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Contingut de la sessió

Perquè és important mesurar l’impacte i comunicar-ho?

Què hem de reportar? 

Com podem mesurar l’impacte? Metodologies de reporting

Reptes, Do’s & Dont’s de la comunicació en sostenibilitat

Recursos de comunicació

Exemples inspiradors



Per què és important mesurar l’impacte i comunicar-ho? 

CONSTRUCCIÓ DE

REPUTACIÓ

DEFINICIÓ DEL PUNT 

DE PARTIDA

DEFINICIÓ 

D’OBJECTIUS

GESTIÓ DE 

PROJECTES

EVALUACIÓ DE 

PROJECTES

POSAR EN VALOR 

I VISIBILITZAR 

ELABORACIÓ

D’INFORMES

REFORÇAR EL MISSATGE 

DE COMPANYIA

INFORMACIÓ 

PER INVERSORS

EXERCICI DE 

TRANSPARÈNCIA

GENERACIÓ DE 

CONFIANÇA

MILLORA DEL RENDIMENT 

ASG

DIFERENCIAR-NOS DE LA

COMPETENCIA

IDENTIFICACIÓ DE PUNTS 

DE MILLORA

GESTIÓ DE

RISCOS

GESTIONAR LA RELACIÓ 

AMB ELS GRUPS D’INTERÉS



Com sabem què hem de reportar?

Elaboració d' un 
benchmark del sector

Identificació dels 
grups d' interès

Consultar els grups 
d'interès

Identificar la 
rellevància dels temes 

per als grups d' 
interès

Priorització dels 
temes per part de l' 

empresa

Temes rellevants per als grups d' interès
Temes rellevants per 

al negociO
ut

pu
t

Reportarem sobre els temes materials (impactes, riscos i 

oportunitats) de sostenibilitat, és a dir, sobre els aspectes 

ambientals, socials i de bon govern (ASG) que tenen un 

impacte substancial (positiu o negatiu) sobre 

1) L’empresa i la seva rendibilitat

2) Els grups d’interès de l’empresa

Com definim els temes rellevants? → Anàlisis de 

materialitat



Eina de divulgació d'informació no financera dirigida a guiar a inversors en la seva presa de decisions 
d'inversió. 

Els estàndards SASB permeten a les organitzacions proporcionar divulgacions de sostenibilitat 
basades en la indústria sobre els riscos i les oportunitats que afecten el valor empresarial. 
Estàndards per 77 industries.

Download SASB Standards - SASB

Find Industry Topics - SASB

Com sabem què hem de reportar?

Temes materials per industria

https://www.sasb.org/standards/download/
https://www.sasb.org/standards/materiality-finder/find/


Com podem mesurar i reportar l’impacte?

Voluntarietat Obligació



Com podem mesurar i reportar l’impacte?
GRI són estàndards de sostenibilitat més reconeguts a nivell internacional dissenyats per a informar al públic en general d' una 
varietat d' impactes econòmics, ambientals i socials. 
La presentació d' informes de sostenibilitat a partir d' aquests Estàndards proporciona informació sobre les contribucions positives o 
negatives de les organitzacions al desenvolupament sostenible.

GRI - GRI Standards Spanish Translations (globalreporting.org)

Exemple de KPI:

STANDARDS SECTORIALS: 
- GRI 13 Agricultura, 

Acuicultura y Pesca
- GRI 12 Carbón
- GRI 11 Petróleo y Gas

+

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-spanish-translations/


Com podem mesurar i reportar l’impacte?

• Materials
• Energia
• Aigua i efluents
• Biodiversitat
• Emissions
• Residus
• Compliment normativa i legislació 

ambiental
• Avaluació ambiental de proveïdors

• Ocupació
• Relacions treballador-

empresa
• Salut i seguretat en el treball
• Formació i educació
• Diversitat i igualtat
• No discriminació
• Llibertat d'associació i 

negociació col·lectiva
• Treball infantil
• Treball forçós o obligatori
• Seguretat

• Drets persones indígenes
• Drets humans
• Comunitats locals
• Avaluació social dels 

proveïdors
• Política pública
• Salut i seguretat dels 

clients
• Màrqueting i etiquetatge
• Privacitat del client
• Compliment 

socioeconòmic

• Acompliment econòmic
• Presència al mercat 
• Impactes econòmics indirectes
• Pràctiques d' adquisició
• Anticorrupció
• Competència deslleial



Com podem mesurar i reportar l’impacte?

Eines, programes i recursos per mesurar, gestionar i millorar l'impacte econòmic, social i ambiental de la teva empresa, sigui 
o no una B Corp.

Gestiona tu impacto —
B Corp Spain

Moviment d’empreses que representen el model d’empresa sostenible i regenerativa més avançat del món. Les empreses 
B Corp compleixen els més alts estàndards d’acompliment social i ambiental, transparència pública i responsabilitat legal.

Evaluació gratuita i comparativa per 
medir i millorar la contribución als ODS

Eina de diagnòstic i medició d’impacte alineada 
amb els ODS i altres estàndards internacionals

https://www.bcorpspain.es/impacto#partida
https://www.bcorpspain.es/impacto#partida


Com podem mesurar i reportar l’impacte?

UNGC_CoP_GuideBook_.pdf (pardot.com)Cuestionario_Informe_de_Progreso.pdf (pardot.com)

Iniciativa de les Nacions Unides que promou la sostenibilitat entre les empreses a través dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS).

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible | Pacto Mundial ONU · 
Pacto Mundial

Empreses firmants del Pacte Mundial

https://storage.pardot.com/867062/1675082053EZg3wczg/UNGC_CoP_GuideBook_.pdf
https://storage.pardot.com/867062/16783572368i9RywdS/Cuestionario_Informe_de_Progreso.pdf
https://www.pactomundial.org/que-puedes-hacer-tu/ods/
https://www.pactomundial.org/que-puedes-hacer-tu/ods/


Com podem mesurar i reportar l’impacte?

La Directiva 2022/2464/UE (“Directiva CSRD” Corporate Sustainability Reporting Directive)

• Equipara el reporting de sostenibilitat amb el financer, fent-lo més transparent, consistent i confiable.
• Definició d’uns estàndards comuns de reporting que seran més senzills per a les pimes, els European Sustainability Reporting

Standards (ESRS) treballats per l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). 

Grans empreses i 
PIMES cotitzades

PIMES cotitzades reportar 
any fiscal 2026 (grans 
empreses any fiscal 2024)

Aplicació d’un set 
simplificat 
d'estàndards per a 
PIMES (2024)

Treballats per l’EFRAG, que va publicar al novembre de 2022 un primer 
“paquet” d’estàndards

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464&qid=1671187606601
https://efrag.org/lab6


Com podem mesurar i reportar l’impacte?

Els diferents estàndards tenen la mateixa estructura basada en 4 pilars sobre els que s’ha de basar la informació a reportar:

Governança Estratègia
Gestió d’impactes, riscs i 

oportunitats
Mètriques i objectius

Informació general

Estàndards temàtics

Els processos de governança i 

controls fets servir per monitorejar i 

gestionar els impactes, riscos i 

oportunitats.

Com interactua la estratègia i model 

de negoci amb els impactes materials, 

riscos i oportunitats; incloent la 

estratègia per adreçar-los.

Els processos pels quals els impactes, 

riscos i oportunitats s’identifiquen, 

avaluen i gestionen a través de 

polítiques i accions. 

Com l’empresa mesura el seu 

performance incloent els avanços cap 

als objectius establerts.



Reptes a l’hora de comunicar la sostenibilitat

Identificar els 
missatges claus

Crear una 
narrativa de 
sostenibilitat 

atractiva i única

Comunicar amb 
coherència, 
evitant el 

GREENWASHING

Traslladar el 
missatge de 

sostenibilitat als 
canals de 

comunicació

Fer comprensibles 
i simples els 

conceptes tècnics

Fer extensiu el 
discurs a la resta 

de l’empresa



Reptes a l’hora de comunicar la sostenibilitat

Comunicació 
EFECTIVA

De mitjana, la paraula "sostenibilitat" es repeteix 10 vegades a cada pàgina web de sostenibilitat de les 50 
millors marques de Forbes. Però les marques més sostenibles? Només la van utilitzar una vegada. Les 
marques més sostenibles saben que la paraula s'ha utilitzat i abusat al llarg dels anys.

words-that-work-effective-language-in-sustainability-communications.pdf (ry.com)

https://ry.com/media/vzvj4zwf/words-that-work-effective-language-in-sustainability-communications.pdf


Reptes a l’hora de comunicar la sostenibilitat

• Comunicar sobre els temes materials, el 

que sabem que és important

• Comunicar sobre el progres I TAMBÉ 

objectius futurs

• Comunicar sobre les coses que s’han 

intentat i no han sortit

• Deixar la informació accessible per als teus 

grups d'interès

• Validar els missatges amb els partners dels 

projectes

• Recolzar el que comuniquem amb dades i 

fets

• Comunicar sobre petits objectius i no 

esperar a comunicar sobre grans canvis

• Comunicar sobre cada petita cosa que fas

• Comunicar com a rellevant un aspecte que 

és obligatori

• Enfocar-se només en un aspecte de la 

sostenibilitat

• Utilitzar el mateix missatge per a tots els 

grups d’interès/audiències

• Exagerar el que estàs fent per semblar més 

sostenible (Greenwashing)

• Ometre o subestimar la informació clau 

(Greenhushing)

• Separar la narrativa de sostenibilitat de la 

narrativa del negoci

• Utilitzar tecnicismes o missatges massa 

simples



Reptes a l’hora de comunicar la sostenibilitat

La Comissió ha adoptat una proposta de NOVA DIRECTIVA per lluitar contra el GREENWASHING y
assegurar que s’utilitzen etiquetes i claims en els que podem confiar.

• Obliga a les empreses a 
justificar els seus claims

• Estableix criteris comuns per 
comprovar els claims (verificador 
independent i acreditat)

• Anima a utilitzar etiquetes científicament sòlides  i 
basades en mètodes confiables

https://environment.ec.europa.eu/system/files/2023-03/Proposal%20for%20a%20Directive%20on%20Green%20Claims.pdf


Recursos de comunicació

Infografies, resums 

executius de la 

memòria

Memòries de 

sostenibilitat
Pàgina web

Vídeos corporatius / 

Càpsules de videos Còdis QR 
Invitació a veus 

externes

Blog amb 

continguts de 

sostenibilitat

Xarxes socials

Notes de premsa / 

Acords amb mitjans 

de sostenibilitat

Newsletter

i mailing
...



Exemples inspiradors

Inicio - Algo tiene que cambiar

Blog de sostenibilitat

Veus externes que legitimen el discurs

Memòria de sostenibilitat

Quotes de veus convidades

Destacar els missatges

Proof points
Codis QR per ampliar 
la informació

https://www.algotienequecambiar.es/


Exemples inspiradors

Sustainability | Heineken.com

Presentación de PowerPoint (heinekenespana.es)

Memòria de sostenibilitat enfocada a “wow facts”
Pàgina web dinàmica

https://www.heineken.com/es/es/sostenibilidad
https://www.heinekenespana.es/wp-content/uploads/2022/08/avances-en-sostenibilidad-2021-heineken-espana.pdf


Memoria Sostenibilidad 21/ 22 by Sostenibilidad - Issuu

Exemples inspiradors

Food Activism | Heura Foods

Comunicació activista. Continguts sensibilitzadors. Creació de 
comunitat 

Memòria de sostenibilitat enfocada a proof points

https://issuu.com/flaxandkale/docs/memoriasostenibilidad2122
https://heurafoods.com/es/food-activism


Exemples inspiradors

Too-Good-To-Go---Informe-de-Impacto-2021.pdf

Informe de impacte Enfocat a xifres clau

Fent més comprensibles alguns missatges

Ser transparents amb el que es vol millorar

https://tgtg-mkt-cms-prod.s3.eu-west-1.amazonaws.com/28067/Too-Good-To-Go---Informe-de-Impacto-2021.pdf


Exemples inspiradors

ESG · Environmental, Social and Governance · Holaluz Corporate

Bona comunicació en página web 

Informe Impacto Q-Impact (qimpact.com)

Transparència amb la publicació de polítiques

Abac-Capital-Sustainability-Report-2021.pdf (abaccapital.com)

https://corporate.holaluz.com/esg/?_gl=1%2az1n7sh%2a_ga4_ga%2aMTE2MzMyNTQzNi4xNjc4OTg0NDc0%2a_ga4_ga_CGWXYYNDFK%2aMTY3ODk4NDQ3NC4xLjEuMTY3ODk4NDQ3NS41OS4wLjA.%2a_fplc%2aY295Z1AyYXkzSHFpUkFRNEdYZEJ0SFJLZFBRRmk2OGttcnhWSUZ0bGliYmc0ejdOTGwyaElseFhJaXFxSmx4YnlJN2Zaejh5eEQybThuY0V6amVMcWFZNjhFY3d4SlFxTWJ3YjIlMkZMRXZnaEVQWU1mdE91UHd3T2t0bVhqMGclM0QlM0Q.&_ga=2.221926488.1353319816.1678984475-1163325436.1678984474
https://qimpact.com/wp-content/uploads/2021/12/F06_Informe-Impacto-Q-Impact-ESP.pdf
https://www.abaccapital.com/wp-content/uploads/Abac-Capital-Sustainability-Report-2021.pdf
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