deixar de buscar-ne el benefici o missió. 

 

El sistema d’avaluació està basat en l’avaluació de 30 

variables de les àrees social, mediambiental i de governança 

de l’empresa, de les quals s’obté una qualificació (veure figura). 
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Figura 4.  Variables incorporades a l’avaluació de 

l’ESG Rating 

Font: Invenies 

 

Aquestes 30 variables amb la finalitat de sintetitzar-ne el 

contingut, es poden agrupar segons la temàtica següent o àrea 

de gestió: 

 

 

Una vegada aconseguida aquesta informació, es 

seleccionarà la informació rellevant pel càlcul de l’ESG Rating i 

es contrastarà amb fonts externes de l’empresa (informació 

fiscal, informes d’administracions públiques, sindicats, etc).  

 

Les àrees de l’empresa que estaran especialment 

implicades en aquest procés seran les de comptabilitat, 

recursos humans, compres i direcció/gerència. 

 

Un cop recopilada tota la informació, analitzada i tractada 

per Invenies, s’aplica un algoritme de càlcul amb una eina 

informàtica que analitza les 30 variables. 

Cada variable es parametritza utilitzant aquest algoritme de 

manera que se li pot assignar un ràting alfabètic. Totes les 

variables tenen la mateixa ponderació. 

 

Cadascun dels tres pilars de l’ ESG Rating (social, 

mediambiental i de gestió o governança) s’analitza a partir de 

10 variables, seleccionades segons els criteris de 

representativitat, simplicitat, fiabilitat i quantificació. 

 

Els ràtings individuals de cada variable permetran comparar 

l’evolució d’aquestes variables d’una mateixa organització en 

diferents exercicis. 

 

A partir de la qualificació de cada variable es procedirà al 

càlcul del ràting global de l’empresa. La qualificació serà 

alfabètica on la A serà la qualificació més alta i la D la més 

baixa. 

 

 

Figura 5.  Qualificació ESG Rating 

Font: Invenies 

 

En definitiva l’objectiu de la realització d’aquest treball, és 

portar a terme una anàlisi de l’empresa que permeti obtenir un 

valor de posicionament d’acord amb l’ESG Rating i que, 

posteriorment, permeti revisar i definir els objectius i les 

polítiques de responsabilitat a implantar per l’organització, 

incorporant els 17 objectius de desenvolupament sostenible 

(ODS). 

 

Els resultats d’aquest procés seran: 

• Presentació a l’empresa dels “conceptes de responsabilitat”, 

la seva evolució, les variables ESG, el model, tal i com 

s’entenen avui dia i aprofundint-hi per poder-ho implantar. 

• Reflexió de les propostes i continguts de l’ESG Rating. 

• Avaluació i qualificació de l’empresa/entitat. 

•  Impacte i posicionament respecte als ODS. 

• Estat de la informació no financera (EINF).    

• Certificat. 

 

I ja per últim, la qualificació de l’ESG Rating s’ha de portar 

a terme per a cadascuna de les unitats de negoci de l’empresa, 

que hauran d’haver estat identificades amb anterioritat a l’inici 

d’aquest procés. 
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6. Cas pràctic: Nadal Forwarding 

 

Nadal Forwarding és una de les empreses de transport 

internacional que ofereix solucions de logística integral i serveis 

d’agent de duanes. L’empresa porta més de 40 anys oferint 

aquest tipus de solucions i serveis. Des del 2017 l’empresa va 

passar a formar part del grup logístic TVS Asianics, un gran 

conglomerat d’empreses de serveis logístics i especialitzacions 

multisectorials amb presència i estructura pròpia en els cinc 

continents, amb mitjans específics per poder oferir solucions de 

logística integral a sectors que requereixen un alt grau 

d’especialització. 

 

El juny del 2018, l’empresa va voler conèixer el seu 

posicionament en temes d’informació no financera i va optar per 

l’ESG Rating de la Universitat de Barcelona. La Universitat és 

l’entitat emissora del ràting, però les dades han d’haver estat 

certificades per una entitat independent, en aquest cas 

Invenies. Un cop superades totes les entrevistes i verificada la 

informació Nadal Forwarding va obtenir una qualificació global 

A, la més alta possible. En cadascun dels tres pilars d’anàlisi de 

la relació de l’empresa amb el seu entorn va obtenir també la 

qualificació més alta, la A. 

 

De cara a descriure el contingut de cadascuna de les 

variables considerades en l’ESG Rating, l’empresa va 

presentar la màxima qualificació en 21 de les 28 categories 

avaluades en l’estudi. Va obtenir qualificació B en 4 categories, 

qualificació C en 2 categories i qualificació D en una sola 

categoria. 

 

Per tal de portar a terme l’anàlisi, es va sol·licitar a 

l’empresa tota una sèrie de documentació provinent dels 

departaments de comptabilitat i de qualitat, van caldre tres 

reunions presencials per complimentar tota aquesta informació. 

Després l’equip de treball consultor va realitzar les sessions de 

revisió i tancament de la documentació amb els suports 

proporcionats per l’empresa. Per a la recollida de la informació 

es va utilitzar una matriu de treball, com la que es mostra a 

continuació, que conté 62 ítems d’acord amb la Directiva 

2014/95/UE i la seva transposició a la Llei 11/2018, i aquests 

distribuïts entre les tres variables ESG. Aquesta informació ha 

estat contrastada per Invenies i posteriorment amb fonts 

externes de l’empresa, per part del Departament de 

Comptabilitat de la Facultat d’Economia i Empresa de la 

Universitat de Barcelona, aplicant a continuació l’algoritme de 

càlcul per a l’obtenció de l’ESG Rating. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.   Exemple de matriu de recollida 

d’informació 

Font: Elaboració pròpia 

 

La versatilitat de l’ESG Rating, ens permet contextualitzar 

els resultats amb altres eines útils per al desenvolupament 

sostenible de l’empresa, com són els EINF o els ODS. 

 

Per a Nadal Forwarding vam decidir presentar els resultats 

obtinguts en l’ESG Rating sota el prisma dels ODS. 

 

Aquests són els resultats. 

 

ESG RATING i els ODS 
 

Per tal de realitzar aquest càlcul, hem portat a terme els 

passos següents: 

 

1. Hem seleccionat les variables de l’ESG Rating que aporten 

valor a cadascun des 17 ODS. 

2. Hem ponderat l’aportació de cadascuna de les variables 

ESG a cadascun dels 17 ODS, tenint en compte quantes 

variables estan alineades amb cada ODS. El valor de cada 

variable ha estat calculat mantenint el criteri d’equitat, per 

tant, totes les variables identificades per cada ODS tenen el 

mateix pes. 

3. Hem calculat el valor de referència mitjà que és aquell que 

una empresa excel·lent hauria d’obtenir. 

4. Hem calculat el valor aportat per Nadal Forwarding. 

 

Donat que la definició dels objectius de desenvolupament 

sostenible (ODS), va ser pensada per ser integrada i aplicada 

amb les polítiques dels estats, la seva relació directa i 

alineament a les empreses, no és tant evident. Així, per tal 

d’establir aquesta matriu de correlació o mètrica (Figura 6) entre 

variables ESG i ODS, es va realitzar, amb diferents grups 

d’experts, de l’entorn tan públic com privat i de l’àmbit social, 

l’aportació o impacte de les diferents variables a cadascun dels 

ODS. Així, per exemple, es va concloure que sobre l’ODS 1 

(Erradicació de la pobresa), l’empresa hi podia contribuir 

desenvolupant les variables ESG 6, 11, 12, 13,15, 17, 18, 19, 

21, 22, 25 i 26. La contribució del conjunt de totes, qüestions 

mediambientals, socials i de governança, és el que permetria 

en últim terme, poder impactar en aquest ODS. D’aquesta 

mateixa manera es va deduir la corresponent relació amb la 

resta dels 17 ODS. 
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En agrupar els tres pilars de l’ESG Rating, hem calculat el 

pes relatiu de l’aportació de cadascun a cada ODS: 

 

Figura 7.   Contribució màxima de cada pilar ESG 

a cada ODS 

Font: Elaboració pròpia 

 

En llegir aquesta taula, podem veure que per exemple, per 

tal que una empresa suporti el 100 % a l’ODS 1: Acabar amb la 

pobresa, les mesures que pot portar a terme a nivell de medi 

ambient tenen un pes del 6,4 %; en canvi les mesures que es 

poden aplicar agrupades sota el pilar social, contribueixen en 

un 57,7 % i les variables ESG Rating del pilar governança 

aporten el 35,8 %. 

 

Com podem veure a la taula següent, la consecució dels 

ODS, es fonamenta principalment en decisions que l’empresa 

pot prendre a nivell de gestió medi ambiental i social, tot i que 

en la majoria dels casos els aspectes referents a com es prenen 

les decisions o governança són molt importants. 

 

En el següent gràfic podem veure més fàcilment de manera 

visual, mitjançant les barres apilades, el contingut de la taula 

anterior, com cada pilar suporta o s’alinea amb la consecució 

de cadascun dels ODS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.   Mix de referència: Contribució màxima 

de cada pilar ESG a cada ODS 

Font: Elaboració pròpia 

 

La informació que incloem amb l’anàlisi de l’ESG Rating de 

Nadal Forwarding pretén proporcionar dades vàlides per tal que 

l’empresa millori el seu impacte social mitjançant la contribució 

a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible 

(ODS). 

 

Veiem a continuació l’impacte de Nadal Forwarding als ODS, 

aplicant aquesta metodologia. 

 
 
Contribució de Nadal Forwarding als ODS 
 

Per tal d’efectuar el càlcul de l’aportació de l’empresa, hem 

realitzat aquests càlculs sense tenir en compte les variables 17 

i 18, que fan referència al nivell de compres i vendes a altres 

empreses segons el ràting ESG, ja que de moment no es pot 

aplicar. Sí és important recomanar a les empreses que, en la 

política de transparència amb clients i proveïdors, impulsin la 

utilització d’aquest ràting com a bona pràctica de millora del 

sector. 

 

En la figura següent, veiem que l’empresa està contribuint 

de manera clara en tots els ODS, en la majoria, amb nivells 

d’aportació que superen el 80 %. Comparant cadascuna de les 

variables ESG assignades a cada ODS, es poden identificar les 

àrees de millora a desenvolupar, per tal d’incrementar-ne 

l’impacte. D’aquesta manera és possible visualitzar en 

llenguatge propi de l’empresa (variables ESG) les accions a 

desenvolupar.  
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Figura 9.   Contribució de Nadal Forwarding als 

ODS 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Resultats del cas 

 

L’empresa Nadal Forwarding va decidir avaluar la seva 

responsabilitat social utilitzant el mètode de l’ESG Rating. 

 

En el cas de Nadal Forwarding es va anar treballant en una 

primera fase per veure si donada la seva activitat, les 30 

variables eren d’aplicació o n’hi havia que no tenien sentit en el 

seu entorn. 

 

Es va comprovar que hi havia variables molt sensibles a les 

decisions que es prenien per part de la direcció i d’altres que no 

presentaven altra complicació que el simple tràmit del 

compliment normatiu de l’entorn jurídic en què es mou l’entitat. 

 

La pròpia activitat diària va generant suficient informació, 

per tal que els consultors puguin anar seleccionant els 

documents més rellevants per explicar el comportament de 

l’entitat respecte a les variables. 

 

 

7. Conclusions 

 

Durant molts anys es va seguir la doctrina d’un economista 

que el 1970 va publicar un article al New York Times titulat: “The 

Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” 

(FRIEDMAN, M. 1970). Aquesta visió on l’empresa només 

s’havia de dedicar a donar rendes als que havien aportat 

finançament, on els directius només responen davant dels 

socis, mostra un model tancat d’empresa. 

 

Sens dubte Milton Friedman va tenir una munió de 

seguidors, però el 1984 es publica la teoria dels stakeholders, 

dels interlocutors per part de R. Edward Freeman (FREEMAN, 

R. E. 1984) i la concepció de model tancat s’obre. Llavors la 

informació que necessiten els grups d’interès com els clients, 

proveïdors, treballadors i les administracions públiques agafa 

una dimensió que anat creixent fins avui que parlem 

d’informació no financera. 

 

No tenim encara uns desenvolupaments consolidats de 

comptabilitat no financera, ni de certificació d’aquesta 

informació no financera. Però sabem que arribarà. Una 

evidència d’aquesta tendència és com Standard & Poor’s, 

Moody’s, Fitch, DBRS han anat adquirint consultores per poder 

analitzar la informació no financera i publicar ràtings ESG. 

 

Abans que aquests moviments es produïssin es va 

desenvolupar el model de ràting ESG de la UB. Aquest ràting 

avalua els compromisos amb el medi ambient, la responsabilitat 

social i la governança a partir de l’avaluació de 30 variables que 

requereixen l’estudi d’uns seixanta conceptes. L’empresa no ha 

de fer res diferent al que són les seves activitats continuades. 

La pròpia activitat diària va generant suficient informació, per tal 

que els consultors puguin anar seleccionant els documents més 

rellevants per explicar el comportament de l’entitat respecte les 

variables. 

 

Amb l’estudi d’un cas pràctic s’ha volgut demostrar que no 

cal generar nova informació. A partir de la que ja existeix, 

s’extreuen dades que completen les taules on es reflecteix el 

grau d’implicació en cada un dels conceptes i de les variables.  

Un cop recopilada tota la informació, es pot fer l’anàlisi i 

assignar el ràting. 

 

Un cop examinada la informació, es rep la qualificació del 

ràting i els comentaris de millora que es poden proposar. 

S’inicia així una feina de retroalimentació per tal de millorar, 

exercici a exercici, amb els compromisos dels ODS. 

 

Aquesta vinculació del ràting ESG de la Universitat de 

Barcelona amb els ODS és una característica bàsica que 

permet una traducció molt directa del compliment dels objectius 

de l’ONU amb la presa de decisions des de les petites i mitjanes 

empreses. 

 

En la mesura que els ODS es relacionen amb les variables 

del model ESG, l’empresa pot anar definint quina serà la seva 

estratègia per anar acomplint els objectius i així mantenir i 

millorar el seu ràting ESG. 
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