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Benvolguts lectors,  

A continuació trobareu l’Informe anual d’RSC d’Abertis 

de l’exercici 2015, amb un abast que inclou el 98,1 % 

de la xifra de negoci del Grup. Les dades i les anàlisis 

d’aquestes pàgines presenten la informació sobre 

l’acompliment ambiental, social i de bon govern de 

l’organització i, juntament amb la resta de publicacions 

corporatives, ofereixen una perspectiva sistèmica i 

integrada de l’activitat del Grup.  

El 2015 ha estat el primer exercici complet de treball 

de la Comissió d’RSC, constituïda a finals de l’exercici 

anterior. Al llarg d’aquest exercici s’han portat a terme 

projectes diversos, entre els quals destaca 

l’actualització de la política d’RSC del Grup, la revisió 

dels aspectes materials i l’aprovació del Pla director 

d’RSC.  

La primera política d’RSC es va aprovar l’any 2005, 

quan el nivell de notorietat d’aquest aspecte encara 

era moderat. Ara, la política d’RSC és un element 

inclòs en les recomanacions més actuals de bon 

govern corporatiu, i un requeriment legal per a les 

societats cotitzades. En aquest context, hem revisat i 

actualitzat la política vigent fins a la data i l’hem 

adequat a l’evolució dels estàndards nacionals i 

internacionals que han sorgit en la darrera dècada, així 

com a l’evolució de l’organització i al model de 

desenvolupament i normativa interna.  

La nova política d’RSC estableix els drets humans i els 

grups d’interès com a pilars transversals de les 

diverses línies d’actuació i d’objectius, i reconeix com a 

marc internacional de compromís els Principis del 

Pacte Mundial de les Nacions Unides, els Principis 

d’empresa i drets humans de Ruggie, els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible, els convenis 

internacionals de l’OIT i les línies directrius de l’OCDE 

per a empreses multinacionals.  

Finalment, i basant-nos en l’actualització que s’ha 

portat a terme d’aspectes rellevants ambientals, 

socials i de bon govern, hem desenvolupat el Pla 

director d’RSC 2016-2019. Per seguir la línia de les 

estratègies anteriors d’RSC, el nou pla inclou 

simultàniament tant els aspectes materials com la 

cadena de valor en l’establiment dels eixos i els 

objectius estratègics i ho fa de manera integrada amb 

el model de desenvolupament industrial i els objectius 

estratègics de l’organització.  

Així doncs, el Pla director d’RSC 2016-2019 està 

integrat per quatre eixos estratègics (bon govern i 

transparència, ecoeficiència, integració en l’entorn, i 

seguretat i salut) i tretze objectius estratègics que, de 

manera transversal, comprenen els drets humans i els 

grups d’interès, i que es desplegaran i quantificaran al 

llarg de l’any 2016.  

El punt de partida d’aquest pla director és sòlid: té una 

trajectòria de més de deu anys al llarg dels quals s’han 

consolidat diversos procediments interns i externs que 

permetran avançar en aquest nou full de ruta d’una 

manera solvent i, alhora, aprofitar les sinergies 

positives existents entre països, a fi d’aconseguir una 

implantació progressiva i comuna d’actuacions 

alineades vers la consecució d’objectius compartits en 

cadascun dels eixos estratègics.  

Així, pel que fa a bon govern i transparència, cal 

destacar el primer any d’implantació del codi ètic. 

Pràcticament tots els països han adequat aquest codi i 

estan creant i formalitzant els corresponents comitès 

ètics i de prevenció penal, vinculats al seu torn al 

desplegament de la norma de compliment. Durant el 

2016, es preveu dur a terme una formació específica 

relacionada tant amb el codi ètic com amb la norma de 

compliment.  

L’Informe d’RSC, que ha ampliat els continguts 

mitjançant la inclusió de dades relacionades amb la 

política fiscal de l’organització, el seguiment del codi 

ètic i altres indicadors específics, ha estat elaborat 

seguint els Principis del Pacte Mundial, i constitueix 

l’informe de progrés de l’organització en relació amb 

aquesta iniciativa internacional, amb la qual Abertis 

renova el compromís que va adquirir fa més d’una 

dècada.  

Així mateix, l’informe inclou altres estàndards de 

rendició de comptes de referència internacional, com 

ara el marc de treball promogut per l’organització 

Global Reporting Initiative (G4) i els principis de 

relació amb els grups d’interès de l’organització 

AccountAbility, a banda d’incloure les consideracions 

que analistes i grups d’interès transmeten a 

l’organització, i la normativa legal d’aplicació vigent en 

matèria d’informació no financera.   

En l’àmbit de l’ecoeficiència, el 75,7 % de la xifra de 

negoci disposa d’un sistema de gestió ambiental i, 

durant el 2015, s’ha implicat activament les 

organitzacions amb què col·laborem en la gestió 

ambiental mitjançant formacions i accions de 

supervisió específiques. La reducció de les emissions 

de CO2 equivalent és un dels reptes permanents i, per 

gestionar-lo, destaquen accions com la renovació de la 

flota de vehicles, l’estudi de les possibilitats 

d’implantar vehicles elèctrics en la flota corporativa, la 

realització d’auditories energètiques o les millores en 

els sistemes de climatització i il·luminació. L’eficiència 

en el consum de recursos i el fet de fer-ne un 

monitoratge i un seguiment correctes són grans 

GRI: G4-1, G4-2 
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avenços cap a un escenari d’implantació de tecnologies 

millors que contribueixin activament a reduir les 

emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i que 

alhora potenciïn la innovació en la gestió i el 

desenvolupament de les infraestructures.  

Les emissions derivades del transport constitueixen la 

part més important de les emissions totals (tant 

directes com indirectes) de l’organització. En aquest 

sentit, són clau accions com la promoció de l’ús de 

sistemes de telepeatge (que assoleix el 44,1 % del 

total de transaccions de l’any 2015 i està implantat a 

gairebé tots els països), el desenvolupament d’un 

projecte pilot d’instal·lació de punts de recàrrega 

elèctrica per als usuaris de les autopistes, i el 

desplegament de serveis específics per compartir 

vehicle.  

El 90,7 % dels residus generats el 2015 són de 

construcció i demolició de materials que tenen un 

origen principalment no renovable. Per aquesta raó, 

considerar reincloure’ls en el sistema permet crear un 

cercle de reutilització intern que pot comportar 

millores importants en l’eficiència tant de consums de 

materials com de generació de residus. Les autopistes 

a Espanya han fet els primers estudis en aquest àmbit, 

amb l’objectiu d’implantar trams d’assaig que permetin 

estendre aquestes pràctiques a escala operacional i 

compartir l’experiència amb la resta de països.  

Les infraestructures tenen un vincle molt estret amb la 

comunitat local i aquesta relació, tant professional com 

social, té una importància vital a l’hora de gestionar de 

manera adequada les expectatives dels grups d’interès 

i integrar-se en l’entorn també adequadament. A 

més de la participació en associacions, el 2015 

destaquen les actuacions relacionades amb l’1 % 

cultural a les autopistes d’Espanya i l’acord aconseguit 

per telecomunicacions satel·litàries amb Nacions 

Unides, per a la prestació de serveis de comunicacions 

en situacions d’emergències. De la mateixa manera, 

les actuacions dutes a terme per posar en valor la 

biodiversitat que hi ha al llarg de les autopistes 

contribueixen a conservar i potenciar el capital natural.  

La Fundació Abertis ha rebut dues distincions el 2015: 

el certificat Biosphere Responsible Tourism per al 

castell de Castellet, seu de la Fundació Abertis i del 

Centre Internacional UNESCO per a les Reserves de la 

Biosfera Mediterrànies, i el Premi Stela 2015. Les 

contribucions totals han assolit la xifra de 7,1 milions 

d’euros, i un 78,4 % del total són iniciatives alineades 

amb el negoci, a més d’inversions socials.  

El 98,4 % del volum de compra de l’organització s’ha 

fet a proveïdors locals, i el 87 % dels càrrecs directius 

procedeix de la comunitat local. Així mateix, el 

procediment d’avaluació i homologació de proveïdors 

comprèn aspectes ambientals, socials i de bon govern. 

El 2015 s’ha estès aquest procediment a Xile, a més 

de continuar implantant-lo al Brasil i generar avenços 

en la resta de països.  

La seguretat viària és un dels aspectes materials 

més rellevants de l’activitat d’Abertis i constitueix un 

dels pilars del model de desenvolupament de les 

infraestructures de l’organització. L’enfocament de 

gestió de l’organització es basa en la implantació 

d’accions operacionals, preventives i de sensibilització 

en matèria de seguretat viària; aquest aspecte 

s’incorpora de manera transversal en la seguretat 

ocupacional i d’aquesta manera afavoreix efectes 

exponencials. Les accions de millora de les 

infraestructures, la realització de simulacres de 

viabilitat, el desplegament de plans d’emergència i les 

campanyes d’educació i sensibilització són les 

principals actuacions que s’han implantat el 2015.  

Així mateix, l’atenció i la satisfacció dels usuaris i 

dels clients és un altre factor rellevant. Els sistemes de 

gestió de la qualitat implantats en el 91,8 % de la xifra 

de negoci constitueixen el principal marc de gestió 

d’aquest punt. Hi destaca la creació de nous canals de 

comunicació i relació, així com la realització 

d’enquestes específiques de satisfacció en totes les 

activitats i a gran part dels països.  

De la mateixa manera, la inclusió de consideracions 

socials en el desenvolupament de productes i 

serveis esdevé especialment rellevant pel que fa a 

projectes de reducció de la bretxa digital en l’activitat 

de telecomunicacions satel·litàries, així com en la 

formalització d’acords com el de les autopistes a 

Espanya per a la promoció de mesures de millora de 

prestacions per al col·lectiu de persones amb 

discapacitat i mobilitat reduïda, i la creació de zones 

de descans específiques per a transportistes, també a 

Espanya.  

La seguretat ocupacional és un altre dels aspectes 

clau i l’objectiu és reduir al màxim els accidents, tant 

directes com indirectes, relacionats amb les activitats 

de l’organització. El 90,6 % de la xifra de negoci del 

2015 disposa d’un sistema de gestió de riscos laborals; 

s’han analitzat els nivells de risc dels diversos llocs de 

treball i s’han desplegat accions de prevenció i 

seguiment dels accidents produïts, amb una inversió 

total d’1,7 milions d’euros en projectes de millora de 

l’entorn i un total de 124 milers d’hores de formació en 

prevenció de riscos.  

La qualitat de l’ocupació i la igualtat 

d’oportunitats són elements bàsics per a la retenció 

del talent i el desenvolupament professional. El 

GRI: G4-1, G4-2 
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94,2 % de la plantilla ha rebut formació, amb un total 

de 22,5 hores de formació mitjana per persona, 

mentre que el 98,1 % del total de càrrecs directius, el 

98,5 % de direccions i el 48,7 % de la resta de 

plantilla estan en un marc d’avaluació d’acompliment 

formal. El nombre de dones ha augmentat en totes les 

categories professionals de gran part dels països i 

avança vers un equilibri de les plantilles d’acord amb 

la distribució global, en la qual el 39,2 % són dones. 

Així mateix, un total de 379 persones amb diversitat 

funcional forma part de la plantilla d’Abertis, és a dir, 

un 12,6 % més en relació amb l’any anterior.  

Les consideracions ambientals, socials i de bon govern 

s’inclouen cada vegada més en la presa de decisions 

dels diversos grups d’interès, tant inversors com 

administracions públiques, usuaris, consumidors, 

treballadors i la societat en general. La participació de 

l’organització en índexs específics com, per exemple, 

el Dow Jones Sustainability Index World i les famílies 

d’índexs de sostenibilitat STOXX i MSCI ESG, posa en 

valor les actuacions que s’han portat a terme i la 

valoració d’aquest acompliment per part de la 

comunitat inversora, alhora que contribueix a 

identificar els àmbits en els quals cal que continuem 

treballant.  

Incloure els aspectes ambientals, socials i de bon 

govern de manera integrada en l’estratègia 

operacional permet generar valor compartit per a tots 

els grups d’interès implicats i, alhora, presenta noves 

oportunitats de transformació d’una manera proactiva i 

amb la capacitat d’incidència necessària per modificar 

el mig i llarg termini, d’acord amb els màxims 

estàndards d’acompliment, des d’un enfocament ampli 

i sistèmic alineat amb el nivell de complexitat dels 

reptes actuals. 

 

Salvador Alemany Mas 

President 

 

 
 

GRI: G4-1, G4-2 
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Líder internacional 

Magnituds generals 

Abertis és un grup dedicat a la gestió 

d’infraestructures al servei de la mobilitat i les 

telecomunicacions, que actualment opera en dos 

sectors d’activitat, concessions d’autopistes i 

telecomunicacions, amb presència a 12 països 

d’Europa i Amèrica, i amb un total de 

15.302 treballadors en data de 31 de desembre 

(9.373 homes i 5.929 dones), 14.874,6 treballadors en 

termes de plantilla mitjana equivalent.   

L’abast de l’informe d’RSC, segons els criteris que 

s’estableixen en el capítol 10, inclou sis països, que 

totalitzen el 97,0 % de la plantilla de l’organització en 

data de 31 de desembre (un total de 

14.844 treballadors el 31 de desembre: 9.020 homes i 

5.824 dones), el 99 % de la plantilla mitjana 

equivalent (un total de 14.722,7 treballadors) i el 

98,1 % de la xifra de negoci del Grup, distribuïts en 

les activitats següents:  

 Autopistes: Brasil, França, Espanya, Xile, 

Argentina i Puerto Rico.  

 Telecomunicacions satel·litàries: Espanya i Brasil.  

 
Plantilla en data de 31 de desembre per països – Nombre de treballadorsi 

 

 

Plantilla mitjana equivalent per activitat  
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GRI: G4-6, G4-8, G4-10 
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Emissions de CO2 equivalent (abast 1 i 2) per país 

 

Emissions de CO2 equivalent (abast 1 i 2) per activitat 

 

 

Aquestes activitats concentren una xifra de negoci de 

4.128,6 milions d’euros i unes emissions de CO2 

equivalent d’11,1 milions de tones.  

La xifra de negoci total del Grup l’any 2015 ha assolit 

els 4.210,2 milions d’euros, mentre que el benefici net 

consolidat és de 1.879,9 milions d’euros. Aquesta xifra 

ha variat significativament en relació amb l’any 

anterior, principalment a causa dels canvis que s’han 

produït pel que fa a l’activitat de telecomunicacions 

terrestres, tal com es detalla en els comptes anuals 

consolidats del 2015 (CA) en les pàgines 70-76. 

Xifra de negoci de l’abast de l’informe per país 

 

 

Xifra de negoci de l’abast de l’informe per activitat 

 

 

La xifra de negoci de l’abast de l’Informe d’RSC ha 

estat considerada com a referència en els càlculs dels 

valors relatius inclosos en l’informe; d’aquesta manera 

s’han completat els valors relatius segons els 

indicadors d’activitat.  
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GRI: G4-8, G4-9  
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D’acord amb el compte de pèrdues i guanys publicat a 

la pàgina 3 dels CA, s’ha elaborat l’estat del valor 

afegit (EVA) de l’any 2015. El detall sobre l’evolució de 

les partides està disponible en cada una de les notes 

referenciades en el compte de pèrdues i guanys.  

L’evolució de les provisions es detalla en les notes 8 i 

12 dels CA (pàgines 83-97 i 115-131 respectivament), 

així com la variació de l’impost de societats 

(pàgines 174-178 dels CA). L’EVA del 2015 incorpora 

en la partida d’impostos, els tributs i l’impost de 

societats meritats durant l’exercici.     

 
 
Estat del valor afegit - Comptes anuals consolidats 2015 

 
 
 
 

Proveïdors
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Despeses financeres
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Impost de societats
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GRI: G4-EC1 
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Contribució a les administracions 

públiques 

La política fiscal d’Abertis es basa en els principis de 

transparència i aplicació de la llei tributària de manera 

responsable i prudent. Abertis està compromesa amb 

el deure de pagament de tributs per contribuir a les 

finances públiques que proveeixen els serveis públics 

imprescindibles per al progrés i el desenvolupament 

socioeconòmic dels països on opera.  

Des de l’any 2014, Abertis està adherida al Codi de 

bones pràctiques tributàries elaborat pel Fòrum de 

Grans Empreses juntament amb l’Administració 

Tributària espanyola. En aquest sentit, el Grup, 

seguint els principis que han regit la seva manera 

d’actuar des que es va constituir, evita les estructures 

opaques amb finalitats tributàries, és a dir, les 

estructures que, mitjançant la interposició de societats 

instrumentals a través de paradisos fiscals o territoris 

no cooperants, s’hagin dissenyat amb el propòsit 

d’impedir que l’Agència Tributària conegui el 

responsable final de les activitats o el titular últim dels 

béns o els drets implicats. Addicionalment i de manera 

regular, s’informa el Consell d’Administració sobre les 

polítiques fiscals aplicades. 

Distribució dels impostos pagats (suportats i recaptats) per zones geogràfiques 

 

 

Abertis efectua una contribució econòmica i social 

quantificable mitjançant el pagament d’impostos a les 

administracions públiques dels països on opera. 

Aquests pagaments impliquen un esforç elevat de 

compliment de les obligacions formals, d’informació i 

de col·laboració amb l’Administració Tributària, així 

com responsabilitats rellevants.  

Seguint la metodologia de l’OCDE, basada en el criteri 

de caixa, la contribució tributària total del Grup el 

2015 ha ascendit a 1.843,1 milions d’euros, dels quals 

1.011,9 milions d’euros corresponen a impostos 

suportats i 831,1 milions d’euros, a impostos 

recaptats. En aquest sentit, el Grup inclou totes les 

societats dependents que consoliden pel mètode 

d’integració global. 

Els impostos suportats són els que suposen un cost 

efectiu per a la companyia (pagaments per l’impost 

sobre beneficis, tributs locals, tributs indirectes sobre 

béns i serveis, i la Seguretat Social per la quota 

empresarial). 

Els impostos recaptats són els que no repercuteixen en 

el resultat, però que Abertis recapta per compte de 

l’Administració Tributària o que són ingressats per 

compte d’altres contribuents (impost sobre el valor 

afegit, retencions i Seguretat Social per la quota 

treballador).  

Brasil

10,7%
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35,4%

Espanya

39,5%

Xile 

3,4%

Argentina

9,7%

Altres

1,2%

GRI: G4-DMA, G4-EC1 
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Aquests imports reflecteixen que, per cada 100 euros 

de xifra de negoci d’Abertis, 43,2 euros van destinats 

al pagament d’impostos. Concretament, 23,7 euros 

van al pagament d’impostos suportats i 19,5 euros, al 

pagament d’impostos recaptats. 

Així mateix, la contribució fiscal de l’activitat 

d’autopistes, per quilòmetre d’autopista de gestió 

directa d’Abertis, ascendeix a 236 milers d’euros, dels 

quals 129 milers corresponen a impostos suportats i 

107 milers corresponen a impostos recaptats. 

Desglossament d’impostos recaptats per tipologia
Desglossament d’impostos suportats per tipologia 

 

 
Desglossament de la contribució tributària per país i tipologia d’impostos (milions d’euros) 

 

 Impostos suportats Impostos recaptats Total 

Brasil 148,1 49,3 197,4 

França 372,6 280,3 652,9 

Espanya 399,8 328,8 728,6 

Xile 18,3 44,1 62,4 

Argentina 66,9 111,7 178,6 

Altres 6,3 16,7 23,0 

Total 1.012 831 1.843 

La categoria “Altres” inclou principalment Puerto Rico, Holanda, el Regne Unit i Mèxic. 

 

 

 
  

51,7%

15,1%

24,0%

9,2%

Impost sobre beneficis

Seguretat Social

IVA i altres impostos indirectes

Altres impostos, taxes i contribucions especials

12,0%

78,5%

9,4%

Seguretat Social i retencions sobre els salaris i les

retribucions

IVA i altres impostos indirectes

Altres impostos, taxes i contribucions especials

1.012  
milions 
d’euros 

831  
milions 
d’euros 

GRI: G4-DMA, G4-EC1 
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Autopistes 

Abertis és el major operador d’autopistes internacional 

en nombre de quilòmetres gestionats, atès que supera 

els 8.300 km, tant directes com indirectes, dels quals 

7.499 km estan inclosos en l’abast d’aquest informe.  

La col·laboració publicoprivada és el marc de gestió 

comuna de totes les infraestructures, que es regeixen 

pels paràmetres establerts en els corresponents 

contractes de concessió. Les pàgines 217-223 dels 

Comptes anuals consolidats contenen informació 

detallada sobre els contractes de concessió i les seves 

característiques.  

 

Si bé la dada sobre quilòmetres gestionats reflecteix el 

volum d’infraestructures, l’indicador d’activitat es 

mesura basant-se en la intensitat mitjana diària, que 

relaciona el nombre de vehicles que transita per les 

autopistes i el total de quilòmetres. Atès que aquest 

indicador està vinculat directament a l’activitat, és el 

que s’ha utilitzat en aquest informe per efectuar els 

càlculs relatius en el sector d’activitat d’autopistes.  

 

 

Distribució de quilòmetres gestionats per país 

 

Distribució de la intensitat mitjana diària (IMD) per país 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Brasil 18.061 18.619 18.187 -2,3 % 

França 23.044 23.605 24.021 1,8 % 

Espanya 17.776 18.130 19.231 6,1 % 

Xile 16.935 17.749 19.257 8,5 % 

Argentina 78.990 77.299 84.068 NC 

Puerto Rico 16.468 15.847 65.956 NC 

La IMD es calcula basant-se en el nombre de vehicles multiplicat pel nombre de quilòmetres recorreguts en un període 

determinat de temps, dividit per la longitud de la infraestructura i multiplicat pel nombre de dies del període 

considerat. Les dades de l’Argentina i Puerto Rico corresponents als exercicis 2013 i 2014 no són comparables amb la 

dada de l’any 2015, atès que l’abast és diferent (l’any 2015 inclou Metropistas a Puerto Rico i Ausol a l’Argentina). Les 

dades no han estat recalculades, ja que així es pot mantenir la comparació entre els valors relatius a escala ambiental 

per a cadascun dels països que es publiquen en el capítol referent als impactes ambientals.  

 

 

 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil França Espanya Xile Argentina Puerto Rico

GRI: G4-4, G4-8, G4-9, G4-DMA  
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Telecomunicacions satel·litàries  

Abertis, en l’activitat de telecomunicacions 

satel·litàries, representa el novè operador mundial de 

satèl·lits, capdavanter en la distribució de continguts 

en espanyol i en portuguès. Actualment disposa de sis 

posicions orbitals i set satèl·lits operatius, i tres més 

en construcció, que transmeten més de 1.250 canals 

de televisió i ràdio.   

Els serveis prestats inclouen la distribució i la difusió 

de televisió i ràdio, principalment als mercats de parla 

hispana i portuguesa, la facilitació de l’establiment 

d’enllaços a empreses (públiques i privades), amb la 

finalitat d’oferir solucions ràpides i eficaces a 

necessitats de comunicació, la prestació de serveis de 

xarxa enfocats a connectar zones remotes sense accés 

per via terrestre, i altres serveis de consultoria 

específics en l’àmbit de noves xarxes i tecnologies.  

Hi ha oficines a Espanya i al Brasil des de les quals es 

presta servei a escala internacional. En aquest sentit, 

l’indicador d’activitat està vinculat al nombre de 

transponedors ocupats, que varia depenent del volum 

d’activitat; per tant, no correspon segregar-lo per país.  

 

 

Evolució de l’ocupació mitjana  

 2014 2015 
Variació 

respecte al 
2014 

Ocupació mitjana 84,1 % 82,2 % -2,3 % 

Transponedors ocupats 233,4 237,1 1,6 % 

Transponedors comercialitzables 277,5 288,5 4,0 % 

El percentatge d’ocupació és la relació entre el nombre de transponedors ocupats i el nombre de transponedors 

comercialitzables. El nombre de transponedors comercialitzables varia depenent de cada satèl·lit, de manera que s’ha 

dut a terme un càlcul global tenint en compte tots els satèl·lits que opera l’organització. El nombre de transponedors 

ocupats varia depenent de l’activitat de l’organització. El fet que sigui més gran implica que s’està portant a terme 

més activitat (mitjançant el llançament de nous satèl·lits o l’establiment d’acords amb operadors d’altres satèl·lits). La 

dada publicada el 2014 en relació amb el nombre de transponedors comercialitzables s’ha reexpressat perquè es va 

detectar un error en la dada publicada. Tanmateix, la diferència no és rellevant i per aquest motiu no afecta la dada 

d’ocupació mitjana.       

 

Més informació 

L’Informe anual 2015 inclou més informació sobre 

l’activitat de l’organització, juntament amb les pàgines 

web: tant la corporativa com les específiques de cada 

activitat.  

 Autopistes 

 Telecomunicacions satel·litàries 

 

GRI: G4-4, G4-8, G4-9  

http://www.abertis.com/es/el-grupo/autopistas
http://www.abertis.com/es/el-grupo/telecom/hispasat
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Grups d’interès 

Mapa de grups d’interès 

El 2014 es va actualitzar el mapa de grups d’interès en 

el marc del projecte d’anàlisi de materialitat.  

Aquest mapa ha continuat vigent durant el 2015 i està 

disponible de manera detallada en l’Informe d’RSC de 

l’any 2014 (pàgines 12-17). 

Conté informació explícita sobre les característiques de 

cada grup d’interès, els canals de comunicació 

existents, els nivells de relació i altres aspectes 

rellevants, juntament amb la descripció detallada de 

les expectatives, tant dels grups d’interès sobre 

l’organització com de l’organització sobre els grups 

d’interès.  

Els grups d’interès i les seves característiques són els 

mateixos, si bé el 2015 no s’han tingut en compte els 

relacionats directament amb l’activitat de 

telecomunicacions terrestres, d’acord amb el que es 

detalla en el capítol sobre característiques tècniques 

d’aquest informe.  

 

Mapa de grups d’interès d’Abertis  

 

Cadascun dels capítols d’aquest informe incideix de 

manera directa sobre un o més grups d’interès de 

l’organització, i tracta àmpliament la gestió de les 

expectatives i els canals de comunicació existents en 

cada cas.  

Cal destacar alguns fets rellevants de cada grup 

d’interès durant el 2015:  

 Comunitat inversora: S’ha produït un increment 

de les peticions d’informació ASG (ambiental, 

social i de bon govern) per part de la comunitat 

inversora durant el 2015, tant d’analistes com 

d’accionistes. S’han fet reunions en aquest sentit, 

a més de la vigència de tots els canals de 

comunicació existents. L’Informe anual de govern 

corporatiu conté detalls específics sobre 

modificacions en la composició dels accionistes i 

altres qüestions relacionades.  

 Equip humà: Els canals de comunicació i les 

expectatives es mantenen vigents, destaca 

l’enquesta de clima elaborada a Xile juntament 

amb l’establiment del canal ètic en tota 

l’organització. Així mateix, s’han dut a terme 

GRI: G4-24, G4-25, G4-26, G4-27   
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projectes destacats en matèria de sistemes 

d’avaluació d’acompliment al Brasil i a Xile que 

contribueixen a alinear i satisfer expectatives. 

Aquestes i altres accions es detallen en el capítol 

sis. 

 Representació legal dels treballadors: S’han 

reestructurat els comitès d’empresa a Espanya i 

Xile, per adequar-los a l’estructura actual de 

l’organització, i s’han mantingut actius durant el 

2015.  

 Proveïdors: La realització de sessions conjuntes de 

formació amb les direccions de compra de cada 

país el 2015 s’ha centrat en l’homogeneïtzació de 

pràctiques i la implantació de bones pràctiques en 

matèria d’avaluació de proveïdors. El capítol vuit 

de l’informe conté la informació detallada.  

 Usuaris i clients: Han augmentat significativament 

les consultes i les accions en matèria de 

satisfacció de clients que s’han fet en autopistes, i 

s’han continuat els nous models implantats en 

telecomunicacions satel·litàries. De la mateixa 

manera, les xarxes socials han permès 

incrementar el nivell d’interacció directa amb 

aquest grup d’interès.  

 Administracions públiques: Fruit de l’activitat 

desenvolupada, s’ha mantingut una relació 

intensa amb les administracions públiques, en el 

marc de l’assegurament de la prestació del servei 

i el desenvolupament de les millores que hi estan 

vinculades. 

 Comunitat local: La Fundació Abertis ha mantingut 

un nivell elevat d’activitat, en línia amb l’any 

anterior. Destaca la participació de les diverses 

unitats de negoci en associacions i col·lectius 

professionals, així com en projectes específics de 

la comunitat local. 

 

Publicació dels resultats de les consultes 

Durant el 2015 s’ha elaborat i publicat un resum dels 

resultats de les enquestes específiques que es van fer als 

diversos grups d’interès de l’organització en el marc de 

l’anàlisi de materialitat elaborat el 2014.  

El resum, en format d’infografia, inclou informació sobre 

els resultats de les enquestes efectuades internament, així 

com la visualització de la priorització dels aspectes 

materials amb impactes positius i negatius per part dels 

grups d’interès en cadascun dels països participants i de 

manera separada per a cada activitat inclosa. 

El resum també conté una síntesi del benchmarking 

sectorial efectuat en el marc del mateix projecte. 

Aquest contingut comunicatiu està disponible a la pàgina 

web de l’organització i ha estat distribuït entre els diversos 

coordinadors d’RSC dels països, amb l’objectiu de disposar 

de material de suport comunicatiu que acosti les consultes 

efectuades i els resultats als grups d’interès, i permeti 

promoure que participin en futures consultes.  

 

 

 

 

  

GRI: G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-37   



INFORME DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2015 18 

 
 

 

 

 

Índex general  
Índex de continguts GRI 

Cadena de valor  

El desenvolupament de l’activitat d’Abertis implica la 

generació d’impactes en tota la cadena de valor, 

encara que es produeixin fora de les fronteres de 

l’organització. En aquest sentit, l’anàlisi del cicle de 

vida de cadascuna de les activitats permet identificar 

aspectes materials independentment d’on es 

produeixin, tot i que el factor de les fronteres de 

l’organització és clau a l’hora de valorar i 

contextualitzar la gestió de cada aspecte i la implicació 

directa dels grups d’interès.  

 

Autopistes 

El cor de l’activitat d’autopistes se centra en la seva 

gestió i manteniment i inclou operacions de 

construcció. La majoria de països disposa de 

proveïdors especialitzats per portar a terme tasques 

específiques de manteniment i de construcció, els 

impactes de les quals recull aquest informe, atès que 

l’abast de la informació ambiental comprèn tots els 

treballs de manteniment i de construcció duts a terme 

per empreses contractades. 

De la mateixa manera, també s’han tingut en compte 

aspectes com la seguretat i la salut ocupacional, més 

enllà de les fronteres de l’organització. 

Cicle de vida de l’activitat d’autopistes i aspectes materials 

  

 

Si bé aquesta estructura és comuna a tots els països, 

al Brasil hi ha una filial que contribueix a la realització 

directa d’aquestes activitats i que, per donar resposta 

als treballs de construcció intensius que s’estan 

produint en algunes filials del Brasil, porta a terme 

treballs d’extracció de pedra com a font de 

subministrament de granulats i aglomerat asfàltic.  

Aquestes activitats estan incloses en l’abast de 

l’Informe d’RSC, tot i que, com que no es tracta d’una 

activitat central del negoci, s’han analitzat de manera 

agregada incloses en l’activitat d’autopistes.  

Així, els impactes ambientals més significatius es 

produeixen “aigües amunt” de l’organització, i a 

aquests impactes cal afegir especialment la generació 

d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i la 

seguretat viària, com a principals impactes “aigües 

avall" vinculats a l’ús de les autopistes gestionades per 

l’organització. 

GRI: G4-12, G4-18, G4-DMA   
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Dins de l’organització, cal destacar la gestió de la flota 

de vehicles i els consums de combustibles derivats, 

que en alguns països afecten també els proveïdors, ja 

que part de la flota pot dependre directament 

d’empreses contractades.  

La implicació de les administracions públiques titulars 

de les autopistes és directa i significativa, i té capacitat 

d’incidència sobre els paràmetres de gestió dels 

impactes generats en tota la cadena de valor. Dins el 

marc d’operació establert en els contractes de 

concessió, la relació amb aquest grup d’interès és 

permanent i busca minimitzar els principals impactes 

en la cadena de valor, alhora que s’equilibren altres 

aspectes clau vinculats a la gestió d’infraestructures de 

transport i els seus impactes directes i indirectes, tant 

econòmics, com socials i ambientals.  

Telecomunicacions satel·litàries 

L’activitat de telecomunicacions satel·litàries 

comparteix part de l’estructura del cicle de vida 

d’autopistes però, a més, l’actiu principal de l’activitat, 

els satèl·lits, són propietat de l’organització.  

En aquest cas, els principals impactes ambientals 

estan vinculats a la fabricació dels satèl·lits i al seu 

llançament, així com a la gestió de la fi de la seva 

vida. Aquest sector és peculiar i molt específic, ja que 

el nombre de proveïdors existents és molt limitat. Com 

que, a més, es tracta d’un sector altament tecnològic i 

especialitzat, no hi ha pràctiques generalitzades 

vinculades a aspectes com anàlisis de cicle de vida 

ambiental o possibilitats de valorar l’ecoeficiència 

operacional en el procés de fabricació i llançament de 

satèl·lits.  

Una vegada llançats els satèl·lits, el fet d’operar-los i 

gestionar-los genera impactes similars als d’una 

oficina, ja que el consum d’energia dels satèl·lits és 

majoritàriament renovable (energia solar). Així doncs, 

destaquen impactes de caràcter més social i vinculats 

a la capacitat d’innovació en el desenvolupament de 

productes i serveis, relacionada amb les noves 

tecnologies de la comunicació i el desenvolupament de 

les comunitats locals. 

 

Cicle de vida de l’activitat de telecomunicacions satel·litàries i aspectes materials  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tipologia de clients de l’activitat de 

telecomunicacions satel·litàries engloba principalment 

empreses, tant públiques com privades, que presten 

serveis directes diversos a consumidors o bé que 

utilitzen el senyal i la connectivitat per operar.  

Cal destacar que el sector de telecomunicacions 

satel·litàries està altament regulat, i actualment 

aspectes com ara la gestió de la fi de la vida dels 

satèl·lits estan definits per marcs reguladors de 

caràcter internacional. Per aquesta raó, la relació amb 

les administracions públiques és també molt intensa, a 

banda de la seva participació directa com a accionistes 

de la filial que porta a terme l’activitat de 

telecomunicacions satel·litàries.  

GRI: G4-12, G4-18, G4-DMA   
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Aspectes materials 

L’anàlisi de materialitat que es va fer el 2014 està 

descrit en detall en l’informe d’RSC de l’any 

corresponent. Durant el 2015 s’han actualitzat els 

aspectes materials com a resultat del procés de revisió 

externa de l’informe de l’any anterior, juntament amb 

les modificacions derivades dels canvis operacionals 

produïts i les valoracions externes rebudes. 

Cal destacar la formalització i l’explicitació d’una sèrie 

d’aspectes materials en el marc corporatiu, i 

transversals a totes les activitats, que no van ser 

explicitats el 2014, però que sí que es van tenir en 

compte com a aspectes rellevants: la transparència i la 

rendició de comptes, el codi ètic, la prevenció de la 

corrupció i els drets humans.  

Així mateix, després del procés de revisió externa de 

l’informe d’RSC, s’han afegit com a aspectes materials 

les pràctiques de competència deslleial, els 

mecanismes de reclamació en tots els àmbits, 

l’etiquetatge i el producte de serveis i les 

comunicacions de màrqueting.  

Autopistes 

Tal com s’ha explicitat en la descripció de la cadena de 

valor, una part significativa dels treballs de 

manteniment i construcció de les autopistes es 

contracta a empreses externes; per tant, els aspectes 

materials vinculats a aquesta fase es produeixen fora 

de l’organització. Ara bé, com que són els més 

significatius en el marc ambiental, estan inclosos en 

aquest informe. Part d’aquests treballs es porta a 

terme de manera directa, com al Brasil i, en 

conseqüència, els mateixos aspectes materials es 

troben dins de les fronteres de l’organització.  

Passa el mateix amb l’aspecte de salut i seguretat 

ocupacional, que és un aspecte material tant dins com 

fora de l’organització.  

Cal destacar que la priorització d’aquests aspectes per 

part dels grups d’interès varia depenent del país. 

Alguns són comuns, com els vinculats al canvi climàtic, 

la salut i la seguretat ocupacional, la qualitat de 

l’ocupació i el desenvolupament professional, i la 

seguretat viària.  

 

Aspectes materials de l’activitat d’autopistes  
 

 Aspecte material dins de l’organització Aspecte material fora de l’organització 

Àmbit 
ambiental 

Consum de materials, consum d’energia i aigua, 
canvi climàtic i emissions,  residus i aigües 
residuals, biodiversitat i soroll, restauració 

d’hàbitats, mecanismes de reclamació.   

Consum de materials, consum d’energia i 
d’aigua, canvi climàtic i emissions. 

Àmbit 
social 

Salut i seguretat laboral, ocupació, 
desenvolupament professional, retenció de talent, 
diversitat i igualtat d’oportunitats, mecanismes de 

reclamació. 

Salut i seguretat laboral, seguretat viària, 
comunitat local. 

Àmbit 
econòmic 

Desenvolupament de productes i serveis amb 
criteris socials i ambientals positius, compra local, 

avaluació de proveïdors, pràctiques de competència 
deslleial. 

Satisfacció del servei, etiquetatge de 
productes i serveis, comunicacions de 

màrqueting.  

 
 

Telecomunicacions satel·litàries 

Les particularitats d’aquesta activitat incideixen sobre 

els aspectes materials i la seva relació amb les 

fronteres organitzacionals, així com la capacitat 

d’incidència sobre aquests aspectes. En aquest sentit, 

els principals aspectes materials de caràcter ambiental 

estan vinculats amb la fabricació i el llançament dels 

satèl·lits, motiu pel qual els impactes ambientals es 

produeixen principalment fora de les fronteres de 

l’organització. 

 

 

D’una manera similar al cas d’autopistes, hi ha 

variacions entre Espanya i el Brasil quant a la 

priorització d’aspectes materials per part dels grups 

d’interès, tot i que, en general, estan més alineats. 

Destaquen com a aspectes comuns els relacionats amb 

la qualitat de l’ocupació i el desenvolupament 

professional, la salut i la seguretat ocupacional i la 

inclusió de criteris socials en els productes i serveis 

prestats.  

 

GRI: G4-19, G4-20, G4-21, G4-23   
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Aspectes materials de l’activitat de telecomunicacions satel·litàries 
 

 Aspecte material dins de l’organització Aspecte material fora de l’organització 

Àmbit 
ambiental 

Soroll, mecanismes de reclamació. 
Consum de materials, consum d’energia i 

d’aigua, canvi climàtic i emissions. 

Àmbit 
social 

Salut i seguretat laboral, ocupació, 
desenvolupament professional, retenció de talent, 

mecanismes de reclamació. 
Comunitat local. 

Àmbit 
econòmic 

Desenvolupament de productes i serveis amb 
criteris socials i ambientals positius. 

Satisfacció del servei, etiquetatge de 
productes i serveis, comunicacions de 

màrqueting. 

 
 
 

Properes actuacions 

Els aspectes materials identificats han estat aprovats 

per la Comissió d’RSC i han estat la base per a 

l’elaboració de l’Informe d’RSC de l’any 2015, així com 

per a la definició del pla director d’RSC dels propers 

tres anys.  

Cal continuar treballant en l’elaboració de consultes 

directes als grups d’interès i està previst fer noves 

accions durant el pròxim exercici de manera vinculada 

a la definició i la priorització d’accions per a la 

consecució dels objectius estratègics que comprèn el 

Pla director d’RSC que es detalla en la pàgina 27 

d’aquest informe.  

 

 

 

 

 

 

  

GRI: G4-19, G4-20, G4-21, G4-23   
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Principis i polítiques 

En línia amb la missió, la visió i els valors de 

l’organització, Abertis va formalitzar la seva adhesió al 

Pacte Mundial de les Nacions Unides 

el 2004: deu anys de compromís 

pels quals ha estat reconeguda 

formalment en un acte celebrat el 

2015 a Madrid, juntament amb 

molts altres signants del Pacte.  

 

L’evolució des de l’any 2004 queda reflectida en la 

formalització d’una nova política d’RSC, que actualitza 

la vigent fins al moment, elaborada i aprovada el 

2003, juntament amb la implantació d’un nou codi ètic 

i un sistema de compliance o compliment normatiu, el 

desenvolupament d’un nou pla director d’RSC per al 

període 2016-2019 i la formalització de la Comissió 

d’RSC del Consell d’Administració. El 2015 és el primer 

any complet d’activitat.  

 

Política d’RSC 

En relació amb el procés d’anàlisi de materialitat iniciat 

el 2014, i la diagnosi d’RSC portada a terme segons la 

ISO 26000 i els principis de relació amb els grups 

d’interès d’AccountAbility, al llarg del 2015 s’ha 

actualitzat la política de responsabilitat social 

corporativa del Grup d’acord amb el marc de 

referència internacional, el marc específic de gestió i la 

normativa interna i externa aplicable a Abertis.  

Així, seguint els requisits que estableix la Llei de 

societats de capital, que fan referència directa als 

continguts de la política d’RSC, i en línia amb un 

projecte intern d’actualització i revisió de polítiques i 

normes corporatives (entre les quals es troben la 

norma de prevenció de la corrupció i el procediment de 

finançament de projectes de compromís i col·laboració 

amb la comunitat), s’ha formalitzat el document de 

política d’RSC que reconeix el marc internacional 

següent com a estàndard de referència per a 

l’organització i que manifesta el seu compromís amb 

aquests requisits:  

 Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides 

(UNGC). 

 Principis sobre empreses i drets humans (informe 

Ruggie). 

 Objectius de Desenvolupament Sostenible (SDG). 

 Convenis fonamentals de l’Organització 

Internacional del Treball (ILO). 

 Línies directrius de l’OCDE per a empreses 

multinacionals. 

De la mateixa manera, la política detalla el marc de 

gestió específic de l’RSC en l’organització i concreta la 

ISO 26000, els principis de relació amb els grups 

d’interès d’AccountAbility i els estàndards de rendició 

de comptes de l’organització Global Reporting 

Initiative com a estàndards de referència d’aplicació en 

l’organització.  

Finalment, la política d’RSC estableix dos principis 

bàsics d’aplicació transversal en totes les línies 

d’actuació i compromisos, i sobre els quals se sustenta 

el desplegament d’aquestes línies: els drets humans i 

els grups d’interès.  

Els objectius de la política d’RSC, les línies d’actuació i 

compromisos (vinculats directament al Pla director 

d’RSC 2016-2019), i els mecanismes de seguiment i 

control de la política conclouen el document que el 

Consell d’Administració del Grup ha aprovat i publicat 

al començament del 2016 

. 

 

 

 

UNGC + Ruggie + 
SDG + ILO + OECD

Marc de referència 
internacional

ISO 26000 + 
AA1000APS 

+ GRI

Marc de gestió 
específic

Política de 
RSC

Normativa interna

GRI: G4-DMA, G4-2, G4-14, G4-15, G4-56, G4-SO3    
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Codi ètic 

El nou Codi ètic d’Abertis s’ha implantat durant el 2015 

i s’ha adaptat en tots els països i activitats el codi ètic 

local, llevat de França, on està en procés 

d’implantació, juntament amb la formalització del 

Comitè Ètic i de Prevenció Penal a tots els països tret 

d’Espanya (per a l’activitat autopistes i la corporació), 

França i Xile, on està en fase d’implantació.  

 

El 41 % de les persones treballadores de tot el Grup 

han acceptat formalment el coneixement i l’adaptació 

del nou codi ètic, i un 3 % ha rebut formació específica 

en relació amb algun aspecte vinculat al codi.  

Durant el 2015 s’ha rebut un total de 24 consultes 

vinculades al Codi ètic al Brasil i a Espanya, 

principalment per via d’una línia permanent o hot line 

externa al Brasil i per correu electrònic a Espanya, i el 

100 % han estat ateses i resoltes. 

Denúncies rebudes per país 

 

 

Durant la implantació del primer any del Codi ètic 

s’han rebut un total de 108 denúncies, de les quals el 

93,5 % les han rebut grups d’interès interns. S’han 

resolt el 90,7 % de les denúncies rebudes i la resta 

correspon a denúncies pendents de resolució al Brasil i 

França, que es gestionaran el 2016.  

Un total de 5 denúncies han implicat la finalització de 

la relació laboral amb les persones afectades, en casos 

que s’han produït a Espanya, França i al Brasil 

 

 

 

Denúncies rebudes per àmbit 

 

Denúncies resoltes segons el tipus de mesura aplicada 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil França Espanya Xile Argentina Puerto Rico

16,7%

30,6%

6,5%

26,9%

1,9%

14,8%

2,8%

Vinculades amb

assetjament laboral

Vinculades amb

polítiques internes /

procediments

Vinculades amb 

conflicte 

d’interessos

Vinculades amb

comportament

inadequat

Vinculades amb

assetjament sexual

Vinculades amb

robatori/frau/suborn

Altres contra el Codi

ètic

9,3%

80,4%

5,2%
5,2% Denúncies

descartades

Denúncies que han

acabat en

advertiments

Denúncies que han

acabat amb

mesures

disciplinàries

Denúncies que han

acabat amb

acomiadament

GRI: G4-57, G4-58, G4-DMA, G4-HR2,G4-HR3, G4-HR9, G4-HR12, 

G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5   
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Durant el 2016 està prevista la creació dels comitès 

ètics i de prevenció penal a Espanya, França i Xile, a 

més les accions de seguiment per garantir 

l’establiment de la normativa vinculada a aquests 

comitès, supervisar la formació i la adhesió al Codi 

ètic, i informar dels treballs i les línies que ha de 

seguir Compliance en totes les unitats de negoci.  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Govern corporatiu i compliment 

Durant el 2015, el Consell d’Administració d’Abertis ha aprovat una norma de compliment que recull l’existència del 

Comitè d’Ètica i el Comitè de Prevenció, que tenen com a missió principal vetllar pel compliment del Codi ètic d’Abertis 

i els seus reglaments de desplegament. Aquesta norma regula l’obligació que tenen els diversos comitès locals d’ètica i 

de prevenció penal de reportar al Comitè d’Ètica Corporatiu i de Prevenció Penal, perquè aquest reporti a la Comissió 

d’Auditoria i Control d’Abertis, els casos d’incompliment, els possibles riscos d’incompliment del Codi ètic i la 

implantació de mesures idònies per prevenir la comissió de delictes.  

“Abertis ha creat la nova Direcció de Compliance, que reportarà a la Comissió d’Auditoria i Control, i posteriorment 

s’hauran de nomenar els corresponents local Compliance officers en els negocis. A més, els corresponents comitès 

d’ètica del Grup Abertis han adoptat la funció addicional de prevenir la comissió de delictes i han adoptat la 

denominació de Comitè Corporatiu d’Ètica i de Prevenció Penal. 

El Programa de Compliance, que ha posat en marxa la Direcció de Compliance del Grup Abertis, té com a objectiu 

identificar la normativa legal que li és aplicable per traslladar-la a les normatives internes, controlar-ne la 

implementació, avaluar els riscos d’incompliment normatiu, verificar que els controls funcionen i formar tots els 

empleats del Grup en matèria de compliment. D’aquesta manera, el Codi ètic és la norma fonamental que constitueix 

una de les principals manifestacions de bon govern.”  

        Chief Compliance Officer d’Abertis 

 

 

  

GRI: G4-57, G4-58, G4-DMA, G4-SO3, G4-SO4   
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Estratègia i gestió 

Pla director d’RSC  

D’acord amb els aspectes materials identificats en 

l’anàlisi de materialitat i actualitzats el 2015, s’ha 

elaborat i definit el Pla director de responsabilitat 

social corporativa per al període 2016-2019, seguint 

els principals estàndards en la matèria que recull la 

Política d’RSC.  

El Pla director d’RSC consta de quatre eixos 

estratègics, dels quals depenen un total de tretze 

objectius estratègics. Aquests objectius estan alineats 

en gran part amb els objectius estratègics d’Abertis i el 

desplegament del model de desenvolupament 

industrial, com per exemple fomentar l’RSC i les bones 

pràctiques de govern corporatiu, mantenir les 

infraestructures de manera eficient, innovar i 

incorporar les millors pràctiques tecnològiques, 

millorar la seguretat viària, garantir la seguretat i el 

benestar de les persones, prestar un servei de 

qualitat, promoure un equip satisfet, compromès i 

alineat amb els valors i els objectius de l’organització, i 

atreure, desenvolupar i retenir el talent professional en 

un context multicultural, entre d’altres.  

L’objectiu principal del 2016 és desplegar el Pla 

director d’RSC en cada activitat i país de l’abast 

d’aquest informe, concretar els objectius específics i 

els plans i programes previstos per aconseguir-los, en 

un procés participatiu intern, i alhora actualitzar l’input 

dels grups d’interès per a la priorització d’accions. 

 

Primer any complet d’activitat de la Comissió d’RSC 

La Comissió d’RSC del Consell d’Administració, que es va constituir el 2014, ha modificat la seva composició durant el 

2015 i, en data de 31 de desembre, és d’un total de quatre consellers (dos homes i dues dones), tres dels quals són 

de caràcter dominical i una dona independent. Així mateix, fins al 15 de desembre de 2015 la Comissió d’RSC ha estat 

presidida pel senyor Salvador Alemany Mas i, a partir d’aquesta data, l’ha substituït la consellera independent María 

Teresa Costa Campi.  

Durant el 2015, s’ha reunit un total de cinc vegades, en les quals s’han portat a terme les accions següents:  

 L’avaluació dels resultats de l’anàlisi de materialitat efectuada el 2014, i la supervisió i la informació formal dels 

aspectes materials del 2015.  

 La coordinació, la revisió i la informació dels continguts de l’Informe d’RSC del 2014 i de l’índex de continguts de 

l’Informe d’RSC del 2015.  

 L’avaluació dels èxits i dels reptes del 2015 en matèria de gestió i rendició de comptes ASG.  

 El seguiment i la coordinació de les peticions de participació de diverses iniciatives d’avaluació externa i consultes 

d’analistes d’informació no financera, així com el retorn de la seva avaluació.  

 La recomanació, en el marc del Carbon Disclosure Project 2015 i la COP21, del suport d’Abertis a un possible 

acord governamental a escala internacional sobre canvi climàtic.  

 L’aprovació del Pla director d’RSC, que identifica els eixos i els objectius estratègics que es planteja l’organització 

en matèria d’RSC per als tres anys pròxims.  

 La revisió i la informació de l’estructura i els continguts de la Política d’RSC actualitzada, d’acord amb les 

recomanacions de bon govern vigents.  

 El seguiment de les activitats desenvolupades per la Fundació Abertis i l’aprovació de la Norma de finançament de 

projectes de compromís i col·laboració amb la comunitat. 

La Comissió d’RSC ha portat a terme una autoavaluació del seu funcionament durant l’any i l’ha qualificat com a 

satisfactori. Està previst que la Comissió d’RSC es reuneixi un total de sis vegades durant l’exercici 2016. El 

desplegament del Pla director d’RSC i el seguiment dels aspectes materials són alguns dels objectius de l’any. 

GRI: G4-34, G4-35, G4-36, G4-37, G4-42, G4-43, G4-45, G4-46, 

G4-47, G4-49, G4-50 
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Anàlisi i relacions externes 

Accionistes, inversors i analistes 

financers  

L’increment de les peticions d’informació per part 

d’analistes i accionistes ha estat notable, inclosa la 

participació en iniciatives diverses d’avaluació 

d’acompliment en matèria ambiental, social i de bon 

govern.  

Destaquen les participacions següents:  

 Carbon Disclosure Project: iniciativa d’avaluació 

específica de la gestió del canvi climàtic en les 

organitzacions, liderada per inversors privats. 

Anualment l’organització participa en el 

qüestionari d’anàlisi de canvi climàtic. En el 

CDP2015 (que analitza l’acompliment del 2014), 

s’ha obtingut una puntuació de 100B, motiu pel 

qual Abertis ha estat inclosa en l’índex Carbon 

Disclosure Leadership, 

que valora el nivell de 

transparència i rendició 

de comptes.  

Cal destacar la creació d’una eina de 

benchmarking que permet visualitzar els resultats 

de totes les organitzacions que participen en 

l’avaluació, tant a escala sectorial, com de país i 

altres variables específiques. 

 Dow Jones Sustainability Indices (DJSI): Abertis 

ha estat inclosa en l’índex DJSI World i ha 

obtingut una puntuació destacada en l’àmbit de 

codis de conducta i compliance, política de medi 

ambient, actuacions en la comunitat i patrocinis, i 

el compromís 

amb els grups 

d’interès.  

 

De la mateixa manera, hi ha àrees amb recorregut 

en l’àmbit de la retenció de talent, la relació amb 

els clients, l’avaluació i l’homologació de 

proveïdors, l’ecoeficiència i el mesurament 

d’impacte de les actuacions ambientals, socials i 

de bon govern, i la transparència en l’àmbit fiscal. 

En relació amb l’avaluació que porta a terme per a 

la revisió dels components dels DJSI, RobecoSAM 

elabora l’Anuari de la Sostenibilitat (Sustainability 

Yearbook), que selecciona una sèrie 

d’organitzacions entre les que participen en 

l’anàlisi, basant-se en el seu acompliment en ASG, 

i les classifica per sector d’activitat. Abertis ha 

estat inclosa en l’anuari del 2015.  

 Família d’índexs de sostenibilitat de STOXX i 

MSCI: Les dues organitzacions d’anàlisi 

d’acompliment disposen de famílies específiques 

d’índexs en matèria ambiental, social i de bon 

govern. Abertis ha estat inclosa en les famílies 

ASG de tots dos índexs, que disposen d’informació 

detallada a les seves 

pàgines web.   

 

A més de les esmentades, ha participat en altres 

iniciatives d’anàlisi, com les que elabora MERCO, EIRIS 

(Fundació ECODES a Espanya), Trucost, Corporate 

Knights (G100) i Evalueserve (FTSE4GOOD). 

D’altra banda, les comunicacions amb la comunitat 

inversora gestionades per l’oficina de l’accionista han 

augmentat en general durant el 2015:   

 S’han rebut un total de 6.606 opinions de la 

comunitat inversora, un 28,9 % més que l’any 

anterior, principalment per via telefònica i per 

correu electrònic.  

 S’han enviat 72 fets rellevants a la CNMV, cosa 

que suposa un increment del 50 % en relació amb 

l’any anterior.  

 S’han fet 30 roadshows amb inversors 

institucionals, un 20 % més que el 2014; 

468 reunions amb gestores, un 45 % més que el 

2014, i 31 reunions informatives per a la 

comunitat inversora. 

També han augmentat les peticions d’informació 

directa sobre aspectes ambientals, socials i de bon 

govern de l’organització. Cal destacar que el 

Departament de Relacions amb Inversors ha estat 

reconegut com el millor del sector del transport per 

l’enquesta Extel, a banda d’obtenir la primera 

classificació en el rànquing All-Europe Executive Team, 

elaborat per la publicació Institutional Investor.  

Diplomàcia corporativa 

El 2015 Abertis ha continuat fent una tasca de 

diplomàcia corporativa que li ha permès mantenir 

relacions fluïdes amb el Ministeri d’Afers Exteriors i 

Cooperació espanyol (mantenint, mitjançant dossiers 

informatius, el ministre i altres alts càrrecs al dia de 

tots els assumptes sensibles en el seu àmbit 

d’actuació, en cada un dels països on opera i en les 

diverses unitats de negoci). 

Així mateix, ha mantingut viva la relació amb el MAEC 

a través de la participació activa en organitzacions de 

GRI: G4-56, G4-DMA    
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caràcter diplomàtic (com Fundaciones Consejo, Marca 

España, Centro de Estudios Internacionales, les 

cambres de comerç bilaterals, etc.). 

Quant als ministeris del ram de la resta de països en 

què l’organització opera o té intenció d’operar, s’han 

continuat mantenint relacions estretes al més alt 

nivell. En aquest sentit, s’han organitzat diversos 

viatges institucionals, en els quals els màxims 

executius d’Abertis s’han pogut reunir amb els 

ministres o primers ministres d’aquests països.  

Una altra mostra del teixit de relacions internacionals 

durant el 2015 ha estat el manteniment de les 

relacions amb el cos diplomàtic espanyol destinat a 

l’estranger, així com amb el cos diplomàtic estranger 

destinat a Espanya, tant ambaixadors com cònsols 

generals o consellers econòmics i comercials, als quals 

s’ha informat sempre de qualsevol assumpte 

d’importància per a Abertis en els països que 

representen o on estan destinats.  

També s’ha dut a terme una tasca constant 

d’informació als parlamentaris (en concret, a les 

comissions parlamentàries específiques del nostre 

sector) de les administracions de les quals depenen les 

concessions d’Abertis, així com del Parlament Europeu 

i la Comissaria de Transports de la Unió Europea. 

Finalment, també s’ha mantingut una relació estreta 

amb les Nacions Unides, a través de la Unesco, atesa 

la cessió per part de la Fundació Abertis de part de les 

seves instal·lacions i recursos per gestionar el Centre 

Unesco per a les Reserves de les Biosferes 

Mediterrànies (que ha suposat la primera col·laboració 

publicoprivada, al món, en aquest àmbit), així com els 

projectes comuns que es desprenen d’aquesta 

cooperació. 

Rendició de comptes 

L’Informe d’RSC d’Abertis ha estat qualificat com a 

Advanced pel Pacte Mundial de les Nacions Unides, 

una qualificació que reconeix el nivell de dades que 

conté l’informe d’acord amb els criteris d’elaboració 

d’informes de progrés del Pacte Mundial de les Nacions 

Unides.  

Així mateix, s’ha elaborat seguint les directrius de 

l’organització Global Reporting Initiative, principal 

estàndard internacional en la matèria, de la qual 

Abertis forma part com a Organizational Stakeholder 

(actualment renovada la comunitat com a GOLD 

Community).  

 

De la mateixa manera, i en relació amb la gestió de les 

relacions amb la comunitat, Abertis forma part de 

l’associació LBG España, 

representant a Espanya de 

l’organització London 

Benchmarking Group, una de 

les metodologies de referència 

en la matèria. 

  

Finalment, l’informe és analitzat anualment per 

organitzacions diverses que valoren la informació que 

conté i entre les quals hi ha tots els analistes 

d’acompliment ambiental, social i de bon govern i 

altres grups d’interès que cerquen trobar informació 

relacionada amb aquest acompliment. Així doncs, 

l’informe esdevé la resposta a aquesta expectativa.  

GRI: G4-56, G4-DMA    
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Principals èxits i reptes de 

l’any 

L’informe d’RSC al complet presenta un resum 

d’accions i resultats en matèria ambiental, social i de 

bon govern que, de manera complementària a la resta 

de publicacions corporatives, permet valorar 

l’acompliment de l’organització des d’una perspectiva 

sistèmica.  

A continuació es presenta un resum dels èxits 

principals del 2015 i dels reptes per al 2016 en 

matèria de gestió d’RSC i rendició de comptes, així 

com de gestió i actuació operacional en cada aspecte 

d’ASG material per a l’organització. 

 

 

 

 

  

Èxits del 2015 Primer any d'activitat de la Comissió d'RSC del Consell d'Administració. 

Actualització i publicació de la Política d'RSC 2015. 

Formalització del Pla Director d'RSC 2016-2019.

Realització d'enquestes de satisfacció als usuaris de les autopistes. 

Implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en autopistes. 

Desenvolupament de serveis per a la reducció de la bretxa digital en 
telecomunicacions satel·litàries. 

Reducció dels accidents laborals a les autopistes del Brasil.

Cap accident en autopistes de Puerto Rico i telecomunicacions satel·litàries a Espanya 
i el Brasil. 

Increment de la presència de dones en totes les categoroes professionals i en 
pràcticament totes les activitats. 

Millora de la traçabilitat de les dades ambientals.

Seguiment, formació i sensibilització ambiental i en matèria de riscos laborals a les 
empreses contractades.

Consecució de projectes d'ecoeficiència operacional i economia circular en autopistes.

Reptes per al 2016 Desplegament del Pla Director d'RSC 2016-2019 i establiment d'objectius quantitatius 
comuns per a tot el Grup. 

Sistematització de les eines de relació amb els grups d'interès.

Ampliació de la participació dels grups d'interès en les consultes vinculades a aspectes 
ASG. 

Reducció dels accidents laborals i la sinistralitat laboral. 

Sistematització de la informació ambiental i reducció de les emissions de gasos amb 
efecte d'hivernacle.

Ampliació del nombre de proveïdors homologats i avaluats segons els criteris d'RSC. 

GRI: G4-2, G4-57, G4-58, G4-DMA   
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Aspectes ASG de les 

activitats d’Abertis   

La prestació de servei de l’activitat d’autopistes té dos 

aspectes materials clarament identificats i considerats 

prioritaris pels grups d’interès: la seguretat viària i la 

satisfacció i el compliment d’expectatives per part de 

les persones usuàries.  

En aquest sentit, les concessionàries porten a terme 

nombroses accions, a banda de gestionar la implicació 

directa dels grups d’interès de la comunitat local per 

incrementar al màxim els impactes positius en matèria 

de seguretat viària de les accions que porta a terme 

l’organització. 

Cal destacar tota la feina feta per ampliar, millorar i 

promoure els canals de comunicació i interacció amb 

els usuaris d’autopistes i els clients de 

telecomunicacions, a més d’identificar, en aquesta 

última activitat, aliances estratègiques per ampliar els 

beneficis socials vinculats a la connectivitat.  

Així mateix, el desenvolupament de projectes enfocats 

a incloure aspectes ambientals positius en la prestació 

del servei d’autopistes ha continuat especialment 

vinculat a reduir la contribució al canvi climàtic 

derivada del trànsit per l’autopista.   

. 

 

 
 

Accions implantades i 
resultats principals 
del 2015

Consolidació de las campanyes de comunicació en matèria de seguretat viària en tots 
els països.

Implantació de millores en les infraestructures i seguiment d'indicadors específics de 
seguretat viària comuns. 

Ampliació de serveis relacionats amb l'experiència de l'usuari i el desenvolupament de 
noves tecnologies de transport amb impactes ambientals positius. 

Desenvolupament de productes i serveis per a la reducció de la bretxa digital en 
l'àmbit de les telecomunicacions satèl·litals. 

Nous canals de comunicació i interacció amb els usuaris de les autopistes. 

Elaboració d'enquestes al client en gran part de les activitats i desenvolupament 
d'accions de millora relacionades.  

GRI: G4-DMA    
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Seguretat viària 

La seguretat viària és una prioritat estratègica i 

operacional per a l’organització i l’objectiu principal és 

garantir el màxim nivell de seguretat viària en les 

infraestructures gestionades.  

En aquest sentit, s’han definit indicadors operacionals 

de seguiment que relacionen el nombre d’accidents i el 

nombre de víctimes amb el nombre de quilòmetres i el 

nombre de vehicles que transiten per les autopistes.  

D’aquesta manera, es poden obtenir indicadors 

d’acompliment, comparables entre països i capaços de 

mesurar l’impacte en termes de seguretat viària de les 

accions realitzades per l’organització. El 2015 s’han 

produït un total de 13.982 accidents viaris a les 

autopistes gestionades per l’organització, és a dir, un 

8,2 % més que l’any anterior.  

Nombre total d’accidents viarisii 
 

 
 

2013 2014 2015 Variació 

Brasil 11.093 10.448 9.932 -4,9 % 

França 487 459 544 18,5 % 

Espanya 756 752 798 6,1 % 

Xile  822 822 1.015 23,5 % 

Argentina 451 438 1.370 No comparable 

Puerto Rico 0 0 323 No comparable 

 

Nombre de persones mortes en accidents de trànsit 

 

Indicadors de seguiment de seguretat viària  
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GRI: G4-DMA, G4-PR1, PR-10 
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Hi ha dos indicadors operacionals de seguiment de 

seguretat viària:  

 Índex de perillositat: relaciona el nombre 

d’accidents amb víctimes que s’han produït amb 

els vehicles que circulen pel quilòmetre 

determinat. 

 Índex de mortalitat: relaciona el nombre de 

víctimes mortals del període amb els vehicles que 

circulen pel tram analitzat.  

Durant el 2015 han mort un total de 888 persones en 

accidents de trànsit en el total de les autopistes i un 

77,5 % ho han fet al Brasil. Per aquesta raó, l’índex de 

mortalitat més elevat és el de les concessionàries 

brasileres. El 2015, la mitjana de valors per a cada 

índex se situa en 22,2 per a l’índex de perillositat i 1,4 

per a l’índex de mortalitat. En aquest sentit, cal 

destacar els valors de les autopistes de França i 

Espanya per als índexs de perillositat i mortalitat, tots 

dos molt per sota de la mitjana global.  

Accions implantades 

L’enfocament de la gestió de la seguretat viària a 

Abertis es basa en la realització d’accions en tres grans 

àmbits interrelacionats entre si, que contribueixen de 

manera exponencial a millorar la seguretat viària.  

Aquests àmbits són l’activitat operacional diària, la 

implantació de mesures de prevenció específiques i la 

creació de campanyes d’educació viària. Tots els 

països, de manera adaptada al context local, duen a 

terme accions en cada un d’aquests àmbits mitjançant 

la implantació de plans i programes.  

 

 

 

 

 

 

Brasil 

L’objectiu de les concessionàries del Brasil és reduir en 

el 50 % el nombre de víctimes mortals en accidents de 

trànsit en el període que va del 2011 al 2020, d’acord 

amb la meta definida per la Dècada d’acció sobre la 

seguretat viària promoguda per les Nacions Unides. 

En aquest sentit, s’han portat a terme un total de 

37 accions operacionals i 225 accions de millora de les 

infraestructures, principalment la instal·lació de 

barreres metàl·liques, el reforç de la senyalització, la 

millora de la il·luminació i la instal·lació de radars, 

entre d’altres.  

En l’àmbit de la sensibilització destaca el suport de 

l’organització a la campanya Maig Groc, un moviment 

social nascut al Brasil amb l’objectiu d’augmentar la 

notorietat dels accidents de trànsit i així sensibilitzar la 

societat en general sobre la importància de la 

seguretat viària.  

El mes de setembre ha estat el mes de la seguretat 

viària i s’hi han implantat 936 accions a les 

concessionàries i la seu central, adreçades a fer arribar 

l’educació viària a més de 950 milers de persones 

durant tot el mes. Altres grups d’interès, com les 

escoles, han portat a terme accions amb el suport de 

l’organització en el marc del mes de la seguretat 

viària.  

El segon fòrum de seguretat viària ha inaugurat el mes 

de la seguretat i hi han participat més de 

200 persones representants de grups d’interès 

diversos.  

Els temes tractats en el fòrum han estat les 

tecnologies per a la seguretat viària, l’ús del cinturó de 

seguretat, la incidència de l’educació en el canvi de 

Seguretat 
viària

Operació

Prevenció

Educació

GRI: G4-DMA, G4-PR1, PR-10 
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cultura de trànsit i els avenços i els reptes de la 

dècada mundial per a la seguretat viària. En el marc 

del fòrum s’ha signat un acord amb l’Institut de Trànsit 

de l’estat de São Paulo, per a la realització d’accions 

de sensibilització a tot l’estat.  

Durant el 2015 s’han portat a terme diverses 

campanyes de sensibilització, entre les quals 

destaquen la instal·lació de 150 cartells de mida gran 

a les carreteres, juntament amb la distribució de més 

de 200 milers de fullets a les places de peatge, amb 

missatges vinculats als principals factors de risc al 

volant: concretament, l’ús del cinturó de seguretat, 

l’ús del telèfon mòbil al volant i l’alcohol i l’excés de 

velocitat.  

Així mateix, han continuat les campanyes d’Operació 

estiu, Saúde na Boleia, Viva Ciclista, Viva Motociclista i 

Passarela Viva, en què han participat més de 14 milers 

de persones en totes les concessionàries, juntament 

amb la implicació de 73 milers d’estudiants a 

84 ciutats en el Projeto Escola.  

 

Educació i sensibilització viària al Brasil 

Les accions continuades i de llarg recorregut en matèria d’educació i sensibilització viària han continuat durant el 

2015, amb un total de 97 campanyes efectuades i 14,9 milers de persones usuàries ateses en totes les 

concessionàries del Brasil.  

Nombre de campanyes (cercle interior) i percentatge de persones usuàries ateses (cercle exterior) 

 

Les campanyes d’educació viària dutes a terme durant el 2015 han estat les següents:  

 Campanya “Acorda Caminhoneiro”: Centrada a sensibilitzar el grup de professionals del transport en camió 

sobre els riscos de la somnolència al volant. L’objectiu és reduir l’índex de col·lisions posteriors que afecten 

aquest col·lectiu i la campanya s’ha portat a terme amb la participació d’altres grups d’interès en diferents 

concessionàries.  

 Campanya “Saúde na Boléia”: Anteriorment conegut com el programa “Viva Saúde”, també va adreçat al 

col·lectiu de camioners i pretén promoure-hi la salut mitjançant la realització de revisions mèdiques generals 

a les estacions de servei i punts d’aturada.  

 Campanya “Viva Motociclista”: Aquesta campanya va adreçada específicament al col·lectiu de persones que 

es desplacen en motocicleta, i inclou accions preventives i educatives com la inspecció gratuïta dels elements 

vinculats a la seguretat viària dels vehicles (estat del sistema de frens, els pneumàtics, els llums, la 

transmissió, els amortidors, etc.), la realització de revisions mèdiques als conductors i la distribució de fullets 

amb recomanacions de conducció, entre d’altres.  

 Campanya “Viva Ciclista”: Va adreçada al col·lectiu de ciclistes que circulen pels laterals de les autopistes. Hi 

participen grups d’interès externs i se centra en els trams on és més freqüent la presència d’aquest col·lectiu. 
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GRI: G4-DMA, G4-PR1, PR-10 
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Entre les accions que es duen a terme, es distribueixen recomanacions sobre bones pràctiques de trànsit, a 

més d’adhesius reflectors i antenes protectores.  

 Campanya “Passarela Viva”: Els vianants que transiten per les vies contigües de les autopistes són el públic 

d’aquesta campanya, que incentiva l’ús de les passarel·les instal·lades per creuar les autopistes, mitjançant la 

distribució de recomanacions en els punts crítics i en les vies més apartades.  

 Campanya “Viva Colaborador”: L’extensió de la sensibilització a les persones treballadores de l’organització és 

un factor clau per a la difusió exponencial de les millors conductes en matèria de seguretat viària a la 

carretera, tant pel que fa a desplaçaments per qüestions professionals com personals.  

A més d’aquests programes, s’han portat a terme visites guiades per a escolars a les autopistes i el Projeto escola ha 

continuat la tasca d’educació per humanitzar el trànsit amb la implicació de docents de totes les escoles que formen 

part del projecte, juntament amb els estudiants. En el marc del projecte també s’han fet campanyes específiques, com 

ara el concurs de frases (hi han participat 10.121 estudiants i 704 educadors), la campanya “Passeio Ciclistico”, 

jornades i actes de comunicació i educació amb educadors en el marc de la setmana nacional del trànsit i altres 

accions vinculades.  

 

 

França  

Les campanyes de seguretat viària portades a terme a 

les autopistes franceses el 2015 s’han centrat en l’ús 

del telèfon durant la conducció, sobretot després dels 

resultats de l’informe de l’observatori del 

comportament a l’autopista i d’una enquesta elaborada 

per l’associació ASFA, en què el 55 % de les persones 

consultades afirmava que havia utilitzat el telèfon 

mentre conduïa.  

L’objectiu de les campanyes és incidir sobre els 

comportaments durant la conducció, ja que és un 

factor que té una repercussió especial en la seguretat 

viària. La campanya del 2015 s’ha fet també en 

anglès, amb l’objectiu d’incloure les persones visitants 

en les campanyes.  

Així mateix, l’observatori del comportament a 

l’autopista ha publicat els resultats de l’informe anual 

d’anàlisi de conductes, en què destaca la incidència de 

les campanyes dutes a terme els anys precedents en 

relació amb l’ús del cinturó de seguretat i el respecte 

de la distància de seguretat, ja que els comportaments 

en aquest sentit han millorat.  

Algunes conductes de risc que persisteixen inclouen 

l’excés de velocitat, l’ús inadequat dels carrils, la 

manca de senyalització mitjançant intermitents i el 

costum de no respectar la distància de seguretat. 

 
Espanya 

A més de la realització dels simulacres, s’han 

desplegat diverses mesures operacionals:  

 La substitució de sistemes de contenció per nous 

sistemes amb més capacitat i un índex més baix 

de severitat.  

 La substitució de marques viàries i senyals 

verticals per altres de nous, per millorar el nivell 

de retroreflexió, i la incorporació de ressalts per a 

avís acústic de seguretat quan es trepitgen, així 

com per millorar la informació a l’usuari. 

 La substitució de les barreres de tancament per 

d’altres de noves amb un nivell més alt de 

tancament i durabilitat.  

 La implantació de pantalles acústiques en 

edificacions situades als voltants de l’autopista.  

 La renovació i la nova implantació d’equips 

d’informació amb tecnologia de comunicació 

variable (plafons de missatgeria variable, 

comptadors de trànsit, instal·lacions de seguretat 

en túnels, etc.).  

L’estudi de trams de densitat d’accidents que es va 

començar el 2014 ha continuat durant el 2015 amb 

l’anàlisi de 28 trams que totalitzen 45,9 quilòmetres.  

L’informe inclou la formalització d’un estat de situació 

de les infraestructures en relació amb els factors que 

incideixen sobre la densitat d’accidents en cada tram, 

especialment els vinculats a les característiques de la 

via, amb l’objectiu d’identificar propostes de millora 

que es puguin integrar en projectes de manteniment 

futurs.  

Per identificar els trams i crear les corresponents fitxes 

d’estudi, hi han participat de manera transversal la 

Direcció de Suport a l’Explotació juntament amb les 

direccions de cada xarxa i les persones responsables 

de manteniment i conservació de cada gerència. A 

més, s’han instal·lat elements de seguretat de 

prevenció d’accidents. 

GRI: G4-DMA, G4-PR1, PR-10 
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En paral·lel, s’han portat a terme inspeccions de 

seguretat viària (ISV) en un tram de 94 quilòmetres 

d’autopista. Les ISV són revisions detallades dels 

elements de la carretera amb la finalitat d’identificar a 

quins cal aplicar una actuació de manteniment per 

millorar la seguretat de la circulació, tenint en compte 

la normativa vigent i les bones pràctiques relacionades 

amb la seguretat viària. 

Entre els resultats derivats d’aquestes inspeccions 

s’han identificat accions concretes, com augmentar la 

senyalització horitzontal de guiatge als peatges, 

ordenar les maniobres d’accés a les àrees de 

manteniment, millorar l’abalisament d’accés a àrees de 

servei i incrementar la senyalització a les 

interseccions. Està previst que aquestes inspeccions, 

assistides per un equip d’inspecció, continuïn durant 

els propers quatre anys per donar cobertura al total 

d’autopistes de la xarxa espanyola.  

Educació i sensibilització  

Destaca la realització d’una formació específica per als 

professionals de l’àrea de seguretat de les empreses 

de transport col·lectiu més importants de tot Espanya. 

La formació ha tingut la participació de 16 persones i 

s’ha centrat a conduir amb seguretat en l’interior i 

l’exterior d’un túnel.  

La jornada ha inclòs una sessió teòrica en què s’han 

donat recomanacions per a l’actuació d’aquests 

professionals en emergències en túnels, una visita al 

Centre d’Operacions per conèixer el desplegament de 

tecnologia orientada a la seguretat de les persones 

usuàries de les autopistes i els protocols d’actuació en 

cas d’emergència en túnels, i finalment un recorregut 

a través del Túnel I i una de les galeries d’evacuació, 

per identificar visualment els elements de seguretat 

instal·lats. 

 

Simulacres de viabilitat a Espanya 

La realització de simulacres de viabilitat permet desenvolupar procediments i eines de resposta en situacions 

potencials d’emergència derivades de l’activitat operacional mateixa. Durant el 2015, les autopistes d’Espanya han fet 

un total de nou simulacres de viabilitat a escenaris diversos, amb la participació de grups d’interès interns (tota 

l’organització) i externs (Protecció Civil, cos de bombers, autoritats de trànsit i mitjans de comunicació), a més d’altres 

simulacres de viabilitat hivernal.  

Les accions han inclòs la definició prèvia dels objectius de cada simulacre, juntament amb els escenaris i les accions de 

millora necessaris, la mobilització extraordinària de tot el personal de pista i del centre d’operacions, la coordinació de 

la Direcció estratègica i de la Direcció operativa amb els membres de l’organització i els grups d’interès externs, i la 

comunicació i l’elaboració de materials comunicatius de totes les accions dutes a terme.  

Després de la realització dels simulacres, s’han identificat les oportunitats de millora següents:  

 La implantació continuada d’aspectes de gestió d’incidències de caràcter ambiental en els plans de formació de 

totes les persones treballadores, i la realització de pràctiques específiques per a l’entrenament de les persones 

dels centres d’operacions en l’àmbit de les comunicacions i l’avaluació d’incidents i presa de decisions immediata.  

 La informació i l’actualització dels punts d’accés als túnels i a pista, les obertures de passos de mitjana i de 

ubicacions segures.  

 La realització d’accions de treball conjunt amb els grups d’interès externs implicats per estudiar i revisar els plans 

d’autoprotecció, així com per intercanviar valoracions sobre la resolució tant de simulacres com d’incidències.  

 La revisió de la idoneïtat d’incorporar més persones observadores en els simulacres amb escenaris més 

complexos, juntament amb la promoció d’incentius perquè grups d’interès externs participin en els simulacres.  

 

 
Xile 

Totes les concessionàries de Xile disposen de 

procediments de gestió d’emergències, amb l’objectiu 

de definir els criteris d’actuació dels equips 

d’emergències.  

Així mateix, durant el 2015 s’ha realitzat la campanya 

de seguretat viària en el període de Festes Pàtries amb 

el lema “Que la tornada sigui sense xofer”, en què han 

participat diversos grups d’interès, i s’ha continuat 

amb el Proyecto Escuela, enfocat a treballar la 

seguretat viària amb el professorat i l’alumnat, per tal 

de contribuir a crear una cultura viària en la societat.  

GRI: G4-DMA, G4-PR1, PR-10 
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Argentina 

Una de les concessionàries de l’Argentina ha portat a 

terme un simulacre d’accident amb transport 

d’hidrocarburs i vessament de producte en què han 

participat diversos grups d’interès, tant interns com 

externs, amb l’objectiu de reduir els temps de resposta 

en les comunicacions i millorar la coordinació de les 

tasques en el treball de camp. El simulacre ha inclòs 

dues sessions de treball, una de caràcter teòric i una 

altra de caràcter pràctic.  

Educació i sensibilització 

D’una banda, en una de les concessionàries de 

l’Argentina s’han fet dues campanyes d’educació 

viària. La primera, amb el lema “Conduïm millor”, ha 

permès formar un total de dos milions de conductors 

des del seu començament, i s’ha centrat en respectar 

els carrils com a temàtica del 2015. La segona, amb el 

lema “Aprenem mirant”, s’ha centrat en la formació 

dels usuaris sobre els senyals verticals i el seu 

coneixement. De manera acumulada, ha ofert formació 

a més d’1,2 milions de persones i, a més, disposa de 

material didàctic per a alumnes.  

D’altra banda, la campanya de seguretat viària 

adreçada a escoles inclou la formació explícita de 

600 docents implicats en l’educació de més de 

25.000 alumnes de escoles diverses, tant públiques 

com privades, especials i d’adults, dels municipis per 

on transita l’autopista.  

 
Puerto Rico 

Destaquen la tasca per actualitzar el manual 

d’emergència existent en una de les concessionàries 

del país, amb l’objectiu de formalitzar la resposta a les 

diverses situacions d’emergència que es puguin 

produir i, d’aquesta manera, assegurar la protecció de 

totes les persones involucrades, tant persones 

usuàries com treballadors i altres grups d’interès.  

Educació i sensibilització 

Una de les concessionàries de Puerto Rico ha portat a 

terme una campanya de seguretat viària en 

col·laboració amb altres grups d’interès, adreçada a 

joves de 13 a 17 anys, mitjançant l’escenificació d’una 

obra experimental que es representa als teatres de 

cada municipi. Un total de 2.500 menors d’escoles 

públiques han participat en aquesta campanya.  

Així mateix, està previst començar una campanya 

específica per a nens i nenes de 7 a 11 anys, que té 

com a objectiu aprendre i treballar els comportaments 

a l’autopista mentre els menors circulen per un poble 

fictici adaptat per a aquesta finalitat.  
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Desenvolupament de 

productes i serveis amb 

impactes socials i 

ambientals positius 

La incorporació d’aspectes i consideracions ambientals 

i socials en el desenvolupament de nous productes i 

serveis afavoreix que es generin sinergies positives en 

l’àmbit operacional directe i potencia la innovació 

sobre la base d’impactes ambientals i socials positius.  

Autopistes 

A més de treballar per assegurar el nivell màxim de 

seguretat viària a totes les autopistes gestionades per 

Abertis, fet que suposa un dels impactes socials més 

significatius de l’activitat de l’organització, també es 

poden integrar altres aspectes, tant en el marc 

ambiental com social, amb l’objectiu de maximitzar el 

retorn ambiental i social de l’ús de les infraestructures.  

En el camp ambiental es porten a terme campanyes de 

sensibilització entre els usuaris de l’autopista, que 

inclouen temàtiques com la gestió correcta de residus 

o la preservació del medi ambient.  

D’altra banda, han continuat els serveis de compartir 

cotxe habilitats a les pàgines web d’algunes 

concessionàries d’Espanya i França, així com la 

discriminació de tarifes a favor dels vehicles menys 

contaminants en els casos en què es pot fer, en un 

marc de col·laboració publicoprivada i d’acord amb els 

termes definits a cada país. A Espanya, un total de 

1.595 vehicles s’han acollit al sistema ECOVIAT, 

5.750 vehicles al descompte per vehicle d’alta 

ocupació i 138 vehicles als descomptes vinculats al 

vehicle elèctric. 

La implantació del sistema de telepeatge, que permet 

reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 

dels vehicles que transiten per les autopistes, ha 

continuat la tendència a l’expansió.  

Així, el 44,1 % del total de transaccions del 2015 i el 

48,3 % del total d’ingressos han estat vinculats a l’ús 

del sistema de telepeatge (fet que suposa un 

increment del 16,2 % i el 5,3 %, respectivament, 

afectat en part per l’increment de l’abast a l’Argentina 

i Puerto Rico). Cal destacar que tots els països han 

incrementat el percentatge d’ús d’aquest sistema, 

implantat a totes les concessionàries excepte dues 

autopistes xilenes. 

 

 
Percentatge d’ús de telepeatgeiii  
 

 
 

2014 2015 

Transaccions Ingressos Transaccions Ingressos 

Brasil 45,0 % 58,7 % 47,0 % 61,3 % 

França 42,2 % 49,1 % 43,7 % 50,9 % 

Espanya 41,6 % 41,1 % 42,6 % 42,6 % 

Xile  3,1 % 5,2 % 11,9 % 11,4 % 

Argentina 27,0 % 30,0 % 34,1 % 35,2 % 

Puerto Rico 74,3 % 74,6 % 92,5 % 91,5 % 

 

 

Així mateix, la Fundació Abertis ha formalitzat un 

conveni de col·laboració amb la Fundació ONCE amb 

l’objectiu d’identificar i promoure mesures de millora 

de prestacions i condicions del servei per al col·lectiu 

de persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda. 

En aquest sentit, el marc de col·laboració preveu les 

possibilitats de la innovació al servei de la inclusió 

social, de manera que totes les persones usuàries 

puguin utilitzar les infraestructures de transport en 

igualtat de condicions, amb més eficiència i 

interactivitat.  

De la mateixa manera, les autopistes a Espanya han 

col·laborat en el projecte de millora i transformació de 

les àrees de servei i les han redissenyat, millorat i 

modernitzat incorporant-hi serveis de valor afegit, com 

ara la connexió a Internet gratuïta, una nova oferta 
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gastronòmica i zones infantils millorades, destinades a 

millorar l’experiència de la persona usuària.  

Cal destacar l’increment de l’ús de les zones de 

descans específiques per a transportistes que hi ha a 

les autopistes d’Espanya. Després de quatre anys des 

que van entrar en funcionament, les dues àrees de 

servei han registrat una ocupació mitjana diària del 62 

%, el 82 % durant el període nocturn i un 100 % els 

caps de setmana. Durant el 2015, aquests espais amb 

capacitat per a 173 places han rebut 46.827 visites, un 

7 % més que en el mateix període de l’any anterior. 

L’element més valorat ha estat el de la seguretat.  

 

 

Punts de recàrrega elèctrica en autopistes 

Un dels impactes ambientals més significatius del transport terrestre és el consum de combustibles i la generació 

d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. L’anàlisi de la petjada de carboni de l’organització mostra el càlcul de 

les emissions de CO2 equivalent que generen els vehicles que transiten per les autopistes i el volum que aquestes 

emissions suposen en relació amb la resta d’emissions directes i indirectes de l’organització. El desenvolupament de 

noves tecnologies en el transport, i la seva extensió entre les persones usuàries, requereix l’adaptació de les 

infraestructures per poder potenciar-les i implantar-les de manera correcta.  

El vehicle elèctric és una de les tecnologies amb més capacitat d’incidència en la contribució al canvi climàtic del 

transport terrestre i és una tecnologia que encara no està estesa a causa de certes limitacions, entre les quals hi ha el 

nivell d’autonomia o una oferta limitada i de cost elevat en termes comparatius amb els vehicles tradicionals.  

Amb l’objectiu de facilitar i promoure l’ús del vehicle elèctric, les autopistes franceses participen en el projecte 

cofinançat per la Unió Europea Corri-Door, que té com a objectiu instal·lar un total de 200 nous punts de recàrrega 

elèctrica ràpida, distribuïts per tot el territori francès. La localització dels nous punts comprèn els que ja existien 

prèviament i garanteix que, entre punt i punt, hi hagi una distància màxima de 80 quilòmetres. Així, una de les 

limitacions de l’ús del vehicle elèctric en llargs recorreguts, l’autonomia, queda compensada per l’increment 

d’infraestructures de recàrrega. Els punts de recàrrega són universals i estan adaptats als diversos dispositius de 

càrrega dels models de vehicles existents i la càrrega ràpida permet que el vehicle pugui recuperar un 80 % de bateria 

en trenta minuts. A més, l’energia subministrada en els punts de càrrega és d’origen renovable. 

Els resultats del projecte permetran incrementar el coneixement de les expectatives dels usuaris sobre aquest tipus de 

serveis, la viabilitat econòmica i els models de negoci vinculats, i el desplegament d’una xarxa d’infraestructura de 

càrrega interconnectada a tot el territori europeu. 
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Telecomunicacions satel·litàries 

La capacitat de connectar zones remotes a Internet i 

serveis de telecomunicacions, a més de transmetre 

continguts i fer-los arribar a un nombre superior 

d’usuaris, de millorar les connexions en casos 

d’emergències i de permetre solucions de connexió 

que donin resposta a una diversitat de situacions, com 

per exemple el cas de les comunicacions marítimes, 

constitueixen les principals oportunitats a l’hora de 

considerar els aspectes i impactes socials en el 

desenvolupament de productes i serveis.  

En aquest sentit, s’han mantingut actius els projectes 

de recerca i desenvolupament en què està implicada 

l’organització, com el Projecte Prometeu i el Projecte 

Intogener en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental, i el 

Projecte Ignis en l’àmbit de les emergències i la salut, 

juntament amb altres projectes d’innovació vinculats a 

la distribució de serveis via satèl·lit a la llar, la televisió 

en 3D i la televisió connectada. 

Així mateix, destaca l’organització i la coordinació de la 

convocatòria del Premi al Millor Projecte d’Innovació 

per a Satèl·lits de Telecomunicacions, que el 2015 ha 

estat concedit al projecte “Plataforma Tèrmica Modular 

per a Satèl·lit”, una solució que permet desenvolupar 

satèl·lits més potents, compactes i eficients. 

 

 

Potenciant la connectivitat 

La connexió via satèl·lit és capaç de superar les barreres físiques vinculades a fer arribar el senyal a localitzacions on, 

per la seva ubicació, en tractar-se d’àrees remotes o d’accés complicat, o bé per les seves característiques, com ara 

els trens en moviment, és molt complicat o gairebé impossible fer-ho. Durant el 2015, s’han portat a terme projectes 

diversos adreçats a continuar avançant per oferir senyal de telecomunicacions en aquests llocs: 

 Projecte pilot de connectivitat en trens: La solució, implantada en el marc d’un projecte pilot en un tren d’alta 

velocitat (AVE), combina les connexions via satèl·lit amb les de 3G-4G al llarg de tot el recorregut. L’accés Wi-Fi 

permet la connexió de més de 400 persones de manera simultània i aconsegueix un gran ample de banda gràcies 

a la combinació de les tecnologies disponibles. A més, l’oferta de serveis s’amplia amb la possibilitat de disposar 

de televisió en directe, informació relativa al viatge en temps real, un servidor de continguts audiovisuals i serveis 

d’àudio i quiosc de premsa.  

 Reducció de la bretxa digital a Colòmbia: En el marc del projecte governamental promogut pel Ministeri de 

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de Colòmbia, “Kioscos Vive Digital”, Telecomunicacions 

Satel·litàries juntament amb un operador de telefonia ha obtingut la licitació per instal·lar, operar i administrar 

648 quioscos digitals a set departaments del país. Els quioscos digitals són punts d’accés a Internet en zones 

rurals o aïllades, que permeten l’accés a Internet i a serveis de veu i dades i, a més, la formació i la sensibilització 

de persones que fins al moment havien estat excloses d’àmbits com l’alfabetització digital i el govern electrònic, 

entre d’altres.  

 Connexió en zones rurals de Mèxic: Durant el 2015 s’ha formalitzat un acord amb una empresa de 

telecomunicacions de Mèxic que permetrà donar accés a Internet de banda ampla en més de 8.700 espais públics 

a poblacions rurals o remotes de Mèxic. Aquesta xifra engloba tres de les quatre zones que formen la xarxa 10K, 

una iniciativa del projecte México Conectado, creat per la Secretaria de Comunicacions i Transports (SCT), que té 

com a objectiu dotar d’accés a Internet més de 10.000 escoles, centres de salut, biblioteques, centres comunitaris 

i altres instal·lacions de l’administració mexicana ubicades a poblacions que no tenien connectivitat a banda 

ampla.  

 

GRI: G4-DMA, G4-EN27, G4-PR1 



INFORME DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2015 42 

 
 

 

 

 

Índex general  
Índex de continguts GRI 

Satisfacció i atenció  

La implantació de sistemes de gestió de la qualitat és 

l’eina principal mitjançant la qual es canalitza el 

desenvolupament de procediments i pràctiques 

vinculats a la millora contínua de la comunicació i la 

relació amb el client, a més del servei prestat.  

El 91,8 % de la xifra de negoci disposa d’un sistema 

implantat de gestió de la qualitat, i el 75,5 % està 

certificat d’acord amb l’estàndard internacional 

ISO 9001 (2008).  

Les autopistes del Brasil disposen d’un sistema 

implantat, però no certificat (tot i que durant el 2015 

s’han portat a terme auditories internes en algunes de 

les concessionàries amb l’objectiu, entre d’altres, 

d’adequar el sistema a l’actualització de la norma del 

2015), igual que a part de França.  

A Espanya el sistema està certificat, de la mateixa 

manera que en una de les concessionàries de 

l’Argentina i en una de Puerto Rico. Per la seva banda, 

Xile està en procés d’implantació d’un sistema comú 

de gestió per a totes les concessionàries. 

 

Sistemes de gestió de la qualitat segons la xifra de negoci 

 

 

Objectius i accions 

Un dels aspectes principals dels sistemes de gestió de 

la qualitat és l’establiment i el seguiment d’uns 

objectius anuals de millora contínua, juntament amb la 

implantació d’accions vinculades a assolir-los.  

Destaca com a aspecte rellevant l’atenció i la 

comunicació portada a terme amb els usuaris i clients, 

tant d’autopistes com de telecomunicacions 

satel·litàries, així com la seva satisfacció. Totes les 

concessionàries disposen de mecanismes formals de 

comunicació i contacte directe amb els usuaris de les 

autopistes, d’acord amb els marcs de protecció de la 

confidencialitat que hi ha a cada país i amb els termes 

acordats en els contractes de concessió de les 

autopistes. 

Les concessionàries del Brasil han dut a terme accions 

vinculades als objectius específics del sistema de 

gestió relacionats amb la satisfacció del client o el 

període de resposta a les comunicacions rebudes, així 

com altres objectius relacionats amb el servei prestat 

en les cabines de peatge, els temps mitjans de 

resposta en cas d’emergències, el manteniment de les 

infraestructures, la formació de les persones 

treballadores, el desenvolupament de programes 

ambientals i l’acompliment dels proveïdors. 

Mensualment es porta a terme un seguiment i un 

registre de l’acompliment de cadascun dels indicadors 

del quadre de comandament.  

De la mateixa manera, les autopistes de França han 

creat un nou espai web accessible des dels dispositius 

mòbils amb una aplicació descarregable, que pretén 

facilitar tota la informació rellevant sobre l’estat de les 

autopistes en temps real, a més de permetre millorar 

els serveis d’atenció mitjançant eines de 

geolocalització i inclusió de tota mena d’informació 

relacionada amb l’experiència d’ús de les autopistes.  

En el cas d’Espanya, els objectius i les accions 

establerts en el sistema de gestió integrat, vinculats a 

la relació i la comunicació amb el client, inclouen el 

seguiment explícit de les reclamacions rebudes, la 

millora de la gestió comercial i la facturació.  

Durant el 2015, s’ha desenvolupat i s’ha posat en 

marxa un pla d’orientació al client, amb l’objectiu de 

millorar l’experiència de les persones usuàries en 

cadascun dels contactes amb l’organització, per 

intentar superar les expectatives d’aquest grup 

d’interès. El pla inclou la realització de jornades 

internes de sensibilització entre tots els treballadors, el 

desenvolupament d’un programa específic de 

formació, la definició d’indicadors de seguiment de 

l’atenció al client en els canals de comunicació 
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tradicionals directes i la implantació de plans d’acció 

específics adreçats a modificar la percepció dels 

usuaris de la seva experiència.  

Pel que fa als canals de comunicació, destaca el 

desenvolupament d’una aplicació per a terminals 

mòbils que, mitjançant un sistema de veu per evitar 

les distraccions al volant, proporciona informació en 

temps real sobre el trànsit i permet la creació d’alertes 

específiques, així com la connexió directa amb els 

centres d’operacions per sol·licitar assistència i 

comunicar i compartir qualsevol detall sobre possibles 

incidències en pista, tarifes i altres serveis relacionats. 

Prop de 34.000 persones es van descarregar l’aplicació 

durant els sis mesos d’existència des que es va 

implantar a meitat d’any. 

En la mateixa línia, s’ha habilitat un servei de xat 

instantani a través de la pàgina web autopistas.com, 

amb l’objectiu de facilitar la navegació web i l’atenció a 

dubtes i consultes en el moment mateix de la 

navegació. D’aquesta manera s’ha reduït el nombre de 

consultes genèriques rebudes pel centre telefònic 

d’atenció al client. Des que es va posar en 

funcionament, el servei de xat ha atès més de 

33.000 consultes directes. De la mateixa manera, 

s’han implantat accions per millorar la qualitat oferta a 

les persones usuàries en la seva relació amb el call 

center i per reduir el temps de gestió i resposta de les 

comunicacions. Entre aquestes accions, hi ha la 

implantació d’un nou esquema de resposta, la 

formació específica dels agents implicats i l’establiment 

i el seguiment d’indicadors de qualitat de resposta. 

Les autopistes xilenes han centrat esforços en la 

implantació del sistema de gestió i en 

l’homogeneïtzació de procediments, a més de la 

realització d’una auditoria interna del sistema. Els 

objectius prioritaris inclouen millorar el grau de 

satisfacció dels usuaris, juntament amb el compliment 

dels requeriments rebuts per part dels grups d’interès.  

L’Argentina disposa d’objectius de millora en relació 

amb la comunicació i l’atenció a les consultes rebudes, 

i Puerto Rico ha centrat els esforços en el seguiment i 

la millora del procés de peatge.  

D’altra banda, telecomunicacions satel·litàries ha 

inclòs entre els seus objectius la consolidació de la 

implantació del nou model d’atenció al client creat el 

2014, l’increment del nivell de satisfacció al client i el 

desplegament de procediments per obtenir el certificat 

ISO 27001 de seguretat de la informació, que s’ha 

aconseguit.  

 
 
 
Comunicacions rebudes i percentatge d’atenció – Autopistes 
 

 Consultes Queixes Suggeriments 

Brasil 

Rebudes 995.879 38.269 641 

% d’ateses i resoltes 99,6 % 87,5 % 64,7 % 

França 

Rebudes 505.833 3.595 0 

% d’ateses i resoltes 100,0 % 100,0 % --- 

Espanya 

Rebudes 79.025 3.217 81 

% d’ateses i resoltes 98,8 % 97,0 % 97,5 % 

Xile 

Rebudes 3.000 1.803 83 

% d’ateses i resoltes 93,3 % 97,0 % 100,0 % 

Argentina 

Rebudes 299.481 12.473 30 

% d’ateses i resoltes 100,0 % 93,6 % 80,0 

Puerto Rico 

Rebudes 0 16 0 

% d’ateses i resoltes --- 100,0 % --- 

 
 
 

 

GRI: G4-DMA, G4-PR3, G4-SO11, G4-EN34 



INFORME DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2015 44 

 
 

 

 

 

Índex general  
Índex de continguts GRI 

Comunicacions rebudes i percentatge d’atenció – Telecomunicacions 
 

 Consultes Queixes Suggeriments 

Telecomunicacions 
satel·litàries 

Rebudes 8.500 528 1 

% d’ateses i 
resoltes 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Distribució de comunicacions rebudes totals per país (2015, cercle exterior i 2014, cercle interior) 

 

 

El nombre de comunicacions rebudes s’ha incrementat 

en relació amb l’any anterior, en part a causa de 

l’increment de l’abast de les dades. De la mateixa 

manera, les variacions que s’han produït en les dades 

del Brasil estan relacionades amb el canvi de 

metodologia de recopilació de les dades en algunes 

concessionàries, així com amb la relació directa que 

part de les comunicacions tenen amb les actuacions 

dutes a terme en les infraestructures i els canvis en el 

sistema de telepeatge (en períodes de més activitat es 

registra un nombre superior de comunicacions).  

Les dades han variat significativament en el cas de Xile 

per la modificació de la metodologia de recopilació de 

les dades en una de les concessionàries i per 

l’habilitació d’un correu electrònic de contacte per 

potenciar les comunicacions amb els usuaris, a més de 

la posada en marxa d’un nou sistema de telepeatge 

que ha generat l’increment de les consultes efectuades 

pels usuaris. 

Finalment, en el cas de les telecomunicacions 

satel·litàries, d’una banda, l’increment està vinculat a 

la modificació de la metodologia i, de l’altra, al fet que 

es disposa de més registres gràcies al nou sistema 

implantat d’atenció al client. 

El compliment normatiu és un dels aspectes que 

recullen els sistemes de gestió. Durant el 2015, s’ha 

rebut una sanció per un import de 1.827,5 euros, per 

incompliments de caràcter administratiu vinculats al 

retard en el lliurament de la programació mensual de 

serveis de conservació de l’autopista, i una altra sanció 

administrativa per valor de 1.821,3 euros relacionada 

amb el manteniment de l’equilibri econòmic i financer 

de l’activitat segons els termes del contracte de 

concessió, ambdues en dues concessionàries del 

Brasil.  

Així mateix, una de les concessionàries espanyoles ha 

rebut una sanció per valor de 3.300 euros relacionada 

amb la no-adequació de la neteja de la calçada 

després de la realització d’unes obres. Un cop 

identificats els fets, s’ha portat a terme la neteja 

corresponent. 

També s’han rebut dues sancions per un valor total de 

6.910,7 euros en una de les concessionàries xilenes, 

relacionades amb la manca de senyalització de 

desviament per advertir els usuaris sobre la realització 

de tasques de manteniment, d’una banda, i per 

l’acumulació de residus i la desinfecció de les 

instal·lacions, de l’altra. En aquest sentit, s’ha reforçat 

el procediment de senyalització viària definit per als 

treballs a l’autopista, a banda de renovar els senyals 

més antics, i s’ha incrementat la periodicitat de la 

retirada d’escombraries, a més de limitar l’accés de 

terceres persones als contenidors i incrementar la 

periodicitat dels treballs de desinfecció d’instal·lacions.  

Finalment, una de les concessionàries de l’Argentina 

ha rebut un total de 56 sancions per import de 

267.970,7 euros relacionades amb la senyalització, el 

manteniment, la il·luminació, la gestió dels residus i 

l’estat de les cunetes en les infraestructures. Tots els 

incompliments relacionats han estat resolts mitjançant 

l’aplicació de les mesures corresponents, i totes les 

sancions estan en fase de recurs. 
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Enquestes de satisfacció a usuaris i clients 

Durant el 2015, les diverses concessionàries del Brasil han portat a terme una enquesta de satisfacció als usuaris de 

les autopistes, de manera conjunta en el total de la xarxa. Han participat en l’enquesta un total de 1.453 persones 

usuàries de les autopistes, a les quals s’ha fet una entrevista personal. El perfil mitjà de la persona usuària 

entrevistada és un home, de 35 a 50 anys, amb estudis bàsics, que es desplaça en vehicle pesant per l’autopista per 

motius laborals.  

La nota mitjana de les concessionàries brasileres és d’un 8,3 en una escala de 0 a 10; la valoració mitjana de les 

concessionàries estatals és una mica superior (8,7) a la de les federals (8,0). La valoració global és elevada, atès que 

cap de les concessions no ha rebut una valoració inferior a 7,6. Així mateix, s’ha pogut observar que el nivell 

d’exigència de les persones usuàries és elevat, ja que tots els atributs han estat valorats amb un 9,5 o superior. Cal 

prioritzar les accions en els àmbits de les telecomunicacions, la seguretat viària, la informació per Internet i el 

drenatge, i continuar treballant per millorar la qualitat de la pista i la il·luminació, l’impacte acústic, l’atenció al client i 

la comunicació. 

Resultats de les enquestes de satisfacció al Brasil 

 

D’altra banda, les autopistes a Espanya han fet una enquesta de satisfacció al client enfocada a analitzar la seva 

percepció sobre la qualitat dels serveis prestats, a identificar punts de millora i a ampliar la informació sobre el grau de 

coneixement que tenen les persones usuàries dels canals de comunicació a la seva disposició i dels productes i serveis 

prestats per l’organització. Hi han participat un total de 2.868 persones, tant usuàries habituals dels serveis com 

usuàries d’un panel extern d’usuaris no habituals, que utilitzen els serveis prestats tant per motius professionals com 

personals, amb freqüències diverses. Els resultats mostren un increment generalitzat de les valoracions obtingudes en 

tots els àmbits analitzats en relació amb el 2013, en gran part a causa de les accions dutes a terme tant en el marc 

comunicatiu com de conservació, remodelació i modernització de les infraestructures i els peatges. La valoració global 

de l’autopista ha obtingut un 6,97 sobre 10, i s’han identificat com a àmbits principals amb recorregut de millora la 

informació sobre l’estat del trànsit i les incidències, la seguretat viària, el manteniment i la senyalització de les 

infraestructures, i la rapidesa del pas pel peatge. 

De la mateixa manera, dues de les autopistes xilenes han portat a terme una enquesta comuna, amb la participació de 

609 persones usuàries, a les quals s’ha fet una entrevista. L’índex mitjà de satisfacció ha estat d’un 6,7. Els atributs 

més ben valorats han estat la rapidesa en el desplaçament en la ruta, la informació relacionada a través dels diversos 

mitjans de comunicació, la tecnologia de pagament en peatges, el temps de resposta en assistència i la qualitat 

d’atenció del personal. D’altra banda, cal continuar treballant en els aspectes d’il·luminació, accessos, senyalització, 

mitjans de pagament, pavimentació, àrees de servei i tarifes. Finalment, Puerto Rico elabora una enquesta cada dos 

anys, així que la dada considerada fa referència a la darrera enquesta de satisfacció vigent, que correspon a l’exercici 

2014 i en la qual van participar un total de 650 persones usuàries amb un resultat de percepció de satisfacció de 3,6 

sobre 5. 

Telecomunicacions satel·litàries ha portat a terme una enquesta de satisfacció de clients en consonància amb la de 

l’any anterior i ha rebut el nombre més alt de respostes, amb un abast del 57,2% del total d’empreses clients. L’índex 

net de satisfacció és del 80,3 %, mentre que el 2014 era del 77 %; a més, totes les qüestions comunes han estat més 

ben valorades que l’any anterior. Com a punts forts s’ha detectat la consideració de l’organització com a sòcia en 

projectes futurs, la recomanació dels serveis prestats i el tracte personal, mentre que entre els aspectes amb 

recorregut de millora hi ha el portal web d’atenció al client i el call center.   
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La rellevància de l’equip 

humà en l’acompliment 

La salut i la seguretat ocupacional és un dels aspectes 

materials identificats com a prioritaris i relacionats 

amb l’equip de persones que exerceixen les seves 

tasques en l’organització, tant de manera directa com 

indirecta. En aquest sentit, l’objectiu és aconseguir 

reduir els accidents a la mínima expressió en tot el 

cicle de vida de l’organització, i també en les empreses 

contractades i proveïdores.  

La qualitat de l’ocupació i les seves característiques, el 

desenvolupament professional, la formació i l’avaluació 

de l’acompliment i la igualtat i la diversitat completen 

els aspectes rellevants en matèria de gestió d’impactes 

socials específicament relacionats amb la feina i el 

col·lectiu de treballadors.  

Potenciar les relacions entre l’equip humà i consolidar 

canals formals i informals de comunicació i gestió 

d’expectatives, juntament amb la capacitat de les 

persones d’aportar valor afegit a l’activitat de 

l’organització i de desenvolupar-se professionalment 

en un entorn neutre en matèria d’igualtat 

d’oportunitats, són els principals objectius relacionats 

amb els aspectes materials que es presenten a 

continuació. 

 

 

 

Accions implantades i 
resultats principals 
del 2015

El 90,6 % de la xifra de negoci disposa d'un sistema de gestió de riscos laborals 
implantat.

33% de reducció dels accidents laborals al Brasil en comparació amb el 2014, tant en 
homes com en dones. 

125.000 hores de formació impartides en matèria de prevenció de riscos laborals, amb 
una inversió total de 930.000 euros. 

El 98,1 % del total de càrrecs directius, el 98,5 % de direccions i el 48,7 % de la resta 
de la plantilla implicades en DPO. 

Mitjana de 22,5 hores de formació per persona treballadora. 

Increment de la presència de dones en pràcticament totes les categories professionals 
i països.

379 persones amb diversitat funcional contractades en plantilla mitjana equivalent.

GRI: G4-DMA 
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Salut i seguretat laboral 

Analitzar els nivells de risc de cada lloc de treball, 

sistematitzar les pràctiques preventives i crear 

procediments i eines destinats a minimitzar el risc són 

els àmbits principals d’incidència en la gestió de la 

prevenció de riscos laborals en l’organització.  

Sistemes de gestió  

Els sistemes de gestió permeten formalitzar les accions 

efectuades sota un paraigua comú i estandarditzat. En 

aquest sentit, el 90,6 % de la xifra de negoci del 2015 

disposa d’un sistema de gestió de riscos laborals 

implantat. En concret:  

 Totes les concessionàries del Brasil, tret d’una, 

disposen d’un sistema comú de gestió de riscos 

implantat el 2014 i consolidat durant el 2015, 

d’acord amb els estàndards definits pel Ministeri 

de Treball del Brasil.  

 En el cas de França i Espanya, hi ha un sistema de 

gestió implantat i certificat segons l’estàndard 

internacional OHSAS 18001.  

 El model de referència a Xile és el Programa 

Empresa Competitiva, un sistema de gestió de 

prevenció de riscos laborals basat en la norma 

OHSAS 18001 i que està subjecte a una auditoria 

externa anual. Totes les concessionàries de Xile 

han passat aquesta auditoria, amb resultats 

positius en tots els casos.  

 Una de les concessionàries de Puerto Rico disposa 

de procediments específics en matèria de gestió 

de riscos laborals, però no té un sistema de gestió 

formal implantat. De la mateixa manera, la resta 

de concessionàries (una a Puerto Rico i dues a 

l’Argentina) no tenen cap sistema formal 

implantat, si bé en el cas de Puerto Rico, cal 

destacar la realització d’un total de deu 

inspeccions en el marc d’un conveni de 

col·laboració amb l’organització PROSHA.  

 Telecomunicacions satel·litàries a Espanya disposa 

d’un sistema de gestió de riscos laborals implantat 

però no certificat, i al Brasil no hi ha formalment 

cap sistema de gestió implantat. Cal destacar que, 

per segon any consecutiu, no s’ha produït cap 

accident laboral en les activitats de 

telecomunicacions satel·litàries.  

En general, el nivell de risc dels llocs de treball és 

mitjà-baix i és més elevat per a les persones que 

estan a les places de peatge, així com les que fan 

tasques de manteniment.  

Així mateix, destaca la coordinació d’activitats amb les 

empreses contractades que presten serveis en les 

instal·lacions de l’organització, que el 2015 han sumat 

un total de 12,2 milers de treballadors, la majoria 

pertanyents a les activitats d’autopistes al Brasil 

(71,1 %) i a Espanya (14 %). 

Les concessionàries del Brasil i Xile han incorporat 

noves directrius de salut i seguretat ocupacional en els 

contractes, i els sistemes de gestió comprenen accions 

específiques de coordinació amb aquest grup d’interès, 

que inclouen la formació específica i el seguiment dels 

accidents produïts, així com l’elaboració d’un pla de 

seguiment diari de seguretat i salut en les ocupacions 

d’alt risc al Brasil. 

 

 
Gestió de riscos laborals segons la xifra de negoci 
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GRI: G4-DMA, G4-10, G4-LA7, G4-LA8 
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Comitès de seguretat i salut 

Els comitès de seguretat i salut són els principals 

espais de coordinació i diàleg per a la gestió diària de 

qüestions relacionades amb la implantació dels 

sistemes i els procediments de prevenció.  

Totes les activitats i països, excepte l’Argentina, Puerto 

Rico, telecomunicacions satel·litàries al Brasil i la seu 

central a Barcelona, juntament amb la Fundació, 

disposen de comitès de seguretat i salut que donen 

cobertura a un total del 82,5 % de la plantilla en data 

de 31 de desembre.  

La implantació del nou conveni en autopistes 

d’Espanya ha reduït el nombre de comitès de 

seguretat i salut per adequar-lo a la nova estructura 

interna.  

Els comitès de seguretat i salut del Grup s’han reunit 

un total de 505 vegades i han tractat qüestions 

relacionades amb les temàtiques següents: 

 Condicions de treball i seguretat.  

 Avaluacions de risc, inspeccions de 

seguretat, observacions, auditories, i 

seguiment d’accions i indicadors.  

 Seguiment dels plans de formació.  

 Proposta de mesures correctives i millores 

relacionades amb els diferents aspectes.   

 Coordinació d’activitats amb empreses 

contractades.  

 

Accions implantades 

Durant el 2015 s’han portat a terme inversions per 

millorar l’entorn laboral per valor d’1,7 milions d’euros, 

principalment a les autopistes de Xile i França. Les 

accions realitzades a Xile inclouen la instal·lació de 

sistemes d’alarmes, el blindatge i l’ampliació de 

cabines de peatge, i la instal·lació de sistemes de 

correu pneumàtic, entre d’altres.  

La formació en aspectes diversos relacionats amb la 

prevenció de riscos laborals és una eina fonamental 

dels sistemes de gestió i ha suposat un total de 

124.387 hores i 930 milers d’euros per al total de les 

activitats. Les autopistes del Brasil, França i Espanya 

són les que més activitats de formació han dut a terme 

en aquest sentit.  

 
Autopistes Brasil 

Entre les accions dutes a terme per les concessionàries 

del Brasil hi ha la instal·lació de sistemes de seguretat 

en els vehicles pesants, la implantació del marc 

normatiu intern “Planificació de la seguretat a la 

feina”, la formació per a la gestió de riscos, la 

implantació d’un programa d’auditories anuals i la 

implantació de les “Regles bàsiques per salvar vides”.  

La celebració de la Setmana Interna Integral de 

Prevenció d’Accidents a la Feina (SIIPAT) ha estat el 

marc d’execució de les auditories i, a més, s’han fet 

tallers i jornades de formació amb l’objectiu de 

sensibilitzar les persones treballadores. Les actuacions 

del comitè GERAR han continuat durant el 2015. 

De la mateixa manera, s’han dut a terme actuacions 

d’observació de feina segura i visites a les obres i a les 

àrees operacionals, s’han elaborat instruccions 

específiques, s’ha portat a terme formació en matèria 

d’equips de prevenció i s’ha millorat la protecció física 

de les cabines de peatge en algunes concessionàries.  

 
Autopistes Espanya 

Les autopistes a Espanya han treballat per unificar la 

informació disponible vinculada a la prevenció de 

riscos laborals i han intentat alimentar una aplicació 

comuna mitjançant la qual es fa el seguiment de 

l’actualització i la revisió de les avaluacions de risc de 

seguretat en totes les concessionàries. En aquest 

sentit, s’han unificat criteris i s’han planificat accions 

de millora derivades de les revisions efectuades.  

Així mateix, s’han fet avaluacions de riscos 

psicosocials en cinc gerències, s’han revisat i 

actualitzat diversos procediments, s’han coordinat 

activitats amb les empreses proveïdores i els 

contractistes i se n’ha ampliat l’abast per incloure 

autònoms i empreses de subministraments, i s’ha 

iniciat un procediment per unificar els serveis externs 

de prevenció.  

 
Autopistes Xile 

Entre les accions dutes a terme en el marc del 

Programa d’Empresa Competitiva, les concessionàries 

de Xile han implantat actuacions de seguiment i 

formació juntament amb visites de vigilància i 

prevenció, han aplicat accions correctives i han 

analitzat els accidents que s’han produït.  

La formació s’ha impartit d’acord amb els nivells de 

risc identificats a cada un dels llocs de treball i s’ha fet 

el seguiment de l’ús dels equips de protecció 

disponibles. A més, s’ha portat a terme un seguiment 

específic a les empreses contractades amb l’objectiu 

d’assegurar el compliment dels estàndards 

organitzacionals d’aplicació.  

 

GRI: G4-DMA, G4-LA5, G4-LA8 
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Autopistes Argentina 

La formalització de l’anàlisi de riscos dels llocs de 

treball juntament amb la realització de visites de 

seguiment i inspecció han estat les accions principals 

realitzades per una de les concessionàries de 

l’Argentina, que també ha avaluat mensualment l’estat 

de la documentació de les empreses contractades i ha 

impartit formació en matèria de prevenció de la salut.  

 
Autopistes Puerto Rico 

La concessionària més gran de Puerto Rico ha dut a 

terme un total de 12 inspeccions internes en places de 

peatge i altres espais, juntament amb altres 

inspeccions específiques a empreses contractades, en 

línia amb els requeriments del Programa de 

compliment regulador per a contractistes.  

De la mateixa manera, s’ha revisat el Pla de seguretat 

i salut vigent i s’han fet 39 anàlisis de riscos interns. 

Tots els països i les activitats fan un seguiment dels 

índexs d’incidència, freqüència i gravetat, els principals 

indicadors a escala internacional en matèria 

d’acompliment en l’àmbit de la prevenció de riscos 

laborals.  

 

 

 
 
Evolució de l’índex d’incidència per país  

 

Evolució de l’índex de freqüència per país 
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Evolució de l’índex de gravetat per país 

 

 

Accidents totals per gènere i país 

 

Evolució del nombre d’accidents global per gènere 

 

El 2015 s’ha produït un total de 521 accidents de 

treballadors directes, tots en l’activitat d’autopistes, fet 

que suposa un increment significatiu en relació amb 

l’any anterior. La variació de la dada es deu, d’una 

banda, a l’increment de l’abast a l’Argentina, el país 

amb el nombre d’accidents més elevat, i, de l’altra, a 

l’increment dels accidents a França (l’increment s’ha 

produït entre els homes, mentre que la dada s’ha 

reduït entre les dones), Espanya i Xile (on l’increment 

s’ha produït entre les dones i, en el cas dels homes, la 

dada ha disminuït).  

Una de les concessionàries de l’Argentina va patir un 

accident massiu que va afectar un total d’11 persones 

per l’entrada accidental d’un camió amb càrrega de 

substàncies tòxiques en el peatge i el vessament de 

substàncies. Si bé totes les persones van rebre l’alta 

de manera immediata, aquest succés ha incidit sobre 

el total d’accidents del país.  

Cal destacar la reducció d’un 33,7 % dels accidents 

produïts al Brasil, tant en homes com en dones, així 

com el fet que no s’han produït accidents en les 

autopistes de Puerto Rico ni tampoc en l’activitat de 

telecomunicacions satel·litàries (Espanya i Brasil), raó 

per la qual no en consten dades el 2013, el 2014 i el 

2015.  

D’altra banda, s’han produït un total de 100 accidents 

entre les persones contractades per tercers que fan 

treballs en les instal·lacions de l’organització a les 

autopistes, valor que ha disminuït significativament en 

relació amb l’any anterior, en part a causa d’un canvi 

de metodologia en la recopilació de la dada a Espanya. 

Aquestes dades no estan incloses en els índexs 

analitzats i la seva anàlisi es fa de manera separada.  

Durant el 2015, han mort un total de tres treballadors 

directes, dos a les autopistes del Brasil i un a les 

d’Espanya. En el cas d’Espanya, el motiu ha estat un 
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accident diürn de trànsit per causes desconegudes, ja 

que ni la calçada ni el vehicle presentaven anomalies. 

En el cas del Brasil, un dels casos ha estat provocat 

pel xoc amb un altre vehicle en perdre el control i 

l’altre s’ha degut a un atropellament per part d’un 

usuari. Així mateix, han mort sis treballadors 

indirectes, tots al Brasil, tret d’un a Xile i un a 

l’Argentina. 

 
Causes dels accidents 

Les principals causes dels accidents inclouen:  

 Luxacions, torçades, col·lisions, caigudes al 

mateix nivell i en un de diferent, atropellaments i 

atacs d’animals al Brasil.  

 Relliscades i caigudes en el mateix nivell, 

manipulació d’objectes, atacs d’animals i accidents 

de circulació a França. 

 Ensopecs, relliscades i caigudes en el mateix nivell 

i cops contra objectes a Espanya. 

 Assalts, caigudes en el mateix nivell, cops contra 

objectes i projecció de partícules a Xile.   

 Cops contra objectes fixos i en moviment, 

caigudes en el mateix nivell, esforços excessius, 

contacte amb substàncies químiques, trepitjades 

d’objectes i agressions a l’Argentina.  

 

 

Distribució dels accidents de persones externes 

 

 
Evolució de l’índex d’incidènciaiv global per gènere 

 
 

 
Evolució de l’índex de freqüència global per gènere 
 

Evolució de l’índex de gravetat global per gènere 
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Ocupació i 

desenvolupament 

professional 

Les característiques de l’ocupació i els programes de 

desenvolupament professional i formació són alguns 

dels àmbits considerats més rellevants per part dels 

grups d’interès.  

Característiques de l’ocupació 

El 2015, la plantilla mitjana equivalent de l’abast de 

l’informe totalitza 14.722,7 persones equivalents, un 

7,3 % més que el 2014, i Brasil, França, Espanya i 

l’Argentina concentren el 87 % del total. Així mateix, 

en data de 31 de desembre, la plantilla de l’abast de 

l’informe és de 14.844 persones, un 2,6 % més que 

l’any anterior. 

Plantilla mitjana equivalent per país 

 

El 95,1 % del total de la plantilla en data de 31 de 

desembre disposa d’un contracte indefinit, un 

percentatge lleugerament superior en el cas dels 

homes (96,2 %) i lleugerament inferior en el cas de 

les dones (93,3 %). La dada s’ha mantingut constant 

en relació amb l’any anterior i la distribució és 

homogènia entre els països, excepte algunes 

concessionàries de Xile i l’Argentina en què el 

percentatge disminueix, sense que sigui en cap cas 

inferior al 80 %. 

 

El 90 % de la plantilla en data de 31 de desembre 

treballa a jornada completa (el 94,2 % en el cas dels 

homes i el 83,5 % en el cas de les dones). Aquest 

percentatge es manté pràcticament constant en tots 

els països i activitats, excepte a les autopistes 

d’Espanya, en què el 76,3 % dels homes i el 38 % de 

les dones treballen a jornada completa.  

Percentatge de plantilla segons jornada 
 

 Homes Dones Total 

Jornada completa 94,2 % 83,5 % 90,0 % 

Jornada parcial  5,8 % 16,5 % 10,0 % 

La classificació de llocs de treball distingeix tres 

categories professionals: la de càrrecs directius, que 

representa un 0,7 % de la plantilla; els càrrecs 

intermedis, un 5,9 % de la plantilla, i la categoria 

“resta”, on es troba el 93,4 % restant. Aquesta 

distribució s’ha mantingut constant en relació amb 

l’any anterior. 

S’observa una reducció en els índexs de rotació 

globals, principalment a causa de l’estabilització 

d’aquest indicador en totes les categories professionals 

i en els sexes de tots els països llevat de Xile, país on 

els acomiadaments per absentisme i les baixes 

voluntàries són les principals variables que incideixen 

en la rotació.  

Aquest indicador varia de manera significativa entre 

països, cosa que mostra l’elevat component de 

localitat i situació del mercat laboral a cada comunitat.  

Evolució de l’índex de rotació global per gènere 

Índex de rotació per categoria professional i gènere 

 
 

2014 2015 

Homes Dones Total Homes Dones Total 

Càrrecs 
directius 

21,8 % 35,7 % 23,5 % 19,4 % 20,0 % 19,4 % 

Direccions 9,4 % 7,4 % 9,0 % 8,8 % 5,7 % 8,1 % 

Resta 24,7 % 20,2 % 22,9 % 21,6 % 18,2 % 20,2 % 
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Evolució de l’índex de rotació per país - Autopistes 

 

Índex de rotació per gènere – Autopistes 
 

 
 

2014 2015 

Homes Dones Total Homes Dones Total 

Brasil 38,7 % 27,7 % 34,9 % 37,9 % 23,3 % 32,3 % 

França 3,3 % 3,8 % 3,5 % 4,2 % 3,2 % 3,8 % 

Espanya 12,2 % 9,3 % 11,2 % 2,1 % 1,9 % 2,1 % 

Xile 26,3 % 47,3 % 36,0 % 32,2 % 51,0 % 41,4 % 

Argentina 4,7 % 4,8 % 4,7 % 6,3 % 4,4 % 5,5 % 

Puerto Rico 40,0 % 100 % 45,5 % 12,5 % 5,3 % 10,4 % 

 

Evolució de l’índex de rotació – Telecomunicacionsv 
 

 
 
Índex de rotació per gènere – Telecomunicacions 
 

 
 

2014 2015 

Homes Dones Total Homes Dones Total 

Satel·litàries 
Espanya 

2,2 % 2,4 % 2,2 % 4,4 % 2,4 % 3,8 % 

Satel·litàries Brasil 6,3 % 5,6 % 6,0 % 6,5 % 10,5 % 8,0 % 
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Relacions i participació 

Hi ha diversos canals de comunicació i diàleg dins de 

l’organització, entre els quals destaquen els vinculats 

als convenis col·lectius i els propis del Codi ètic.  

En data de 31 de desembre, el 93,1 % de la plantilla 

està coberta per un conveni col·lectiu. Aquest 

percentatge és comú aproximadament a totes les 

activitats i països llevat de Xile, on el percentatge és 

del 73 %, i a la seu central, on el percentatge és del 

57,1 %. Puerto Rico és l’únic país on no hi ha un marc 

d’aplicació col·lectiva en aquest sentit.  

El nombre de comitès d’empresa formats per 

representants dels treballadors i l’organització s’ha 

reduït a la meitat durant el 2015 fruit de la 

reestructuració a Espanya i Xile, que ha implicat la 

fusió d’alguns comitès.  

En total, hi ha 34 comitès d’empresa, 32 dels quals 

estan a autopistes, i s’han reunit un total de 

279 vegades durant el 2015 (7 d’aquestes reunions les 

ha protagonitzat el comitè d’empresa de la seu 

central). El nombre de reunions també s’ha reduït 

durant el 2015, tot i que no tant com el nombre de 

comitès (42,7 %).  

Durant el 2015, el Comitè d’Empresa Europeu del Grup 

s’ha reunit una vegada i hi han assistit un total de 

20 persones en representació dels diversos grups 

d’interès implicats. Els temes que s’hi han tractat han 

inclòs els canvis organitzatius i la implantació del pla 

estratègic.  

Conveni col·lectiu - Autopistes 

 

Conveni col·lectiu – Telecomunicacions 

 

 

Enquestes de clima 

Durant el 2015, s’han analitzat els resultats de l’enquesta de clima laboral feta a les concessionàries de Xile. Sobre la 

base d’aquests resultats, entre les propostes de millora identificades hi ha:  

 Implementar un programa de desenvolupament professional per a tot l’equip humà de les concessionàries que 

tingui en compte l’antiguitat i l’acompliment.  

 Fer trobades informals periòdiques entre persones diverses de l’organització, per afavorir la relació directa entre 

categories professionals, departaments i àrees, i d’aquesta manera crear un espai de diàleg directe.  

 Elaborar un pla de formació per a totes les àrees de l’organització que inclogui la revisió dels procediments 

actuals, i un pla de comunicació per assegurar el coneixement entre tot l’equip.  

 Dissenyar un pla d’acollida, un pla de lideratge i un procediment de promoció intern.  

 Millorar els canals de comunicació existents i el sistema de compra d’eines i materials.  

Així mateix, l’activitat de telecomunicacions satel·litàries ha portat a terme una enquesta de clima laboral durant el 

2015, els resultats de la qual s’analitzaran en la mateixa línia, amb l’objectiu d’identificar mesures i propostes de 

millora. El total de la plantilla ha participat en l’enquesta, que s’ha fet en línia i de manera anònima. Els àmbits 

analitzats inclouen la percepció dels treballadors quant a imatge corporativa, estratègia, gestió, tasca professional, 

entorn, treball en equip, comunicació, lideratge, cultura corporativa, seguretat, formació, igualtat i compromís, entre 

d’altres.  
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De la mateixa manera, hi ha mecanismes formals 

mitjançant els quals els treballadors poden comunicar 

qualsevol qüestió, tant relacionada amb el 

comportament i vinculada a aspectes regulats pel Codi 

ètic i altres normatives internes, com per transmetre 

qualsevol qüestió relacionada amb l’àmbit professional 

directe. A més de la intranet i els blogs corporatius, es 

fomenta l’organització d’esdeveniments i trobades 

internes entre departaments i operacions diferents, 

juntament amb les activitats potenciades pels grups de 

voluntaris que promocionen projectes de col·laboració 

amb la comunitat local.   

A Espanya, les autopistes han desenvolupat una 

estratègia de millora de la comunicació interna 

mitjançant tècniques de team building i sessions 

participatives. S’han fet un total de 8 sessions en les 

quals han participat més de 180 professionals.  

Retribució i beneficis socials 

Alguns dels beneficis socials que ofereixen les diverses 

activitats i països inclouen cobertura de dietes, salut 

dental, transport noliejat, activitats extralaborals, 

programes de salut i vacunació, etc.  

Durant el 2015, s’han destinat 1,4 milions d’euros a 

activitats extralaborals en què han participat 

2.771 persones. Així mateix, en el cas de França, 

Espanya i Puerto Rico, es fan contribucions als plans 

de pensions dels treballadors, els fons dels quals són 

gestionats pels comitès corresponents de cada país.  

Direcció per objectius 

El 98,1 % del total de càrrecs directius, el 98,5 % de 

direccions i el 48,7 % de la resta de plantilla estan en 

un marc d’avaluació d’acompliment formal.  

Aquests percentatges varien lleugerament, depenent 

del país, en les categories de càrrecs directius i 

direccions, mentre que en el cas de la resta de plantilla 

la fluctuació és significativa entre països. El 100 % de 

la plantilla de la seu central està inclosa en un 

programa de direcció per objectius.  

Entre les accions que es porten a terme en el marc 

dels programes de direcció per objectius hi ha la 

realització de reunions i la implantació de 

metodologies de seguiment, la definició dels 

paràmetres concrets de la DPO segons els objectius 

estratègics de l’organització i el desenvolupament 

professional de cada persona.  

Les autopistes del Brasil han desplegat un model de 

direcció per objectius comú per a totes, d’acord amb 

els objectius i els enfocaments més recents. Destaca el 

cas de Puerto Rico, on el model també està implantat. 

 
 
 
 
Direcció per objectius segons categoria professional i gènere – Autopistes 
 

 
 

Càrrecs directius Direccions Resta de treballadors 

Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Brasil 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

França 92,9 % 100,0 % 98,6 % 95,5 % 4,6 % 14,1 % 

Espanya 90,9 % 100,0 % 96,8 % 73,3 % 9,6 % 6,2 % 

Xile 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 16,0 % 8,7 % 

Argentina 100,0 % --- 100,0 % 100,0 % 17,7 % 6,6 % 

Puerto Rico 100,0 % --- 100,0 % 100,0 % 97,1 % 91,7 % 

 
Direcció per objectius segons categoria professional i gènere – Telecomunicacions 
 

 
 

Càrrecs directius Direccions Resta de treballadors 

Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Satel·litàries 
Espanya 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Satel·litàries 
Brasil 

100,0 % --- 100,0 % --- 100,0 % 100,0 % 

GRI: G4-DMA, G4-EC3, G4-LA2, G4-LA11  
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Formació  

Hi ha un pla de formació en totes les activitats i 

països, excepte en una de les concessionàries de 

l’Argentina i en tres concessionàries del Brasil. La 

inversió en formació s’ha mantingut constant en 

relació amb l’any anterior, si bé s’ha produït una 

substitució de formació externa per formació interna 

en el marc d’un pla de reducció dels costos externs de 

formació. El Brasil, França i Espanya són els països 

que han concentrat la major part de la inversió en 

aquest àmbit. 

Així, el 94,2 % de la plantilla ha rebut formació, amb 

una mitjana de 22,5 hores de formació per persona 

treballadora. Això suposa un increment en relació amb 

l’any anterior que es manté per a cada sexe (99,5 % i 

23,5 hores en el cas dels homes, i 86 % i 21,1 hores 

en el cas de les dones).  

En part, aquesta variació es deu a l’increment en 

l’abast de la informació, a causa de la inclusió de 

noves dades de concessionàries existents i a les noves 

concessionàries, així com a l’increment d’hores de 

formació en matèria de prevenció de riscos laborals al 

Brasil. Destaca la continuació de les plataformes d’e-

learning implantades.  

Evolució de la inversió en formació (milers d’euros) 

 

Destaca la consolidació del Talent Development 

Program en col·laboració amb l’IESE com una de les 

formacions internes de referència en l’àmbit del 

desenvolupament professional; hi han participat 

74 persones. En el marc del desenvolupament directiu, 

s’ha continuat el programa de Feedback 360, en el 

qual han participat totes les persones que ocupen 

càrrecs de direcció general i direcció corporativa.  

De la mateixa manera, s’han dut a terme quatre 

projectes estratègics relacionats amb aspectes de gran 

rellevància i impacte per a l’organització: la definició, 

la comunicació i el desplegament del model industrial; 

la implantació de les eines d’ús per a l’anàlisi de 

l’activitat en els negocis; la identificació de propostes 

de millora en la relació amb els grups d’interès, i la 

redefinició de l’estratègia de recursos humans del 

Grup.  

Està previst que aquest programa continuï l’any que ve 

i que se n’incrementi l’abast a totes les persones 

directores del Grup així com a d’altres amb alts 

potencials. Durant el 2015 també ha continuat el 

programa de formació Abantis en col·laboració amb 

ESADE, amb un enfocament de continguts comú a 

l’enfocament utilitzat amb el programa Talent.  

Així mateix, s’ha portat a terme la implantació d’un 

programa a Espanya de formació a estudiants joves 

que estiguin en l’última fase dels estudis, en el marc 

d’un conveni de pràctiques que contingui un pla de 

formació d’enfocament a llarg termini. Han participat 

en aquesta iniciativa un total de 14 estudiants, 

distribuïts en departaments diversos de l’organització.  
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Mitjana d’hores de formació segons categoria professional i gènere – Autopistes 
 

 
 

Càrrecs directius Direccions Resta de treballadors 

Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Brasil 90,3 64,8 68,1 89,4 33,3 34,4 

França 12,6 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 

Espanya 13,0 6,7 29,7 17,5 12,7 8,3 

Xile 170,2 103,0 174,0 194,0 18,8 10,8 

Argentina 30,8 --- 77,3 22,0 2,1 2,5 

Puerto Rico 0 --- 24,4 28,9 29,8 30,7 

 

Mitjana d’hores de formació segons categoria professional i gènere – Telecomunicacions 
 

 
 

Càrrecs directius Direccions Resta de treballadors 

Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Satel·litàries 
Espanya 

58,8 99,0 54,4 54,8 49,8 41,5 

Satel·litàries 
Brasil 

--- --- 24,0 --- 110,5 134,7 

 
 

GRI: G4-DMA, G4-LA9, G4-LA10  
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Diversitat i igualtat 

d’oportunitats 

En data de 31 de desembre, la plantilla d’Abertis està 

integrada per un total de 14.844 persones, de les 

quals un 60,8 % són homes i un 39,2 % són dones.  

Aquesta distribució ha variat lleugerament en relació 

amb l’any anterior, ja que s’ha incrementat la 

presència de dones.  

Aquest increment es trasllada a totes les categories 

professionals: la presència de dones ha augmentat de 

manera generalitzada a tota l’organització excepte a 

Xile, a l’activitat de telecomunicacions satel·litàries 

tant a Espanya com al Brasil, i a la seu central. En 

aquesta última, el percentatge de dones és d’un 

51,9 % en el total de la plantilla (un 8 % en el cas de 

càrrecs directius, un 30,5 % en el cas de direccions i 

un 74,8 % en la resta de treballadors).  

Plantilla per grups d’edat – Seu central  

 

Plantilla per grups d’edat - Autopistes 

 
Plantilla per grups d’edat - Telecomunicacions 

 

 

Percentatge de dones per categoria professional i país – Autopistesvi 

Percentatge de dones per categoria professional i país – Telecomunicacions 
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Tots els països on Abertis opera disposen de 

legislacions específiques que fan referència a la 

igualtat i la no-discriminació, si bé només Espanya 

exigeix que les organitzacions amb més de 

250 persones treballadores disposin d’un pla d’igualtat. 

La resta de països centren el marc normatiu en la no-

discriminació i la igualtat retributiva, així com a 

garantir uns procediments de selecció, promoció i 

formació neutres.  

El Codi ètic d’Abertis explicita el compromís amb la 

igualtat i la no-discriminació, igual que la Política 

d’RSC, mentre que la resta de normativa i 

procediments interns l’han integrat de manera 

transversal. Tots els països disposen de procediments 

interns neutres, i fan accions de seguiment per 

identificar qualsevol àmbit que pugui generar riscos de 

discriminació.  

A Espanya les autopistes han dut a terme la primera 

enquesta d’igualtat comuna a totes les autopistes, en 

el marc d’elaboració de la diagnosi en la matèria, a 

partir de la qual es formalitzarà el pla d’igualtat comú 

a totes les autopistes. L’enquesta ha estat elaborada 

en el si de la Comissió d’Igualtat formalitzada amb 

aquesta finalitat i en la qual participen persones 

representants dels treballadors i de l’organització.  

Un total de 472 persones han participat en l’enquesta, 

un 62,5 % homes i un 37,5 % dones. El 67 % de les 

respostes han estat “d’acord” o “molt d’acord” en tots 

els àmbits valorats (polítiques, contractació i selecció, 

formació i promoció interna, permisos parentals i 

retribució), mentre que el 22 % hi han estat “poc 

d’acord” o “gens d’acord”. Cal destacar que els 

aspectes més ben valorats han estat la formació i la 

promoció interna, la retribució i la contractació, i la 

selecció.  

Algunes concessionàries que ja disposaven d’un pla 

d’igualtat implantat han continuat les accions en 

aquest sentit, entre les quals destaca la creació d’una 

bústia de comunicació específica per a qüestions 

d’igualtat.  

Globalment, el nombre d’homes i dones que s’han 

acollit a permisos parentals durant el 2015 s’ha 

mantingut constant en relació amb l’any anterior, amb 

un total de 360 persones. 

Un total de 6 persones (5 dones i 1 home) s’han acollit 

a aquests permisos a la seu central, un 50 % de dones 

continuen en l’organització després de 12 mesos del 

permís, i un 100 % dels homes.  

 

 
Taxa de retenció per gènere – Autopistes 
 

 
 

Persones que s’acullen a 
permisos parentals 

Persones que han tornat a la 
feina després del permís 

Persones que continuen en 
l’organització després de 

12 mesos 

Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Brasil 64 93 96,9 % 87,5 % 79,6 % 82,8 % 

França 0 18 --- 0,0 % --- 0,0 % 

Espanya 29 21 100,0 % 95,2 100,0 % 100,0 % 

Xile 0 72 --- 100,0 % --- 100,0 % 

Argentina 0 49 --- 91,8 % --- 91,8 % 

Puerto Rico 0 0 --- --- --- --- 

 
Taxa de retenció per gènere – Telecomunicacions 

 

 
 

Persones que s’acullen a 
permisos parentals 

Persones que han tornat a la 
feina després del permís 

Persones que continuen en 
l’organització després de 

12 mesos 

Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Satel·litàries 
Espanya 

6 1 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Satel·litàries 
Brasil  

1 0 100,0 % --- 100,0 % --- 

 

GRI: G4-DMA, G4-LA3   
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La contractació local és una de les prioritats de 

l’organització: el 87 % del total de persones que 

ocupen càrrecs directius provenen de la comunitat 

local.  

Percentatge de càrrecs directius - Autopistes 

 

El percentatge de càrrecs directius procedents de la 

comunitat local a telecomunicacions satel·litàries és 

del 100 % en el cas d’Espanya, atès que al Brasil no hi 

ha persones en aquesta categoria professional. Així 

mateix, en el cas de la seu central, el 100 % dels 

càrrecs directius provenen de la comunitat local. En el 

cas de Puerto Rico, cap de les persones que ocupen 

càrrecs directius procedeix de la comunitat local.  

D’altra banda, respecte a l’any anterior i en el cas 

d’autopistes, la relació entre el salari mínim local i el 

salari d’entrada ha disminuït al Brasil i a l’Argentina, 

ha augmentat a Espanya i Puerto Rico, i s’ha 

mantingut constant a França. En els dos països de 

telecomunicacions satel·litàries, el percentatge ha 

disminuït lleugerament.  

En el cas de la seu central, el salari d’entrada s’ha 

mantingut constant, amb una ràtio del 212,5 % 

respecte al salari mínim local. 

Salari d’entrada i salari mínim local – Autopistes 
 

 
 

Homes Dones 

Brasil 108,5 % 108,9 % 

França 100,0 % 100,0 % 

Espanya 181,1 % 190,1 % 

Xile 100,0 % 100,0 % 

Argentina 290,1 % 301,9 % 

Puerto Rico 160,6 % 159,2 % 

 

Salari d’entrada i salari mínim local – 
Telecomunicacions 
 

 
 

Homes Dones 

Satel·litàries 
Espanya 

209,4 % 209,4 % 

Satel·litàries 
Brasil 

114,5 % 114,5 % 

 

Globalment, la ràtio de retribució mitjana de les dones 

respecte als homes és del 72,4 %, una xifra 

pràcticament constant en relació amb la de l’any 

anterior. Aquesta ràtio es veu afectada no només per 

les diferències retributives que es puguin produir entre 

sexes en cada categoria professional, sinó també per 

la distribució segons el sexe de les plantilles. El 

13,9 % de càrrecs directius i el 23,8 % de direccions 

estan ocupats per dones i són les categories 

professionals amb retribucions mitjanes més elevades. 

La seu central, amb una presència majoritària de 

càrrecs directius i direccions, té una ràtio de retribució 

mitjana de les dones respecte als homes del 46,7 %.  

La distribució d’aquesta ràtio per activitats i països 

mostra les característiques específiques de retribució 

de cadascun dels països. En el cas de 

telecomunicacions satel·litàries, no és possible 

segregar la dada per categoria professional a causa de 

qüestions de confidencialitat i, per això, la dada 

publicada correspon a la mitjana retributiva global 

ponderada per país.  

Les ràtios globals mitjanes per país s’han mantingut 

constants a les autopistes del Brasil, han augmentat a 

les autopistes d’Espanya i l’Argentina, i han disminuït a 

les autopistes de França i a la seu central. En el cas de 

Puerto Rico, Xile i telecomunicacions satel·litàries, les 

dades no són comparables a les del 2014.  

 
Percentatge de retribució mitjana de dones respecte a 
homes per categoria professional - Autopistesvii 
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Percentatge de retribució mitjana de les dones 
respecte als homes – Telecomunicacions 

 

Participació de persones amb 

diversitat funcional 

La legislació relacionada amb aspectes d’integració 

laboral de persones amb diversitat funcional existeix a 

tots els països on l’organització és present, si bé 

difereix en continguts i requisits.  

En el cas del Brasil, França i Espanya, la legislació 

estableix una quota mínima de persones amb 

diversitat funcional en plantilla, per bé que França i 

Espanya inclouen la possibilitat de donar resposta a 

aquesta quota mitjançant mesures alternatives, com 

ara la contractació de béns i serveis a centres 

especials d’ocupació o la realització de donacions a 

associacions específiques que persegueixin l’objectiu 

de la inclusió laboral.  

Per la seva banda, el Brasil no estableix la possibilitat 

de mesures alternatives, però, si no s’aconsegueixen 

les quotes establertes, permet que les organitzacions 

justifiquin tots els procediments i les eines posades en 

marxa per al seu compliment. L’Administració valora 

aquestes mesures i no estableix sancions si les 

considera suficients.  

Durant el 2015, la plantilla d’Abertis ha tingut un total 

de 379 persones amb diversitat funcional, fet que 

suposa un increment del 12,6 % en relació amb la 

dada de l’any anterior, a causa de la variació positiva a 

França i a Espanya.  

Percentatge de plantilla mitjana equivalent (PME) de 
persones amb diversitat funcional per país 

 

Globalment, el 2,2 % de la plantilla mitjana equivalent 

al Brasil correspon a aquest col·lectiu. Concretament, 

en el cas del Brasil, cinc de les concessionàries 

compleixen la quota establerta per la legislació vigent, 

mentre que la resta no aconsegueix les quotes 

definides a causa de la dificultat de cobrir les 

necessitats amb la disponibilitat de persones que 

compleixin el perfil. En aquest sentit, cap de les 

concessionàries no ha estat sancionada per no complir 

aquesta legislació.   

Així mateix, el 7,5 % de la plantilla mitjana equivalent 

de França està formada per persones amb diversitat 

funcional, un grup que totalitza 190 persones.   

D’altra banda, les activitats a Espanya tenen un total 

de 52,2 persones amb diversitat funcional, és a dir, el 

2,6 % de la plantilla mitjana equivalent. Incloent-hi les 

compres de béns i serveis i les donacions, el total de 

plantilla directa i indirecta representa el 3,2 % de la 

plantilla mitjana equivalent del 2015.  

Així mateix, destaca la vigència del segell Bequal a la 

seu central de l’organització, vinculat al model de 

gestió d’excel·lència en la diversitat (EDC) de la 

Fundació Seeliger y Conde.  

 
Evolució de les compres de béns i serveis i de les 
donacions a centres especials d’ocupació a Espanyaviii  
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GRI: G4-DMA, G4-LA12, G4-LA13  
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L’acompliment ambiental  

El canvi climàtic, la generació de residus i la gestió de 

la fi de vida, i la gestió de la biodiversitat i el soroll, 

són els aspectes de caràcter ambiental més rellevants 

per a les activitats de l’organització.  

Aquests aspectes són significatius en l’activitat 

d’autopistes, si bé en el cas de les telecomunicacions 

satel·litàries destaca la fi de la vida dels satèl·lits, que 

té una capacitat d’incidència limitada a causa de la 

forta regulació en aquest aspecte.  

La participació i la implicació directa de les empreses 

contractades és clau en la gestió dels aspectes 

ambientals, i aquests impactes s’inclouen en els 

sistemes de gestió implantats, així com en les accions i 

els indicadors desenvolupats.  

S’han produït avenços en la sistematització de la 

informació, l’anàlisi dels impactes i la definició de les 

mesures que cal implantar, més enllà dels requisits 

ambientals establerts pels mateixos contractes de 

concessió.  

Hi ha capacitat de recorregut i sinergies potencials 

entre països a l’hora de compartir experiències, 

metodologies, eines i millors pràctiques destinades a 

minimitzar l’impacte ambiental de les actuacions de 

l’organització.  

 

 
 

Accions implantades i 
resultats principals 
del 2015

Sistema de gestió ambiental implantat en el 75,7 % de la xifra de negoci. 

Implicació directa de les empreses contractades i les persones implicades en les 
pràctiques formatives i de sensibilització ambiental. 

Avenços en la consolidació i l'obtenció de dades relacionades amb els residus en les 
diferents concessionàries. 

Implantació d'un projecte pilot per a la inclusió de vehicles elèctrics en la flota de 
vehicles de l'organizació. 

Anàl·lisi de viabilitat i desenvolupament de projectes pilot per a la recuperació de 
residus i la reutilització d'elements com a materials de consum. 

Definició i implantació d'un sistema de gestió de la biodiversitat a França. 

GRI: G4-DMA    



INFORME DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2015 65 

 
 

 

 

 

Índex general  
Índex de continguts GRI 

Gestió ambiental 

L’aplicació del principi de prudència es fa explícita en 

el disseny i la implantació de sistemes de gestió 

ambiental, enfocats a identificar els impactes 

ambientals principals de l’organització i a dur a terme 

accions per mitigar-los.  

 

Gestió ambiental segons la xifra de negoci 

 

 

El 75,7 % de la xifra de negoci de l’organització 

disposa d’un sistema de gestió ambiental implantat 

segons la ISO 14001, i un 28,3 % és certificat.  

Part de les concessionàries del Brasil, així com les de 

Xile, Argentina i Puerto Rico, la seu central i l’activitat 

de telecomunicacions satel·litàries no disposen d’un 

sistema de gestió ambiental formal, tot i que algunes 

estan en procés d’implantació o bé disposen de 

procediments específics formals per a alguns aspectes 

concrets. Les despeses de l’exercici vinculades a 

aspectes ambientals han assolit els 24,8 milions 

d’euros. La partida més gran correspon al Brasil i a 

França, seguits d’Espanya, l’Argentina i Puerto Rico.   

Les autopistes a França han incorporat les emissions 

de CO2 de manera directa en el marc retributiu de 

l’organització aplicable a tota la plantilla. L’objectiu 

establert és reduir en un 1,5 % les emissions de CO2 

en un període de tres anys en relació amb el 2015.  

Així mateix, els objectius principals a les autopistes 

d’Espanya estan relacionats amb l’estudi de la 

viabilitat tècnica i econòmica de la reutilització de 

residus de construcció per a les activitats de 

construcció i manteniment, la reducció dels riscos de 

contaminació de sòls i la incorporació d’aspectes 

d’ecoeficiència a la flota de vehicles. Les persones amb 

responsabilitats directes en aquestes tasques i que 

estan en el marc de programes d’acompliment 

disposen d’objectius específics en els sistemes de 

retribució.  

Totes les activitats que disposen d’un sistema de 

gestió ambiental han formalitzat un registre legal 

vinculat al seguiment de la normativa ambiental 

d’aplicació. En aquest sentit, destaca el projecte 

desenvolupat a les autopistes d’Espanya d’implantació 

d’un sistema de manteniment preventiu legal que 

inclou la legislació ambiental, entre d’altres.   

Durant el 2015, al Brasil s’han rebut un total de quatre 

sancions vinculades amb aspectes ambientals per 

valor de 2.899,29 euros. D’aquestes, tres corresponen 

a incompliments ambientals dels anys 2010 i 2011 

(per un import de 1.074,3 euros) i l’altra correspon a 

una sanció relacionada amb el manteniment de les 

espècies arbòries contigües a l’autopista (per un 

import de 1.824,99 euros).  

A més, s’ha rebut una sanció per valor 

d’11.302,7 euros relacionada amb l’alçària de la 

vegetació contigua de l’autopista en una de les 

concessionàries xilenes. En aquest sentit, i per 

assegurar el manteniment correcte de la vegetació, 

s’ha adquirit un nou equip de neteja mecanitzat i s’han 

intensificat les tasques de neteja en sectors crítics. 

Cal destacar que totes les autopistes, excepte una de 

les concessionàries de Puerto Rico i una de l’Argentina, 

disposen de mecanismes de reclamació ambiental 

disponibles per a tots els grups d’interès. A les 

autopistes d’Espanya s’han rebut un total de set 

reclamacions no oficials relacionades amb aspectes de 

caràcter ambiental, quatre de relacionades amb el 

soroll, dues amb l’abocament de residus i una per 

invasió d’animals en pista. Totes han estat 

degudament gestionades i resoltes.  

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Implantat - ISO 14001 Certificat - ISO 14001 Sense sistema formal

GRI: G4-DMA, G4-EN29, G4-EN31, G4-EN34     
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Sensibilització ambiental 

Les autopistes del Brasil han continuat amb les 

campanyes de Férias Limpas, el dia de l’aigua, el dia 

del medi ambient, el dia de l’arbre i altres activitats, 

en el marc de la setmana del medi ambient, a més del 

Programa Viva Meioambiente. Així mateix, l’equip de 

supervisió ambiental d’obres ha continuat visitant les 

obres amb l’objectiu de garantir el compliment de les 

mesures de prevenció ambiental establertes en els 

contractes. També s’han portat a terme formacions 

específiques en matèria ambiental internament i 

externament.  

Destaquen les accions de sensibilització ambiental 

portades a terme per les autopistes a Espanya, que 

han integrat aspectes ambientals en el Sistema 

d’Observacions en Pista. Mitjançant aquest sistema es 

fan visites a les obres i tasques de manteniment, en 

les quals estan implicades empreses contractades, 

amb l’objectiu de detectar possibles comportaments de 

risc que puguin generar impactes ambientals negatius.  

S’han revisat les zones d’apilament, la manera de 

segregar els residus, l’impacte de l’obra sobre l’entorn, 

la implantació de mesures de prevenció d’incendis 

forestals, etc. D’un total de 3.257 actes insegurs 

identificats, el 7,1 % correspon a desviacions de 

caràcter ambiental i, a partir d’aquesta identificació, 

ha estat possible, d’una banda, que l’empresa 

contractada els corregís i, de l’altra, sensibilitzar les 

persones implicades.  

De la mateixa manera, s’han portat a terme 

campanyes de recollida de residus específics que 

poden ser reciclats. Concretament, a Espanya i a 

l’Argentina s’han recollit envasos de plàstic (amb una 

taxa de recuperació del 70 %), juntament amb altres 

residus com olis vegetals.  

Així mateix, a França les autopistes han impartit un 

total de 2.653 hores de formació en matèria 

ambiental, amb una inversió de 144 milers d’euros, i 

una de les concessionàries de Puerto Rico ha portat a 

terme formació específica en temes diversos de 

caràcter ambiental.   

GRI: G4-DMA 
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Canvi climàtic 

Riscos i oportunitats  

L’informe anual del projecte Carbon Disclosure Project, 

en què participa l’organització, conté informació 

detallada sobre els riscos i les oportunitats del canvi 

climàtic per a les activitats d’Abertis.  

Riscos 

Les autopistes del Brasil i Xile han assenyalat com a 

possible risc la incertesa derivada de noves 

regulacions que puguin afectar l’activitat de l’autopista 

de manera directa o indirecta. Aquesta característica 

és comuna a la resta de països, si bé les temàtiques 

vinculades poden diferir en cada un.  

Així mateix, si es produeixen canvis en les 

precipitacions mitjanes, això podria afectar els nivells 

de disponibilitat d’aigua sobretot al Brasil, a l’hora de 

poder fer les tasques de construcció, a més de 

dificultar les tasques de construcció i manteniment en 

el cas d’altres esdeveniments climàtics més extrems 

en la resta de països.  

Finalment, entre els riscos per a la reputació hi ha 

l’increment de la notorietat del canvi climàtic i, per 

extensió, de les expectatives relacionades dels 

diversos grups d’interès.  

L’activitat de telecomunicacions satel·litàries, per les 

seves característiques particulars, està subjecta a 

riscos de caràcter normatiu així com a riscos derivats 

de canvis en els paràmetres físics.  

El consum de combustibles de la fase de llançament 

d’un satèl·lit és significatiu i, si es regulés, podria 

limitar el nombre de llançaments que es portin a 

terme, tot i que actualment no hi ha cap iniciativa en 

curs. Així mateix, les precipitacions intenses afecten 

les comunicacions satel·litàries, a més de les possibles 

incidències sobre la infraestructura terrestre que es 

puguin produir a causa de factors climàtics.  

Oportunitats  

La innovació en matèria operacional és una de les 

principals oportunitats detectades per les autopistes, i 

l’aprofitament de residus com el material de 

construcció és un dels exemples més clars en aquest 

sentit. De la mateixa manera, la generació d’impactes 

positius és una font d’identificació de nous productes i 

serveis, que, a més de generar aquests impactes 

positius tant a escala ambiental com social, 

incrementen el valor de la reputació de l’organització.  

Els acords voluntaris són la principal oportunitat 

identificada per Xile en el marc de la gestió del canvi 

climàtic.  

Accions implantades 

Algunes de les autopistes del Brasil han instal·lat 

panells fotovoltaics, sistemes de recollida de material 

reciclat i un centre de separació de residus. 

En línia amb els requeriments de la directiva europea 

d’eficiència energètica, les autopistes de França han 

dut a terme auditories energètiques en les operacions, 

amb l’objectiu de desenvolupar plans d’acció específics 

l’any vinent.  

Les autopistes d’Espanya han plantejat la reducció del 

8 % de les emissions de CO2 en relació amb el 2012, 

sobre la base de les auditories energètiques parcials 

realitzades que es completaran l’any vinent. El Pla 

director d’eficiència energètica s’ha continuat 

implantant i s’han desplegat les iniciatives previstes en 

el seguiment del Comitè Energètic.  

Una de les concessionàries de Puerto Rico ha portat a 

terme un canvi en el sistema de climatització, enfocat 

a minimitzar els consums d’energia elèctrica.   

Destaca el projecte de substitució de l’enllumenat 

actual per un altre de LED en telecomunicacions 

satel·litàries. El 2015 se n’ha executat una part i està 

previst finalitzar-ho durant el pròxim exercici, amb un 

període d’amortització de la inversió estimat de dos 

anys.  

Així mateix, s’ha implantat un pla de mobilitat que 

compta amb un transport col·lectiu específic cap al 

centre de control, amb l’objectiu de facilitar la 

mobilitat dels treballadors i evitar accidents de trànsit.  

Petjada de carboni 

El càlcul de les emissions de la petjada de carboni 

permet fer el seguiment de les emissions generades de 

CO2 equivalent, concretament de les següents:  

 Emissions d’abast 1: derivades del consum 

directe de combustibles.  

 Emissions d’abast 2: derivades del consum 

d’electricitat.  

 Emissions d’abast 3: altres emissions 

indirectes derivades dels proveïdors de 

l’organització i d’altres accions indirectes.  

 
 

GRI: G4-DMA, G4-EC2, G4-EN32 
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Emissions de CO2e generades per país (tones) – Autopistes 
 

 Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total 

Brasil 32.169,7 4.452,2 4.255.842,8 4.292.464,7 

França 16.668,6 3.880,2 3.317.695,9 3.338.244,6 

Espanya 4.487,4 16.530,6 2.015.154,1 2.036.172,2 

Xile 4.589,8 7.867,8 961.961,7 974.419,3 

Argentina 4.142,9 12.367,3 319.209,3 335.719,4 

Puerto Rico 2.234,2 3.246,7 96.539,0 102.019,9 

Total 64.292,5 48.344,8 10.966.402,8 11.079.040,1 

 
Distribució percentual d’emissions totals per país - Autopistes 

 

 

El càlcul de les emissions de l’abast 1 ha inclòs aquest 

any les dades disponibles sobre gasos refrigerants, 

que tenen uns potencials d’escalfament significatius.  

Així mateix, les emissions d’abast 3 incloses aquest 

any comprenen un total de 5 categories (totes les 

considerades rellevants excepte una) que són, 

concretament: adquisició de productes i serveis 

(consums d’aigua, paper i materials), generació de 

residus, viatges corporatius, desplaçaments in itinere 

dels treballadors, i ús de productes i serveis. 

Anualment, els factors d’emissió utilitzats per al càlcul 

s’actualitzen d’acord amb la millor informació 

disponible: per tant, les dades històriques publicades 

en informes anteriors poden divergir lleugerament de 

les publicades en aquest informe.  

 

Emissions de CO2e generades per país (tones) – Telecomunicacions 
 

 Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total 

Satel·litàries 
Espanya 

688,6 1.162,0 288,4 2.139,0 

Satel·litàries 
Brasil 

28,3 48,3 206,2 282,8 

Total 716,9 1.210,4 494,6 2.421,8 

 
 
Distribució percentual d’emissions totals per país - Telecomunicacions 
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GRI: G4-DMA, G4-EN4, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN19  
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Emissions de CO2e generades (tones) – Seu central 

 

 Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total 

Seu central 147,8 19,9 765,2 932,9 

 

Distribució percentual d’emissions d’abast 1 i 2 per activitat  

 

Distribució percentual d’emissions d’abast 3 per font d’emissió i activitat 
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GRI: G4-DMA, G4-EN4, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN19  
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Evolució de les emissions d’abast 1 i 2 per activitat – Tones de CO2e 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Autopistes 112.636,5 100.622,2 112.637,3 11,9 % 

Telecomunicacions 
satel·litàries 

--- 1.522,8 1.927,2 26,6 % 

Seu central  2.928,9 2.906,5 167,7 -94,2 % 

Total 115.565,4 105.051,6 114.732,2 9,2 % 

 

 
Evolució de les emissions d’abast 1 i 2 per activitat – Tones de CO2e en relació amb l’activitat 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Autopistes (Tn/IMD) 5,50 4,80 5,13 6,7 % 

Telecomunicacions 
satel·litàries (Tn / T. 
O.) 

--- 6,52 8,13 24,6 % 

Seu central (Tn/PME) 10,31 10,57 0,92 -91,3 % 

 

 

Les emissions de CO2 equivalent s’han incrementat a 

causa de l’augment dels consums que s’han produït, 

especialment relacionats amb l’electricitat. La variació 

en la dada de la seu central es deu a la no-

disponibilitat de dades per a l’any 2015.  

Així mateix, cal destacar que les limitacions de dades 

que s’han produït en els consums són també presents 

en el càlcul de la petjada de carboni, realitzat segons 

la metodologia detallada al final d’aquest informe.  

 

 
Evolució de les emissions totals per activitat – Tones de CO2e 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Autopistes 10.450.447,3 10.896.529,2 11.079.040,1 1,7 % 

Telecomunicacions 
satel·litàries 

--- 2.134,9 2.421,8 13,5 % 

Seu central  3.869,1 3.782,4 932,9 -75,3 % 

Total 10.454.316,4 10.902.446,4 11.082.394,7 1,7 % 

 
Evolució de les emissions totals per activitat – Tones de CO2e en relació amb la xifra de negoci 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Autopistes 2.715,1 2.769,5 2.831,0 2,2 % 

Telecomunicacions 
satel·litàries 

--- 11,7 11,4 -2,0 % 

Seu central  1.025,4 1.563,0 279,0 -82,2 % 

Total 2.713,4 2.646,3 2.684,3 1,4 % 

 

 

GRI: G4-DMA, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN18, G4-EN19  
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Consum d’energia 

El consum de fonts renovables pròpies de França 

correspon a les instal·lacions fotovoltaiques presents a 

diversos centres. Així mateix, en el cas de 

telecomunicacions satel·litàries, correspon a la dada de 

consum d’electricitat dels satèl·lits. Com que 

l’estimació de la dada fa referència a electricitat 

generada i no consumida, aquesta dada no ha estat 

inclosa en els consums d’electricitat d’aquesta 

activitat, però s’inclou en el gràfic per mostrar el seu 

pes relatiu.  

L’increment en el consum d’electricitat del Brasil està 

relacionat amb la instal·lació de nous punts de consum 

a les autopistes.  

Distribució percentual dels consums energètics del 
2015 per font i activitat 

 

Consum d’electricitat per país (MWh) – Autopistesix 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Brasil 27.365 29.148 33.225 14,0 % 

França 51.539 46.172 47.319 2,5 % 

Espanya 46.480 45.402 44.677 -1,6 % 

Xile 15.633 19.540 16.323 -16,5 % 

Argentina 10.600 10.215 33.335 No comparable 

Puerto Rico 589 530 6.640 No comparable 

Total 152.205 151.008 181.519 14,1 % 

 
Consum d’electricitat per país (MWh) – Telecomunicacions 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Satel·litàries 
Espanya 

--- 3.133 3.141 0,2 % 

Satel·litàries 
Brasil 

--- 336 361 7,3 % 

Total  3.469 3.501 0,9 % 

 
 
Distribució percentual de consum d’electricitat per activitat i país (MWh) 
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GRI: G4-DMA, G4-EN4, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN19  
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El consum d’electricitat ha augmentat de manera 

general en l’organització, en part a causa de l’augment 

de l’abast de les dades en el cas de l’Argentina i de 

Puerto Rico, i a l’augment de consums del Brasil.  

Les dades de la seu central no han estat incloses 

perquè, a causa del trasllat de la seu, no estan 

disponibles. La dada que consta en la seu central 

correspon a la Fundació Abertis.  

 

 

 

Evolució del consum d’electricitat en relació amb la 
xifra de negoci 
 

 
 

Consum d’electricitat per país en relació amb l’activitat (MWh/IMD) – Autopistes 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Brasil 1,52 1,57 1,83 16,7 % 

França 2,24 1,96 1,97 0,7 % 

Espanya 2,61 2,50 2,32 -7,2 % 

Xile 0,92 1,10 0,85 -23,0 % 

Argentina 0,13 0,13 0,40 200,1 % 

Puerto Rico 0,04 0,03 0,10 No comparable 

Total 7,82 7,75 8,42 8,7 % 

 
Consum d’electricitat en relació amb l’activitat (MWh / transponedors ocupats) – Telecomunicacions 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Satel·litàries 
(MWh / T. O.) 

--- 14,86 14,77 -0,6 % 

 
Consum d’electricitat – Seu central 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Seu central 
(MWh) 

7.951 7.783 54 No comparable 

Seu central 
(MWh/PME) 

27,98 28,30 0,30 No comparable 

 

L’activitat d’autopistes ha consumit un total de 

8,7 MWh de GLP, dels quals el 87,5 % correspon a 

l’activitat d’extracció efectuada al Brasil i a la 

producció de granulats i aglomerats asfàltics, per 

utilitzar-los posteriorment com a materials en els 

treballs de construcció i de manteniment.  

El consum de GLP s’ha incrementat a Xile a causa de 

l’augment dels treballs que requereixen aquest 

combustible.  

.
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Consum de combustibles líquids per país (litres) – Autopistesx 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Brasil 16.408.375 16.806.831 12.269.669 -27,0 % 

França 5.361.752 5.411.310 4.788.497 -11,5 % 

Espanya 1.431.808 1.482.437 1.726.241 16,4 % 

Xile 1.273.999 1.448.071 1.707.719 17,9 % 

Argentina 411.414 396.332 1.552.303 No comparable 

Puerto Rico 21.584 14.195 1.005.474 No comparable 

Total 24.908.932 25.559.176 23.049.903 -9,8 % 

 
Consum de combustibles líquids per país (litres) – Telecomunicacionsxi 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Satel·litàries 
Espanya 

--- 99.320 94.331 -5,0 % 

Satel·litàries 
Brasil 

--- 19.734 12.510 -36,6 % 

Total --- 119.054 106.841 -10,3 % 

 
 
Distribució percentual de consum de combustibles líquids per activitat i país (litres) 

 

Evolució del consum de combustibles líquids en relació 
amb la xifra de negoci 
 

 

El 87,4 % del consum total de combustibles està 

vinculat a la flota de vehicles de l’organització. El 

68,6 % del consum de combustibles de la flota de 

vehicles és gasoil, seguit de gasolina (17,6 %), etanol 

(8,3 %) i biodièsel (5,5 %). 

La flota de vehicles de l’organització està composta per 

un total de 3.856 vehicles i el 98,2 % corresponen a 

l’activitat d’autopistes.  

Percentatge de vehicles per tipologia 

 

El consum de combustibles líquids de Xile i el Brasil, 

no vinculat a la flota de vehicles, ha augmentat a 
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causa de l’increment dels grups electrògens per 

contingències climàtiques o fallades en la xarxa 

d’alimentació externa. Així mateix, el consum vinculat 

a la flota de vehicles s’ha incrementat de manera 

directa amb la variació positiva en la flota de vehicles i 

l’increment de l’abast de les dades.  

 

 
Consum de combustibles líquids per país en relació amb l’activitat (l/IMD) – Autopistes 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Brasil 908,5 902,7 674,6 -25,3 % 

França 232,7 229,2 199,3 -13,0 % 

Espanya 80,5 81,8 89,8 9,8 % 

Xile 75,2 81,6 88,7 8,7 % 

Argentina 5,2 5,1 18,5 260,1 % 

Puerto Rico 1,3 0,9 15,2 No comparable 

Total 1.216,9 1.220,2 1.049,9 -14,0 % 

 
Consum de combustibles líquids en relació amb l’activitat (l / transponedors ocupats) – Telecomunicacions 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Satel·litàries (l / 
T. O.) 

--- 510,1 450,6 -11,7 % 

 
Consum de combustibles líquids – Seu central 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Seu central 

(litres) 
23.094 8.431 59.849 609,9 % 

Seu central 
(l/PME) 

81,3 30,7 329,7 975,5 % 

 

 

Cap a una flota de vehicles ecoeficient  

Les autopistes a Espanya han elaborat un estudi del foment de la mobilitat elèctrica en la flota de manteniment, amb 

l’objectiu d’incorporar noves tecnologies per millorar l’eficiència energètica, generar impactes positius sobre el medi 

ambient i millorar el nivell de confort (relacionat amb l’impacte acústic, el confort tèrmic, etc.), i alhora potenciar els 

serveis de les autopistes.  

L’estudi analitza els punts de recàrrega necessaris per garantir el funcionament correcte del vehicle elèctric i presenta 

una anàlisi cost-benefici de la disposició d’un vehicle elèctric i els punts de recàrrega corresponents, a més de definir 

els treballs necessaris per implantar la xarxa de punts de recàrrega i gestionar-la. El projecte pilot comprèn la 

incorporació d’un vehicle elèctric a la flota tècnica de les concessionàries, amb un desplaçament mitjà de 

40 quilòmetres al dia, i la instal·lació dels punts de recàrrega vinculats (que poden ser de recàrrega ràpida o lenta). 

Així mateix, s’inclouen escenaris diversos d’implantació, que es valoraran l’any vinent, juntament amb l’establiment 

dels objectius i les accions que cal desenvolupar.  

D’altra banda, a Espanya s’han substituït un total de 44 vehicles per altres vehicles nous de baixes emissions de 

carboni. De la mateixa manera, les autopistes a França i al Brasil estan analitzant les possibilitats d’incorporar criteris 

d’ecoeficiència a la flota de vehicles, atès que aquest consum representa un dels més significatius de l’activitat.  

GRI: G4-DMA, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN7   
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El gas natural és un combustible que es consumeix de 

manera parcial en alguns països, concretament a 

França, a l’Argentina i a la seu central de 

l’organització.  

L’increment en el consum de gas natural de les 

autopistes de França es deu a un canvi en la 

metodologia de recopilació de la informació, que ha 

incidit directament sobre la dada. D’altra banda, a 

causa de la no-disponibilitat de dades de la seu 

central, vinculada al trasllat de la seu el 2015, les 

dades no són comparables. 

 

Evolució del consum de gas natural en relació amb la 
xifra de negoci 
 

Consum de gas natural per país (kWh) – Autopistes 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

França (kWh) 5.982.117 5.047.669 6.127.848 21,4 % 

Argentina (kWh) 253.486 234.732 123.398 -47,4 % 

Total 6.235.603 5.282.401 6.251.246 18,3 % 

 
Consum de gas natural per país en relació amb l’activitat (kWh/IMD) – Autopistes 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

França  260 214 255 19,3 % 

Argentina  3,21 3,04 1,47 -51,7 % 

Total 305 252 284 12,8 % 

 
Consum de gas natural – Seu central 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Seu central 
(kWh) 

23.209 21.187 ND ND 

Seu central 
(kWh/PME) 

82 77 ND ND 
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Consum d’aiguaxii 

Gran part del consum d’aigua es produeix en l’activitat 

d’autopistes i procedeix de la companyia 

subministradora, per bé que s’extreu aigua de pous en 

consonància amb els requeriments dels organismes 

reguladors. El 24 % del consum total d’aigua del 2015 

procedeix de pous.  

La variació en les dades de consum d’aigua de França i 

Xile es deu a un canvi en la metodologia de recopilació 

de la informació, juntament amb l’aplicació de 

mesures de reducció de consum en una situació 

d’escassetat hídrica a Xile.  

 

Distribució percentual del consum d’aigua per origen i 
activitat 

 

 

Consum d’aigua per país (m3) – Autopistesxiii 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Brasil 148.630 139.557 127.276 -8,8 % 

França 348.595 261.658 367.190 40,3 % 

Espanya 87.195 88.851 80.452 -9,5 % 

Xile 67.244 71.200 41.678 -41,5 % 

Argentina 7.245 7.516 16.145 No comparable 

Puerto Rico 1.324 650 21.086 No comparable 

Total 660.233 569.432 653.827 14,8 % 

 
Consum d’aigua per país (m3) – Telecomunicacionsxiv 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Satel·litàries 
Espanya 

--- 2.903 3.250 12,0 % 

Satel·litàries 
Brasil 

--- 1.415 1.057 -25,3 % 

Total --- 4.318 4.307 -0,3 % 

 
 
Distribució percentual de consum d’aigua per activitat i país (m3) 
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Així mateix, les variacions de l’Argentina i Puerto Rico 

mostren la inclusió de les noves concessionàries en 

l’abast de les dades i les activitats incloses són 

lleugerament diferents en el cas de Puerto Rico, raó 

per la qual la dada relativa evoluciona de manera 

significativa.  

Globalment, el consum d’aigua en relació amb la xifra 

de negoci s’ha incrementat en relació amb l’any 

anterior en totes les activitats.  

 
 
 
 

Evolució del consum d’aigua en relació amb la xifra de 
negoci (m3/M€) 

 
Consum d’aigua per país en relació amb l’activitat (m3/IMD) – Autopistes 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Brasil 8,23 7,50 7,00 -6,6 % 

França 15,13 11,08 15,29 37,9 % 

Espanya 4,91 4,90 4,18 -14,6 % 

Xile 3,97 4,01 2,16 -46,0 % 

Argentina 0,09 0,10 0,19 97,5 % 

Puerto Rico 0,08 0,04 0,32 No comparable 

Total 32,25 26,58 29,72 11,8 % 

 
Consum d’aigua en relació amb l’activitat (m3 / transponedors ocupats) – Telecomunicacions 

 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Satel·litàries (l / 
T. O.) 

--- 18,50 34,94 88,8 % 

 
Consum d’aigua – Seu central 
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Seu central 
(litres) 

13.332 12.325 71 No comparable 

Seu central 
(l/PME) 

46,91 44,82 0,39 No comparable 
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Consum de materials 

Els consums significatius de materials es produeixen 

en l’activitat d’autopistes, concretament en les fases 

de construcció i manteniment, així com en la fase 

d’extracció relacionada. Tots els materials són d’origen 

no renovable. Les dades inclouen els consums directes 

per part de l’organització, així com els consums 

efectuats per les empreses contractades.  

En aquest sentit, destaca el consum de materials 

reciclats, concretament granulat i aglomerat asfàltic a 

França, Espanya i al Brasil (el 6,5 % del total de 

consum de granulat i el 14,6 % del consum 

d’aglomerat asfàltic). El percentatge total de materials 

consumits d’origen reciclat ha crescut significativament 

en relació amb l’any anterior i totalitza el 8,9 % del 

consum de l’any. Les dades de les taules inclouen 

materials reciclats i no reciclats. 

Les activitats de telecomunicacions satel·litàries i la 

seu central consumeixen principalment paper, i les 

seves activitats són assimilables a les d’una oficina. 

 

Evolució del consum de materials totals (tones)  
 

 2013 2014 2015 
Variació respecte 

al 2014 

Granulats 1.761.577 4.155.864 2.256.084 -45,7 % 

Aglomerat 
asfàltic 

1.328.802 1.817.644 1.934.385 6,4 % 

Formigó 236.958 198.352 505.593 154,9 % 

Metalls 52.538 16.263 42.432 160,9 % 

Pintures 42.036 3.199 4.804 50,2 % 

Paper 311 385 398 3,4 % 

Sal 103.687 24.980 50.538 102,3 % 

Líquid 
descongelant 

473 100 6 -94,5 % 

 
 
De manera similar al que passa amb els residus 

generats, que estan vinculats als treballs de 

manteniment i construcció, la quantitat i la tipologia de 

materials consumits estan directament relacionades 

amb la tipologia i la quantitat de treballs efectuats 

durant l’any. Les activitats extractives han produït un 

total de 221.450 tones de granulats i 136.730 tones 

d’aglomerat asfàltic, que han consumit les 

concessionàries del Brasil.  

Durant el 2015, les autopistes a Espanya han portat a 

terme treballs intensius en consum de granulat que no 

van ser realitzats el 2014. Aquesta és la raó per la 

qual la dada mostra variacions significatives. Passa el 

mateix amb França i la resta d’autopistes, si bé en el 

cas de l’Argentina s’ha produït un increment del volum 

d’obres que ha repercutit sobre el total de materials 

consumits.  

Així mateix, en el cas del Brasil, a més de la reducció 

dels treballs en relació amb l’any anterior, que ha 

implicat una disminució de l’activitat extractiva i per 

extensió una reducció dels consums de granulats i 

aglomerat asfàltic, s’ha portat a terme una 

reestructuració interna que ha incidit sobre la 

recopilació de la dada de consums de materials, així 

que la quantitat ha disminuït significativament en 

relació amb l’any anterior. Durant el 2015, s’ha 

consolidat el reporting en aquest sentit, de manera 

que els propers anys les dades seran més 

comparables. 

A més dels materials indicats, les activitats 

d’autopistes han consumit 73.099 tones d’altres 

materials. 

 

  

GRI:G4-DMA, G4-EN1, G4-EN2  
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Consum de materials totals per país (tones) – Autopistes 
 

 Granulats Aglomerat asfàltic Formigó Metalls 

Brasil 882.552 607.880 352.399 36.929 

França 965.146 952.415 75.515 483 

Espanya 195.524 264.444 35.355 3.879 

Xile 689 8.683 160 308 

Argentina 205.903 79.859 32.546 638 

Puerto Rico 6.269 21.103 9.619 196 

Total 2.256.084 1.934.385 505.593 42.432 

 
Consum de materials totals per país (tones) – Autopistes 
 

 Pintures Paper Sal 
Líquid 

anticongelant 

Brasil 2.687 148 0 0 

França 469 115 33.205 6 

Espanya 1.063 37 17.332 0 

Xile 20 38 1 0 

Argentina 302 51 0 0 

Puerto Rico 263 2 0 0 

Total 4.804 392 50.538 6 

 

 

 

 

GRI:G4-EN1, G4-EN2  
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Residus i aigües residuals 

Generació i gestió de residus 

L’increment de la quantitat de residus generats i la 

consideració i l’ampliació de les dades de les empreses 

contractades per a la gestió de residus al Brasil han 

incidit sobre el cost total de la gestió de residus, que 

durant el 2015 ha assolit els 7,3 milions d’euros 

(6,7 milions la gestió de residus no perillosos i 

0,6 milions la de perillosos), xifra que suposa un 

51,2 % més que el 2014. Els països amb més costos 

són França, el Brasil i Espanya. 

 

 

Evolució de la generació i el tractament de residus 

 

Residus generats (tones) – Autopistesxv  
 

 
 

2013 2014 2015 

No perillosos Perillosos No perillosos Perillosos No perillosos Perillosos 

Brasil 31.291,71 119,6 4.572,2 175,8 6.575,1 299,2 

França 95.174,1 8.319,7 15.532,6 3.270,5 89.916,3 663,8 

Espanya 161.756,5 151,5 103.292,6 154,8 110.663,7 229,4 

Xile 671,5 9,5 874,0 1,4 2.049,4 210,6 

Argentina 1.379,7 6,3 1.554,8 3,2 1.665,2 11,8 

Puerto Rico 82,6 0,2 0,05 0,03 20.825,9 1,8 

Total 290.356,1 8.606,8 125.826,2 3.605,7 231.705,6 1.416,6 

 
Residus generats (tones) – Telecomunicacions 
 

 
 

2013 2014 2015 

No perillosos Perillosos No perillosos Perillosos No perillosos Perillosos 

Satel·litàries 
Espanya 

--- --- 37,0 4,4 6,2 0,01 

Satel·litàries 
Brasil  

--- --- 0,0 0,0 0,0 0,01 

Total --- --- 37,0 4,4 6,2 0,02 

 
Residus generats (tones) – Seu central  
 

 
 

2013 2014 2015 

No perillosos Perillosos No perillosos Perillosos No perillosos Perillosos 

Seu central 103,3 1,1 65,4 0,9 3,2 0,08 

80,0%

100,0%
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2013 2014 2015

Residus no perillosos Residus perillosos

% de tractament

GRI: G4-DMA, G4-EN23  
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Durant el 2015, s’ha modificat el criteri de classificació 

de residus en el procés de rendició de comptes, amb 

l’objectiu d’alinear-lo amb la metodologia utilitzada per 

la Comissió Europea en aquest àmbit. Per aquesta raó, 

les taules presentades a continuació difereixen de les 

d’anys anteriors quant a la denominació de les 

categories.  

Les tipologies de residus amb més pes són els residus 

de construcció i demolició, i els residus domèstics en el 

cas dels no perillosos (el 90,7 % i el 4,2 %, 

respectivament, del total de residus no perillosos) i els 

llots comuns humits en el cas dels perillosos (que 

suposen el 49,6 % del total de residus perillosos).  

 
Residus totals no perillosos generats i tractats per tipologia 
  

 
 

Tones generades Percentatge tractat 

Tòner 0,26 100,0 % 

Cartutxos de tinta i tòner 0,02 100,0 % 

Envasos de paper i cartró 457,28 99,5 % 

Envasos de plàstic i llaunes 19,37 91,8 % 

Envasos de vidre 251,68 100,0 % 

Pneumàtics i restes de cautxú 549,09 60,0 % 

Productes químics rebutjats  0,50 100,0 % 

Piles alcalines  0,62 95,2 % 

Barreja de formigó, maons, etc. 116,87 100,0 % 

Fustes procedents d’obres de construcció 458,19 99,6 % 

Metalls barrejats (ferralla) 1.724,44 94,1 % 

Residus de construcció i demolició 210.178,98 100,0 % 

Paper (inclou confidencial, tiquets i cartró) 164,26 53,7 % 

Vidre 1,97 100,0 % 

Medicaments caducats 0,02 100,0 % 

Equips electrònics 17,30 45,1 % 

Fustes 31,09 75,1 % 

Plàstics 335,61 100,0 % 

Ferralla (aires condicionats, extintors) 256,48 100,0 % 

Restes de jardineria 1.777,07 100,0 % 

Residus domèstics (escombraries) 9.724,07 89,0 % 

Fangs de depuradora biològica (llots de fosses sèptiques) 4.961,35 51,7 % 

Banals (residus compostos) 139,52 100,0 % 

Altres  539,09 100,0 % 

Total 231.705,13 98,3 % 

 
 
 

GRI: G4-DMA, G4-EN23 
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Total de residus perillosos generats i tractats per tipologia 

 
 

Tones generades Percentatge tractat 

Pintures, vernissos, adhesius 11,68 69,5 % 

Tòner 0,46 100,0 % 

Oli usat (130205) 38,42 58,5 % 

Oli usat (130208) 4,58 98,8 % 

Oli de transformador 0,38 0,0 % 

Dissolvent 0,60 10,2 % 

Envasos metàl·lics i envasos plàstics contaminats 136,19 78,4 % 

Aerosols 0,12 100,0 % 

Absorbents, sepiolita (draps contaminats) 7,97 100,0 % 

Filtres d’oli 1,41 60,9 % 

Anticongelant 0,12 100,0 % 

Filtres de combustible 0,24 100,0 % 

Equips elèctrics i electrònics 0,61 1,0 % 

Clorur càlcic 3,30 100,0 % 

Bateries plom 5,55 87,4 % 

Altres bateries: Ni-Cd, Hg, altres 10,22 100,0 % 

Piles alcalines i piles de mercuri 0,23 100,0 % 

Residus que contenen hidrocarburs 91,43 100,0 % 

Terres contaminades amb gasoil 8,41 100,0 % 

Fangs de neteja de vies i llots de drenatge 171,49 100,0 % 

Materials de construcció que contenen amiant 0,89 100,0 % 

Llots comuns humits 703,07 100,0 % 

Dissolvents bruts 1,21 44,1 % 

Fluorescents i llums 6,73 87,6 % 

Pintures i resines 0,44 100,0 % 

Bateries (piles bastó) i acumuladors 3,98 100,0 % 

Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) 16,13 100,0 % 

Sense referència - Altres  191,04 100,0 % 

Total 1.416,88 96,2 % 

 
 

Les activitats d’autopistes d’Espanya, el Brasil i Puerto 

Rico han generat altres residus de caràcter puntual: 

concretament 61 kg d’envasos barrejats, 9.328 kg de 

restes d’aglomerat, 6.500 kg de residus compostos, 

70 kg de lleixiu, 77 kg de fuel i gasoil, 607 kg 

GRI: G4-DMA, G4-EN1, G4-EN2, G4-EN23  
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d’aparells d’aire condicionat amb R-22, i 90,1 kg de 

restes d’equips elèctrics i electrònics. 

La major part dels residus es generen en les activitats 

d’autopistes, sobretot els relacionats amb la 

construcció i el manteniment de les vies. Aquesta és la 

raó principal que fa que la dada de residus fluctuï 

habitualment, atès que depèn directament de la 

quantitat de treballs que es porten a terme durant 

l’exercici. 

D’altra banda, s’han produït millores en la traçabilitat i 

en l’exhaustivitat de la informació recopilada a 

diversos països, fet que ha incidit també sobre la 

variació de les dades agregades en relació amb l’any 

anterior. 

Les autopistes a Xile han incrementat els treballs de 

neteja de plantes de tractament i això genera més 

quantitat de fangs i llots.  

Recuperació i valorització de residus de construcció 

Les autopistes a Espanya han portat a terme dos estudis relacionats amb la utilització d’àrids d’origen siderúrgic i àrids 

reciclats en ferms, amb l’objectiu d’identificar i testar nous materials de caràcter residual, com ara subproductes de la 

indústria metal·lúrgica (escòries d’acereria) o material de fresatge del mateix ferm (reciclat) aptes per a capes 

intermèdies i de rodament més econòmiques i sostenibles. Les concessionàries implicades directament en els trams 

d’assaig han participat en el projecte, juntament amb fabricants de barreges bituminoses i consultors especialitzats.  

En el cas de l’aprofitament del material de fresatge en el reciclatge de ferms en capes intermèdies i de rodament, 

s’han caracteritzat els materials i la seva viabilitat, i s’ha definit i executat un tram d’assaig que serà monitorat durant 

els anys 2016 i 2017. D’altra banda, en el cas de l’estudi sobre l’aprofitament d’àrids d’origen siderúrgic en barreges 

bituminoses, s’ha executat la primera fase de caracterització i viabilitat i l’any vinent està prevista la implantació del 

tram d’assaig. 

Els impactes d’aquestes pràctiques d’economia circular són diversos i positius i s’hi pot trobar, entre altres, la reducció 

dels residus generats per la mateixa activitat, l’estalvi en el consum de materials, la millora general de costos 

vinculada a la reducció del transport i la fabricació, i la generació d’impactes positius relacionats en el marc ambiental. 

Cal destacar que les autopistes de França consumeixen quantitats significatives de materials reciclats, en la mateixa 

línia que Espanya, i que el Brasil dóna els residus de construcció i demolició a entitats acreditades per reutilitzar-los.  

 

Abocaments i aigües residuals 

Les aigües residuals que generen les activitats 

d’autopistes i telecomunicacions satel·litàries són en 

gran part assimilables a domèstiques. Així mateix, en 

l’activitat d’autopistes es generen aigües residuals que 

necessiten rebre un tractament previ abans de ser 

abocades o de ser gestionades com a residu.  

Les autopistes del Brasil disposen de fosses sèptiques i 

tractaments biològics, físics i químics per gestionar les 

aigües residuals, i el seu contingut és tractat com un 

residu específic per entitats acreditades per a aquesta 

finalitat.  

Les autopistes a Espanya disposen d’instal·lacions 

hidràuliques de tractament d’aigües sanitàries 

(habitualment depuradores i filtres biològics), aigües 

residuals hidrocarburades (decantador seguit de 

separador d’hidrocarburs) i aigua de neteja de vies 

(dipòsit pulmó), juntament amb pous estancs que 

contenen una aigua residual que és recollida per 

cisternes i traslladada a depuradores municipals. Per 

cada una de les autoritzacions d’abocament, es porten 

a terme anàlisis organolèptiques i de qualitat d’aigua, i 

els resultats se centralitzen en una base de dades 

comuna. Una de les concessionàries de l’Argentina i les 

concessionàries de Xile disposen de plantes de 

tractament situades en el traçat de l’autopista que 

també analitzen la qualitat de l’aigua dels abocaments 

que fan.  

Els sistemes de quantificació de les aigües abocades 

estan en procés de desenvolupament. Les 

concessionàries d’Espanya, una de les concessionàries 

de Xile i part de les del Brasil han abocat un total de 

205.073,2 metres cúbics d’aigües residuals.  

Durant el 2015, s’han produït abocaments significatius 

relacionats amb accidents viaris a les autopistes del 

Brasil i de Puerto Rico. Concretament, 1.010 litres 

d’abocaments d’oli, combustible i pintures al Brasil, i 

2.290 litres d’oli i combustible a Puerto Rico. Els plans 

d’emergència inclouen la gestió d’abocaments, que són 

tractats com a residus perillosos i gestionats com a 

tals.  

GRI: G4-DMA, G4-EN1, G4-EN2, G4-EN22, G4-EN23, G4-EN24 
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Biodiversitat i soroll 

Un total de 1.124,7 km d’autopistes discorren per 

espais de protecció especial per a la biodiversitat, 

sense que s’hagin produït canvis significatius en 

aquest sentit. L’àrea total d’aquestes zones suma 

49.459 hectàrees i un percentatge molt elevat se situa 

a França, després al Brasil i a Espanya.  

Les dues autopistes de Puerto Rico estan en espais de 

protecció a la biodiversitat. D’una banda, el pont 

Teodoro Moscoso travessa una llacuna d’interès 

especial per als ecosistemes i, de l’altra, la resta 

d’autopista es troba en una zona protegida 

d’aiguamolls i espècies protegides enumerades pel 

Departament de Recursos Naturals i Ambientals. 

Aquestes espècies i llocs protegits es troben al llarg de 

l’autopista, però l’operació de manteniment que s’hi 

duu a terme no afecta de manera directa l’entorn. 

 
Distribució percentual de quilòmetres que afecten una zona protegida  

 

 

Accions implantades en matèria de 

biodiversitat 

Els principals impactes sobre la biodiversitat es 

produeixen sobretot en la fase de construcció de les 

autopistes i inclouen el fraccionament del territori, la 

destrucció dels hàbitats, la reducció de les masses 

arbòries i els impactes sobre la fauna i la flora. Així 

mateix, cal destacar els impactes sobre la fauna 

derivats de l’ús de les autopistes, concretament els 

atropellaments.  

En general, totes les concessionàries disposen de 

mesures de prevenció d’impacte ambiental de les 

accions que es duen a terme i les més crítiques són 

analitzades i valorades pels organismes públics 

corresponents. Destaquen els plans d’emergència, els 

plans de conservació i neteja, els programes de 

seguiment ambiental i de recuperació de passius 

ambientals, etc.  

Les autopistes de França, juntament amb cinc 

organitzacions més, han participat en un projecte pilot 

per al desenvolupament i la implantació d’un 

estàndard específic de sistemes de gestió de la 

biodiversitat, “Ecocert Engagement Biodiversité”, i han 

aconseguit el certificat final del referencial. 

La campanya de sensibilització llançada per les 

autopistes franceses ha continuat fent-se a través de 

la ràdio i va adreçada a generar coneixement sobre la 

riquesa de la biodiversitat present als voltants de 

l’autopista, juntament amb les campanyes 

específiques relacionades amb les abelles. 

A les autopistes del Brasil hi ha presència d’espècies 

incloses a les llistes de la IUCN. Concretament, i 

segons els nivells de riscos establerts per aquesta 

organització, les espècies principals són:  

 Amenaçades: Papagaio-de-peito-roxo, Jibóia-

amarela, Sagui-da-serra-escuro. 

 Vulnerables: Gato-do-mato, Tamanduá Mirim, 

Veado-bororó-de-são-paulo, Queixada, Anta, 

Bugio-ruivo, Cobra-veadeira, Cágado-da-serra. 

 Poc preocupants: Surucuá-de-barriga-amarela, 

Jaguatirica, Onça Parda, Cuíca d’água, Bugio-ruivo 

ou Guariba, Tatu-de-rabo-mole, Guaribai, 

Jaguarundi. 

 Gairebé amenaçades: Gato maracajá, Lobo Guará, 

Lontra, Onça Pintada. 

 Sense dades: Cutia, Veado-mateiro. 

A més, hi ha altres espècies de flora i fauna, com el 

Jaó do sul, el Pixoxó, el Gato mourisco, el Macuco, el 

Bugio de mata atlântica, etc.  

Les principals mesures de prevenció inclouen la 

construcció de passos de fauna i tanques a l’autopista 

per evitar els atropellaments d’aquestes espècies . Una 

de les concessionàries ha aconseguit reduir aquests 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil França Espanya Xile Puerto Rico

GRI: G4-DMA, G4-EN11, G4-EN12, G4-EN13, G4-EN14, EN-35 
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atropellament en el 60 % mitjançant la instal·lació de 

tanques en els punts on n’hi havia més i, per tant, 

està previst ampliar aquesta mesura l’any vinent.  

D’altra banda, d’acord amb el marc legal, les 

concessionàries fan plantacions compensatòries 

d’arbres segons l’afectació de les obres i els treballs de 

construcció realitzats i elaboren estudis d’impacte 

ambiental a les zones de protecció especial que es 

puguin veure afectades per l’activitat de l’autopista.  

El 2015 s’han produït modificacions en l’inventari 

d’espais naturals d’Espanya, concretament la 

declaració de determinats rius com a zones de 

conservació especial. Les mesures preventives ja 

s’aplicaven en aquestes zones, atès que les 

modificacions han consistit en el nomenament d’un 

espai ambiental o llera en zones de conservació 

especial.  

A les autopistes d’Espanya hi ha un total de 

10 espècies protegides i vulnerables d’acord amb la 

classificació establerta pel marc normatiu estatal i pels 

criteris de la IUCN. Cap d’aquestes espècies no ha 

estat atropellada durant el 2015.   

Eines de supervisió i mitigació del 

soroll 

L’observatori del soroll de França ha continuat 

elaborant i actualitzant els mapes de soroll i fent el 

seguiment dels plans de prevenció, a banda de 

continuar la seva relació amb els diversos grups 

d’interès.  

En el marc del programa “Engagements Verts”, més de 

700 llars, de manera acumulada, han tingut accés al 

programa d’aïllament acústic, que ha permès incidir 

sobre els casos amb els nivells acústics més alts. En 

conseqüència, s’han eliminat gairebé per complet les 

“zones sensibles” en matèria acústica de la xarxa 

d’autopistes.  

Les autopistes a Espanya han instal·lat pantalles 

acústiques a punts diversos, igual que una de les 

concessionàries de Xile, de manera complementària al 

seguiment de l’impacte acústic mitjançant punts de 

control instal·lats a l’autopista.  

 

 

 

GRI: G4-DMA, G4-EN11, G4-EN12, G4-EN13, EN-35 
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La implicació dels 

proveïdors en la gestió dels 

aspectes ASG  

Part dels aspectes materials d’Abertis està directament 

relacionada amb l’activitat que duen a terme les 

organitzacions contractades i proveïdores. En aquest 

sentit, cal destacar l’impacte ambiental de les 

activitats de manteniment i construcció de les 

autopistes, així com l’aspecte de salut i seguretat 

ocupacional. 

La gestió d’aquests aspectes està centralitzada en els 

processos d’avaluació i homologació de proveïdors 

implantats a cada país, així com en la inclusió de 

clàusules socials i ambientals en els contractes i el 

seguiment de les activitats realitzades per les 

organitzacions contractades per l’organització.  

Els capítols d’aquest informe que fan referència a 

aspectes materials que es produeixen fora de les 

fronteres de l’organització contenen informació 

relacionada que contribueix a dimensionar-los, com, 

per exemple, els consums de materials i energia, la 

generació de residus o les dades d’accidents laborals 

de manera segregada. En aquest sentit, hi ha 

recorregut de millora i s’està treballant per 

incrementar l’exhaustivitat i l’abast de les dades.  

De la mateixa manera, i vinculat al desenvolupament 

del model industrial, s’ha continuat treballant per 

estendre els processos d’avaluació i homologació de 

proveïdors, a més de desenvolupar una nova política 

de compres a escala corporativa que es desplegarà en 

cadascuna de les activitats i en cadascun dels països.  

 

 

 

 

Accions implantades i 
resultats principals  
del 2015

Elaboració i aprovació d'una nova política de compres.

Increment del nombre de proveïdors homologats i avaluats segons l'scoring RSC. 

Adquisició d'un 98,4 % del totalxvde compres a proveïdors locals. 

Realització de la sessió de treball conjunt de totes les direccions de compra del Grup.  

Inclusió de noves clàusules vinculades al cumpliment del codi ètic en els contractes 
formalitzats al llarg del 2015. 

Inclusió de clàusules socials i ambientals en el 64,3 % dels concursos presentats.

GRI: G4-DMA  
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Descripció i 

característiques 

L’anàlisi de materialitat i la descripció de la cadena de 

valor posen de manifest que l’activitat dels proveïdors 

té un paper important en la gestió dels impactes 

ambientals i socials d’Abertis, atès que hi ha aspectes 

materials que es produeixen fora de les fronteres de 

l’organització, tot i que la cadena de subministrament 

no és un aspecte material en si mateixa.   

El volum de compres de l’activitat d’autopistes suposa 

el 12 % de la xifra de negoci agregada de les 

autopistes de l’abast d’aquest informe, i el 5,5 % en el 

cas de l’activitat de telecomunicacions satel·litàries. En 

aquest últim cas, la inversió en satèl·lits no està 

considerada com a compra i, per aquesta raó, la dada 

és similar a la de l’activitat d’autopistes.  

 

Tipus de proveïdors 

Els principals proveïdors de l’activitat d’autopistes són 

empreses contractistes encarregades de dur a terme 

les obres, proveïdors de materials i serveis de 

manteniment i conservació de l’autopista, i proveïdors 

de prestació de serveis i subministraments com ara 

neteja d’edificis, jardineria, informàtica i energia 

elèctrica.  

Tot i que hi ha matisos diferents, l’enfocament general 

és comú a tots els països de l’abast de l’informe, 

sempre ajustat a les activitats que inclou el marc de 

gestió de la concessió.  

L’activitat de telecomunicacions satel·litàries és molt 

específica, ja que el nombre d’empreses fabricadores i 

llançadores de satèl·lits és molt reduït a escala 

mundial, mentre que, en general, treballa amb 

proveïdors de serveis d’oficina, llevat dels més 

específics relacionats amb els materials necessaris per 

a la prestació del servei de telecomunicacions.  

Durant l’anàlisi de materialitat elaborada el 2014, es 

va portar a terme una enquesta específica enfocada a 

mapar la cadena de subministrament de l’organització. 

Aquests resultats continuen vigents, ja que l’enquesta 

no s’ha ampliat durant el 2015.  

En aquest sentit, el total de 165 proveïdors que van 

participar en l’enquesta impliquen 1.327 proveïdors 

indirectes o de nivell 2. La presència geogràfica directa 

d’aquests 165 proveïdors està molt relacionada amb el 

país on es duu a terme la prestació del producte i 

servei, mentre que en el cas de la presència indirecta 

el rang de països és més ampli i comprèn països on 

Abertis no té activitat directa:  

 Països amb presència directa dels proveïdors: 

Espanya, Brasil, França, Xile, Puerto Rico, Estats 

Units, Regne Unit, Argentina i Itàlia. 

 Països amb presència indirecta dels proveïdors: 

Espanya, Brasil, França, Xile, Puerto Rico, Estats 

Units, Regne Unit, Argentina, Alemanya, Canadà, 

Itàlia, Japó, Hongria, Xina, Índia i Andorra.   

 

Aspectes amb impactes significatius 

Els principals aspectes econòmics, ambientals i socials 

amb impactes significatius entre els proveïdors, 

d’acord amb els resultats de l’enquesta de materialitat 

del 2014, són els següents: consum de recursos 

(energia, materials i aigua), creació d’ocupació, 

compliment normatiu del producte o servei i 

ambiental, creació de valor econòmic, qualitat del 

producte o servei, sensibilització ambiental i 

biodiversitat.  

Entre les accions portades a terme per gestionar 

aquests aspectes hi ha les següents:  

 Àmbit de gestió: auditories internes i externes, 

aplicació de codis ètics i de conducta, inversió en 

R+D+I, avaluació de proveïdors, polítiques d’RSC 

i promoció de la compra local.  

 Àmbit ambiental: plans de gestió ambiental, 

gestió de residus, ús de tecnologies netes, 

eficiència energètica, reducció de consums de 

materials i auditories energètiques.  

 Àmbit social: plans de formació, plans de gestió 

de la qualitat, accions de salut i seguretat laboral i 

acció social. 

Un dels objectius del 2016 és treballar per ampliar 

aquesta informació i completar progressivament el 

mapa de proveïdors de l’organització amb informació 

sobre estàndards de gestió i acompliment en matèria 

ambiental, social i de bon govern.  

Així, doncs, s’està treballant perquè les direccions de 

compres de cada país portin a terme jornades 

específiques en la matèria amb els seus proveïdors 

principals, amb l’objectiu d’incrementar-ne la 

implicació i de facilitar la sistematització de la 

informació vinculada al mapatge de la cadena de 

subministrament. 

 

 

GRI: G4-DMA, G4-12, G4-13, G4-EC9, G4-EN33, G4-LA15, G4-HR11, 

G4-SO10 
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Compra local  

Tenint en compte la tipologia de proveïdors d’Abertis i 

el tipus de productes i serveis prestats, es desprèn un 

component elevat de localitat que queda explícit en el 

percentatge de compra local tant a escala global com 

per país.  

El volum de compra local d’Abertis suposa un 98,4 % 

sobre el total de compres del 2015xvi: el 99,1 % és per 

a l’activitat d’autopistes i el 70,2 %, per a l’activitat de 

telecomunicacions satel·litàries.  

 

Percentatge de compra local - Autopistes 

 

Percentatge de compra local – Telecomunicacions 

satel·litàriesxvii 

 

L’activitat de telecomunicacions satel·litàries inclou 

una clàusula específica vinculada a la promoció de la 

compra local. Aquesta clàusula es denomina “clàusules 

de retorns industrials” i s’inclou en els contractes de 

fabricació de satèl·lits, de manera que obliga el 

fabricador a contractar part dels components a 

organitzacions espanyoles. Actualment estan en fase 

de fabricació un total de tres satèl·lits. 
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GRI: G4-DMA, G4-EC9 
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Avaluació i homologació de 

proveïdors 

En el marc del procés de negociació electrònica, hi ha 

un procés paral·lel i complementari que consisteix en 

l’avaluació i l’homologació dels proveïdors segons la 

classificació corresponent vinculada al risc de cada 

proveïdor.  

La implantació del procés d’avaluació i d’homologació 

de proveïdors és liderada per la direcció de compres de 

cada activitat i país, amb el suport transversal de la 

direcció corporativa de compres.  

Hi destaca l’elaboració d’una política de compres 

corporativa que les activitats hauran d’aplicar i 

implantar a cada país durant el 2016. Entre els 

continguts d’aquesta política, hi ha els principis bàsics 

de competència, gestió, planificació, eficiència i 

control, juntament amb unes directrius específiques 

vinculades a la relació amb els proveïdors, les 

condicions de contractació, la idoneïtat i la qualitat, i 

l’homologació i l’avaluació juntament amb la innovació.  

La política inclou la prohibició de contractació de 

proveïdors amb els quals hi hagi un conflicte d’interès 

o que estiguin involucrats en casos de corrupció, així 

com la inclusió d’aspectes de seguretat ocupacional, 

seguretat de la informació, sostenibilitat i riscos penals 

en els processos d’homologació i avaluació.  

 

Procés d’avaluació 

L’enfocament d’avaluació i homologació implantat és 

comú per a les activitats d’autopistes i serveis 

centrals, i es correspon amb el model desenvolupat 

per l’organització Achilles. 

El portal de proveïdors centralitza aquests processos i 

posa la informació a disposició de qualsevol persona 

perquè la inclogui en la presa de decisions. Així 

mateix, el portal constitueix el canal principal de 

comunicació entre l’organització i els proveïdors, a 

més dels contactes directes relacionats amb l’execució 

dels treballs en una fase posterior.  

Durant el 2015, s’han portat a terme treballs per 

incorporar requisits de compliance en els processos 

d’avaluació i homologació de proveïdors, així com en la 

unificació dels processos de negociació electrònica i 

avaluació de proveïdors, amb l’objectiu de posar en 

valor la classificació i l’avaluació dels proveïdors en 

tots els estadis de la compra. 

 

Criteris d’avaluació en RSC 

El 2015 s’ha implantat el nou qüestionari definit per 

Achilles en col·laboració amb tots els usuaris de l’eina 

i, tot i que es continua estructurant en els mateixos 

blocs, ha modificat alguna de les puntuacions 

assignades, així com els criteris establerts per a cada 

variable analitzada. 

En resum, el qüestionari reconeix quatre grans blocs 

als quals assigna ponderacions diferents, cadascuna de 

les quals conté criteris diversos valorats i puntuats. 

Depenent de les respostes donades al qüestionari 

d’RSC per cadascun dels proveïdors, se’ls classifica en 

tres grans categories segons les seves puntuacions 

relatives.  

 

En el nou model de qüestionari destaquen l’increment 

de les puntuacions per als aspectes de relació amb els 

grups d’interès, els paràmetres de gestió ambiental i 

l’elaboració d’informes de responsabilitat social o 

sostenibilitat. Els continguts de cada bloc es mantenen 

constants i es van descriure en detall en l’Informe 

d’RSC del 2014.  

 
Proveïdors homologats i avaluats 

L’homologació i l’avaluació dels proveïdors se centra 

en els proveïdors crítics, entenent com a tals els que 

concentren el 80 % del volum de compres, juntament 

amb els que presten un servei o proporcionen un 

producte estratègic.  

Durant el 2015, s’ha homologat un total de 2.863 

proveïdors al Brasil, Espanya i Xile, dels quals 1.822 

han estat avaluats segons l’scoring d’RSC, fet que 

suposa un increment en relació amb l’any anterior.  

Scoring RSC

Lideratge

Diàleg

Sistemes de 
gestió

Comunicació i 
transparència

GRI: G4-DMA, G4-EN32, G4-LA14, G4-HR7, G4-HR10, G4-

SO9 
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La qualificació mitjana de l’scoring d’RSC de l’any és 

del 34 %, dada que varia segons el país: és el 25 % al 

Brasil, el 38 % a Espanya i el 28 % en el cas de Xile.  

S’ha auditat un total de 53 proveïdors a Espanya, una 

xifra que és significativament superior a la de l’any 

anterior. Està previst continuar amb el programa 

d’auditories i estendre’l a la resta de països.  

 

 
Nombre de proveïdors homologats i avaluats i scoring d’RSC per país 
 

 

 

En aquest sentit, els objectius principals per al 2016 

són incrementar el nombre de proveïdors homologats i 

avaluats segons l’scoring d’RSC a tots els països, i 

estendre els processos d’homologació i avaluació a 

França i l’Argentina, així com augmentar el nombre de 

peticions d’auditories a proveïdors crítics.  

D’altra banda, el nombre de concursos presentats 

durant el 2015 ha variat significativament a causa de 

l’exclusió de l’abast de la dada de França, a més de la 

reducció del nombre de concursos presentat per 

l’Argentina.  

De la mateixa manera, el percentatge de concursos 

amb clàusules ambientals i socials ha baixat fins al 

64,3 % del total, a causa de la reducció d’aquest tipus 

de concursos per part de les filials brasileres (a més de 

l’exclusió de la dada de França).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Concursos amb clàusules socials i ambientals 

 

Cal destacar la inclusió de clàusules específiques 

vinculades a la implantació del nou Codi ètic en tots 

els contractes formalitzats amb proveïdors a partir del 

2016. Tot i que s’ha començat a implantar en els 

contractes formalitzats durant l’últim trimestre del 

2015, s’espera estendre aquestes clàusules a mesura 

que es renovin els contractes vigents.  
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Així mateix, s’han unificat les clàusules socials 

(vinculades sobretot a la seguretat ocupacional) i 

ambientals que s’han d’incloure en els contractes a les 

concessionàries de Xile i del Brasil.  

 

 

 

 

 

Sessió de treball de les direccions de compres 

Barcelona ha acollit durant dos dies del mes d’octubre una sessió de treball conjunta amb les persones que lideren els 

departaments de compres de cadascun dels països i les activitats, amb l’objectiu principal de compartir bones 

pràctiques i homogeneïtzar pràctiques i procediments corporatius en consonància amb l’especificitat de cada context 

local en què s’apliquin els procediments.  

Entre les ponències, s’ha fet una sessió específica centrada en la importància dels processos d’avaluació i homologació 

de proveïdors tenint en compte aspectes ambientals, socials i de bon govern. En aquesta sessió ha participat la 

responsable d’RSC d’Abertis, que ha contextualitzat les accions d’avaluació i homologació de proveïdors en el marc de 

la gestió de l’RSC a Abertis segons els principals estàndards de referència en la matèria, i ha recalcat la rellevància 

d’aquests procediments per a les anàlisis i les avaluacions externes que diverses organitzacions fan de manera 

periòdica sobre l’organització. De la mateixa manera, s’ha compartit, amb totes les persones que hi han participat, el 

resultat de l’anàlisi de materialitat desenvolupada el 2014, juntament amb l’enquesta específica vinculada al mapatge 

de proveïdors, i la importància de continuar treballant en l’ampliació d’informació relacionada amb la descripció i les 

característiques de les empreses proveïdores i contractades.  

També ha participat en la sessió Achilles, que ha centrat els continguts en les potencialitats de l’eina per donar 

resposta als requisits d’homologació, avaluació i auditoria de proveïdors i empreses contractades rebuts per part dels 

diversos grups d’interès. En aquest sentit, cal treballar per implantar les mesures previstes per tal d’alimentar el 

sistema d’avaluació i homologació i mantenir-lo vigent, de manera que permeti incloure aquestes consideracions en els 

processos de contractació que es duguin a terme durant l’any. 

La trobada ha permès establir les bases per desenvolupar una xarxa de compres entre la Direcció corporativa i les 

àrees de compres dels diversos països i activitats, i s’ha generat un fòrum d’intercanvi de coneixement especialitzat en 

el qual s’han pogut compartir noves tendències i innovacions de la mà de proveïdors estratègics. 

 

GRI: G4-DMA, G4-EN32, G4-LA14, G4-HR10, G4-SO9 
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La comunitat local i l’acció 

social  

L’activitat d’Abertis té un caràcter molt intens de 

servei públic; en conseqüència, la relació amb la 

comunitat local és particularment directa i amb moltes 

sinergies. La capacitat de generar impactes positius és 

exponencial en tant que la comunitat local i els grups 

d’interès que la formen participen en el procés de 

creació de valor compartit.  

Així, les relacions amb la comunitat local s’expliciten 

mitjançant la formalització de mecanismes de 

comunicació i relació directa amb els diversos grups 

d’interès, la participació en associacions sectorials i 

generalistes, la realització de contribucions socials i la 

coordinació de projectes d’acció social amb altres 

entitats.  

L’objectiu és contribuir a generar impactes positius i a 

mitigar els impactes negatius derivats de manera 

directa i indirecta de les activitats d’Abertis.  

La Fundació Abertis exerceix un paper estratègic, ja 

que constitueix la màxima expressió d’aquest 

compromís amb la comunitat, sobretot pel que fa a 

contribucions socials. 

 

 

 

 

  

Accions implantades i 
resultats principals 
del 2015

Participació en 163 reunions de 33 associacions de la comunitat local en autopistes, i 
78 reunions de 23 associacions en telecomunicacions satel·litàries. 

La Fundació Abertis rep dos distincions: la certificació Biosphere Responsible Tourism a 
Castellet i el Premi Stela 2015.  

Projectes realitzats i en curs de l'1% cultural a Autopistes Espanya per valor d'1,9 
milions d'euros.

Telecomunicacions satel·litàries s'adhereix a una iniciativa per a la connectivitat en 
situacions d'emergències de les Nacions Unides.  

7,1 milions d'euros destinats a acció social i patrocinis. 

El 78,4% de les contribucions corresponen a iniciatives alineades amb el negoci, 
juntament amb inversions socials.

GRI: G4-DMA 
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La comunitat local 

Impactes indirectes 

El contingut d’aquest informe tracta directament la 

gestió dels impactes generats per les activitats 

d’Abertis, inclosos els impactes ambientals, socials i de 

bon govern, identificats com a materials, i comprèn 

tota la cadena de valor de l’organització.  

Així doncs, inclou els principals impactes directes i 

indirectes tant positius com negatius, i descriu les 

accions portades a terme, juntament amb els 

indicadors de compliment associats.  

Cal destacar el marc d’operació de l’activitat d’Abertis, 

que es té lloc en un àmbit de col·laboració directa 

entre les administracions públiques i l’organització, i 

pretén minimitzar els impactes negatius i potenciar-ne 

els positius. El treball conjunt amb altres organismes i 

cossos implicats en la gestió d’aquests impactes 

esdevé clau per aconseguir els millors resultats 

d’acompliment en termes ambientals, socials i de bon 

govern.  

De la mateixa manera, la informació vinculada a la 

cadena de subministrament ofereix una visió de la 

capacitat d’impacte indirecte que genera l’activitat de 

l’organització, juntament amb la informació detallada 

sobre l’acompliment en les fases del cicle de vida de 

les activitats d’autopistes i telecomunicacions 

satel·litàries.

 

1% cultural a Autopistes Espanya 

El marc normatiu de l’1 % cultural requereix la inversió de recursos vinculats als treballs de millora de les autopistes 

en projectes de promoció de la cultura. A Espanya, les autopistes tenen una sensibilitat especial pel patrimoni històric i 

artístic i pels valors culturals de l’entorn, i col·laboren activament amb les principals institucions públiques per 

promoure projectes en aquest àmbit.  

Durant el 2015, s’ha treballat en els projectes següents, amb una valoració global d’1,9 milions d’euros:  

 “Adequació del poblat ibèric de Sant Julià de Ramis” (Girona), finalitzat al febrer del 2015.  

 “Aixecament i restauració del pont al costat de Monesterio, a San Lorenzo de El Escorial” (Comunitat de 

Madrid), finalitzat a l’octubre del 2015.  

 “Restauració i museïtzació de la Vila romana de Pla l’Horta: de l’Oppidum a Gerunda, a Sarrià de Ter” 

(Girona), en curs.   

 Rehabilitació del Museu Arqueològic comarcal de Banyoles (Girona), accessibilitat de l’accés públic i 

consolidació estructural, en curs.  

 “Recuperació del castell de Cervià de Ter” (Girona), en curs.   

 Condicionament, consolidació i promoció de la Calzada de la Fuenfría a Segòvia. 

 Recuperació del castell de Palafolls.  

 Rehabilitació d’edificis religiosos a Tordera.  

Abertis conversa amb institucions locals de l’entorn de les autopistes amb l’objectiu d’identificar projectes potencials i 

ofereix als municipis de l’entorn la possibilitat de finançar projectes de recuperació del patrimoni històric espanyol que 

siguin de propietat pública i estiguin catalogats com a béns d’interès cultural. Posteriorment, els projectes es 

presenten al Ministeri de Foment i al Ministeri de Cultura i després es continua amb la coordinació i el seguiment del 

projecte aprovat i la justificació i divulgació final.  

 

Grups d’interès i associacions 

Així mateix, la relació amb els grups d’interès de la 

comunitat local també és fluïda i està vinculada a 

diferents projectes diversos, a banda de qüestions 

generals tractades mitjançant els mecanismes 

establerts per a la comunicació. Totes les autopistes, 

excepte les xilenes i l’activitat de telecomunicacions 

satel·litàries, disposen de mecanismes formals de 

reclamació amb la comunitat local. En aquest sentit, a 

França s’han rebut un total de 79 reclamacions de les 

comunitats d’agricultors contigües a l’autopista, 42 de 

GRI: G4-DMA, G4-EC7, G4-EC8, G4-SO2, G4-SO8, G4-SO11 
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les quals han generat indemnitzacions per valor de 

61 mil euros. Així mateix, a Xile s’han creat xarxes de 

comunicació a través de comunitats escolars, amb 

l’objectiu de comunicar qualsevol possible situació de 

risc i poder implantar les mesures correctives 

corresponents. 

D’altra banda, al Brasil s’ha portat a terme un projecte 

de reconstrucció d’un habitatge al llogaret M’biguaçu 

de la comunitat guaraní local, en col·laboració amb les 

organitzacions IBAMA i FUNAI, per donar resposta a 

les peticions d’aquesta comunitat local.   

Destaca també la participació tant de les autopistes 

com de l’activitat de telecomunicacions satel·litàries en 

un total de 56 associacions de la comunitat local, amb 

les quals s’han mantingut 241 reunions.  

Nombre d’associacions i de reunions - Autopistes 

 

Nombre d’associacions i de reunions - 
Telecomunicacions 

 

Les concessionàries del Brasil formen part de 

l’Associació Brasilera de Concessionàries d’Autopistes 

(ABCR), mentre que les autopistes franceses 

participen en un total de 14 associacions: 

concretament, l’Associació de Societats Franceses 

d’Autopistes (ASFA), el Cercle de Transports, 

l’Associació Francesa de Relació amb el Client (AFRC), 

l’Associació Nacional de Màrqueting (Adetem), 

l’Associació per a la Gestió de la Reclamació del Client 

(AMARC), el clúster d’automoció francès MOVEO, Atec 

ITS France, Dialogo, la Cambra Oficial de Comerç 

d’Espanya a França (COCEF), Enterprises et Medias, 

Institut de la Gestion Déléguée (IGD), Aetis, EP France 

i ANDRH.  

De la mateixa manera, les autopistes a Espanya 

participen en 13 associacions, entre les quals hi ha 

l’Associació Tècnica de Túnels i Obres Subterrànies 

(AETOS), l’Associació Tècnica de la Carretera (ATC), 

l’Associació d’Empreses Constructores i 

Concessionàries d’Infraestructures (SEOPAN), i la 

Intelligent Transport System España (ITS), juntament 

amb altres associacions vinculades a alguns serveis 

prestats, com ara la European Secure Parking 

Organisation, la certificació europea de truck parks 

(LABEL) i la Transported Asset Protection Association, i 

associacions de caràcter més generalista.    

Les autopistes a Xile formen part de l’Associació de 

Concessionàries d’Obres d’Infraestructura Pública 

(COPSA), una filiació considerada de caràcter 

estratègic, ja que agrupa la majoria de concessionàries 

de Xile.  

Per la seva banda, les autopistes de Puerto Rico 

participen en 5 associacions: la International Bridge, 

Tunnel and Turnpike Association (IBTTA), la Cambra 

de Comerç Espanyola, la Cambra de Comerç de Puerto 

Rico, l’Associació d’Industrials de Puerto Rico i el 

Col·legi d’Enginyers, Agrimensors i Contractistes.  

L’activitat de telecomunicacions satel·litàries forma 

part de 16 associacions a Espanya, entre les quals hi 

ha la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), 

l’Associació Hispanoamericana de Centres de Recerca i 

Estudis de Telecomunicacions (ASIET), l’Associació 

Europea d’Operadors de Satèl·lits (ESOA), l’Associació 

Multisectorial d’Empreses d’Electrònica i de 

Tecnologies de la Informació (AMETIC), l’Associació 

Satel·litària de Colòmbia, la Digital Video Broadcasting 

(DVB), el European Satellite Operator’s Standard 

Institute (ETSI), la Federació Nacional d’Instal·ladors 

de Telecomunicacions (FENITEL), el Global VSAT 

Forum (GVF), la Cambra de Comerç Brasil-Espanya, el 

Cercle de Confiança (Nova Economia Fòrum), el Cercle 

d’Empresaris, el Clúster Aeroespacial de Madrid, la 

Comissió Interamericana de Telecomunicacions 

(CITEL), la Conferència Europea d’Administracions 

Postals i Telecomunicacions (CEPT) i la World Teleport 

Association (WTA), a més de 7 associacions i sindicats 

del Brasil (ABRANET, SINDISAT, SSPI BRASIL, 

TELEBRASIL, ABDTIC, SET i CITEL) amb les quals 

col·labora, entre d’altres motius, per contribuir a 

eliminar l’exclusió digital.   
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Acció social i patrocinis 

Fundació Abertis 

La Fundació Abertis explicita el compromís de 

l’organització amb la societat, la cultura, la seguretat 

viària i el medi ambient en els territoris on duu a 

terme la seva activitat. Així doncs, la Fundació neix 

amb l’objectiu de vehicular les voluntats de compromís 

social, creixement i internacionalització inherents a 

Abertis.  

Reconeixements 

Del 2015, cal destacar dos reconeixements rebuts per 

la Fundació Abertis. La primera distinció és el certificat 

Biosphere Responsible Tourism que ha obtingut el 

castell de Castellet, seu de la Fundació Abertis i del 

Centre Internacional UNESCO per a les Reserves de la 

Biosfera Mediterrànies. Es tracta d’un segell 

internacional que destaca les pràctiques 

mediambientalment responsables que es porten a 

terme en la fortalesa i el seu entorn. Cal subratllar 

també que, el 2015, el castell de Castellet ha superat 

la xifra de 50.000 visitants (concretament 

50.511 turistes han passat per la fortificació des que 

es va obrir al públic mitjançant visites guiades el 

2004). 

En atorgar-li la certificació de turisme responsable, 

l’Institut de Turisme Responsable ha tingut en compte 

els 16 anys de treballs a favor del medi ambient 

(organització de seminaris i jornades científiques, 

suport a la recerca, edició de publicacions, etc.) i el fet 

que el castell de Castellet disposi de la ISO 14001, que 

garanteix una correcta gestió ambiental. El sistema de 

gestió mediambiental és extremament necessari, atès 

que la fortalesa es troba en un enclavament únic, el 

Parc Natural del Foix, amb una biodiversitat molt rica.  

La distinció Biosphere Responsible Tourism també 

valora la feina feta des del Centre Internacional 

UNESCO. La primera gran fita del Centre ha estat la 

creació de la Xarxa de Reserves de la Biosfera 

Mediterrànies (RRBMed), actualment formada per 

60 àrees representatives de 14 països d’ambdues ribes 

del Mediterrani. A més, el 2015 Castellet ha acollit una 

cimera iberoamericana de Reserves de la Biosfera 

(IberoMaB), on han estat representats 17 països de 

l’Amèrica Llatina i el Carib.  

La segona distinció és el Premi Stela 2015, amb el qual 

la Fundació Síndrome de Down de Madrid reconeix la 

feina feta per la Fundació Abertis per integrar en el 

món laboral joves d’aquesta condició. En el Projecte 

Cooperant Viari, que ja és el quart any que es fa a 

Barcelona i el segon a Madrid, joves amb Síndrome de 

Down observen i prenen nota de les conductes en 

matèria de seguretat viària que tenen els alumnes i els 

seus acompanyants durant les hores d’entrada i 

sortida dels col·legis.  

 

Xarxa Internacional de Càtedres Abertis 

El 2015 s’ha posat en marxa la Càtedra Abertis-USP, en col·laboració amb la Universitat de São Paulo, que ja ha 

convocat la seva primera edició del Premi Abertis. Amb aquesta fita culmina la Xarxa Internacional de Càtedres Abertis 

de Gestió d’Infraestructures de Transport, present al Brasil, Xile, Espanya, França i Puerto Rico.  

Totes les càtedres de la Xarxa centren la seva activitat en la formació i la recerca en l’àmbit de la gestió de les 

infraestructures de transport. L’esdeveniment més important que se celebra anualment és el Premi Internacional 

Abertis de Recerca, en què participen els guanyadors de cada país en les categories de Tesi doctoral i de Tesines i 

treballs de final de carrera o màster.  

El IV Premi Internacional Abertis, en la categoria de Tesi doctoral, ha recaigut en el doctor Julien Monteil (Universitat 

de Lió), pel seu treball Investigating the effects of cooperative vehicles on highway traffic flow homogenization: 

analytical and simulation studies (“Investigació dels efectes dels vehicles cooperatius en l’homogeneïtzació del flux de 

trànsit a les autopistes: estudis analítics i de simulació”). En la categoria de Tesina, la investigació premiada ha estat 

Effects of freeway traffic homogeneity on lane changing activity: the role of dynamic speed limits (“Efectes sobre 

l’homogeneïtat de trànsit en els canvis de carril en autopista: el paper dels límits de velocitat dinàmica”), redactada 

per Irene Martínez (Universitat Politècnica de Catalunya).  

La cerimònia de lliurament dels premis, que se celebra de manera rotativa a cadascun dels cinc països, va tenir lloc el 

28 de maig a Barcelona, concretament a l’auditori Leonardo da Vinci de la nova seu del Grup Abertis. Està previst que 

l’any vinent es faci a Santiago de Xile. 

GRI: G4-DMA, G4-EC8, G4-SO1 
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Seguretat viària i acció social 

Seguint amb el Programa de Seguretat Viària de la 

Fundació Abertis, cal destacar que es porten a terme 

campanyes de sensibilització i iniciatives d’educació 

viària als principals països on el Grup Abertis és 

present: el Brasil, Xile, Espanya, França i Puerto Rico. 

El projecte KanGo!, de foment del transport públic 

entre els escolars de Barcelona, i la campanya “Et 

queda una vida”, de sensibilització als joves de 

Barcelona i Madrid, són algunes de les iniciatives dutes 

a terme a Espanya.  

Quant a la cultura, cal posar l’accent en el caràcter 

internacional dels patrocinis de la Fundació Abertis, 

gràcies als quals s’ha pogut veure una exposició del 

pintor Diego Velázquez al Grand Palais de París 

(França) i una mostra de l’artista Joan Miró a São 

Paulo i a Florianópolis (Brasil). A més, el Museu Reina 

Sofia de Madrid ha pogut exhibir prop de 170 peces 

del Museu d’Art de Basilea (Suïssa). 

 

Telecomunicacions al servei de les emergències 

La connectivitat per satèl·lit no es veu afectada de la mateixa manera en cas de desastres naturals i ofereix solucions 

robustes i independents de les infraestructures terrestres. En aquest context, l’activitat de telecomunicacions 

satel·litàries ha subscrit formalment el compromís de proporcionar capacitat espacial i terminals per ajudar en les 

tasques d’emergència de l’oficina de Coordinació d’Afers Humanitaris, dependent de les Nacions Unides.  

Mitjançant la formalització de l’acord a Ginebra, l’organització es compromet a cedir capacitat espacial i terminals, a fi 

de restablir les comunicacions en possibles casos de desastres naturals o emergències, i d’aquesta manera col·laborar 

amb les tasques de salvament i reconstrucció que duu a terme l’oficina de Coordinació d’Afers Humanitaris (OCHA), 

l’agència de les Nacions Unides encarregada de coordinar l’ajuda humanitària. 

La iniciativa està liderada per les organitzacions ESOA (EMEA Satellite Operator’s Association) i GVF (Global VSAT 

Forum) i garanteix que les entitats que s’adhereixin al compromís proporcionaran capacitat operativa plena per mitjà 

de les seves xarxes satel·litàries, segons la seva disponibilitat, fins al punt de recepció, en el marc de solucions 

completes que inclouen també equipament, terreny i terminals de recepció. Així mateix, els operadors es 

comprometen a oferir la formació necessària als responsables de les accions de primera intervenció en desastres, 

perquè puguin desplegar amb èxit les solucions de comunicacions. 

GRI: G4-DMA, G4-EC8, G4-SO1 
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Acció social i patrocinis 

La metodologia del London Benchmarking Group 

permet classificar de manera estandarditzada les 

contribucions socials efectuades per l’organització, de 

manera que siguin comparables i analitzables.  

El total de contribucions fetes el 2015 és de 

7,1 milions d’euros, un import lleugerament inferior al 

del 2014 (3 %) i que, incloent-hi els costos de gestió, 

arriba a 8 milions d’euros.  

La major part de les contribucions s’han fet en diners 

(88,3 %) per a projectes d’Espanya (52 %) i l’Amèrica 

Llatina (28,4 %), en consonància amb l’any anterior. 

Les contribucions a França han augmentat respecte al 

2014 i suposen el 18,7 % del total. Una part important 

de les contribucions a projectes del Brasil s’emmarca 

en la Llei Rouanet, que atorga beneficis fiscals a les 

contribucions que es fan seguint una sèrie de criteris 

establerts pel Govern.  

D’altra banda, destaca l’increment de la inversió social, 

en detriment de les aportacions puntuals i les 

iniciatives alineades amb el negoci, en part a causa de 

l’increment de projectes de llarg termini. 

 
Distribució percentual de contribucions per tipus 
 

 
 

Distribució percentual de contribucions per motivació 
 

 
Distribució percentual de contribucions per àmbit geogràficxviii 
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A més de la classificació de contribucions per àmbit 

d’activitat plantejada per LBG, Abertis disposa d’una 

altra classificació específica, adaptada a la realitat de 

l’organització. La distribució de les contribucions 

segons la classificació d’Abertis s’ha mantingut 

pràcticament constant respecte a l’any anterior, 

mentre que algunes categories de la classificació d’LBG 

han variat.  

En aquest sentit, s’han incrementat les contribucions a 

projectes de l’àmbit de la salut i l’educació, i han 

disminuït els projectes de l’àmbit de desenvolupament 

socioeconòmic i ajuda humanitària.  

 

 

Distribució percentual de contribucions per àmbit d’activitat (classificació d’Abertis) 
 

 

 

Distribució percentual de contribucions per àmbit d’activitat (classificació d’LBG) 
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Introducció 

L’Informe de responsabilitat social corporativa 2015 

(que s’elabora cada any des del 2003) presenta els 

resultats de l’acompliment de l’organització en matèria 

econòmica, ambiental, social i de bon govern per a 

l’exercici 2015 (període comprès entre l’1 de gener i el 

31 de desembre de 2015).  

Si bé aquest informe no conté tota la informació de 

l’organització en aquest àmbit, sí que inclou les 

referències corresponents a altres documents en els 

quals es pot localitzar informació rellevant i 

relacionada amb cadascun dels aspectes considerats 

en aquest informe.  

Així doncs, es pot obtenir una valoració completa de 

l’acompliment de l’organització mitjançant la consulta 

directa de la resta de publicacions corporatives, 

disponibles totes a la pàgina web de l’organització.  

 

Persones implicades  

En l’elaboració de l’informe han participat de manera 

directa, a tots els països que formen part de l’abast, 

aproximadament 130 persones, implicades en el 

procés de gestió dels aspectes materials i de rendició 

de comptes dels indicadors sol·licitats, així com en el 

procés d’auditoria de les dades.  

Les persones coordinadores d’RSC de cada país 

exerceixen de catalitzadores i coordinadores del procés 

de rendició de comptes, tot i que les que participen de 

manera directa en la construcció són cadascuna de les 

filials i de les persones responsables de les dades.  

La coordinació i l’auditoria de l’informe s’efectua des 

de la Unitat d’RSC de la Direcció de Relacions 

Institucionals i RSC, i també hi participen tots els 

departaments corporatius de l’organització.  

A més dels canals de comunicació a disposició dels 

diversos grups d’interès, hi ha una bústia electrònica 

específica (sostenibilidad@abertis.com) a la qual es 

poden fer arribar les consultes i els comentaris 

relacionats amb aquest informe. Durant el 2015 no 

s’han rebut comunicacions que hi estiguin vinculades.  

També es poden adreçar qüestions en aquest sentit a 

la seu central de l’organització, a l’avinguda de 

Pedralbes, 17 (08034 Barcelona), a l’atenció de Zaida 

Ferrero.  

 

Continguts 

Marc legal d’aplicació 

Actualment hi ha diverses legislacions que fan 

referència directa a la publicació d’informació no 

financera per part de les organitzacions. Per la seva 

relació amb les activitats de l’organització, cal destacar 

les següents:  

 Llei Grenelle II: Legislació vigent a França des del 

2011 que requereix que les empreses de més de 

500 treballadors publiquin informació no financera 

en l’informe de gestió, d’acord amb els estàndards 

nacionals i internacionals de referència. També 

preveu la inclusió de nous requeriments en 

matèria de canvi climàtic a partir del 2016. La 

mateixa Llei obliga les organitzacions a elaborar i 

publicar un balanç de la petjada de carboni cada 

tres anys.  

 Nou Codi de bon govern corporatiu: És el nou Codi 

unificat de bon govern de les societats cotitzades. 

A més, algunes de les antigues recomanacions de 

bon govern s’han incorporat al cos normatiu 

mitjançant la modificació de la Llei de societats de 

capital. Entre aquestes, en matèria de 

responsabilitat social corporativa, destaca la 

facultat indelegable del consell de promocionar 

polítiques de responsabilitat social corporativa i, 

entre les noves recomanacions, destaca la 

publicació d’informació transparent sobre el 

desenvolupament, l’aplicació i els resultats 

d’aquestes polítiques.  

 Directiva europea 2014/95/UE de reporting no 

financer: La Directiva es va publicar a l’octubre del 

2014 i està pendent fer-ne la transposició al marc 

legislatiu espanyol, que s’haurà de portar a terme 

durant l’exercici 2016. En termes generals, la 

directiva obliga les organitzacions de més de 500 

treballadors a publicar informació no financera en 

l’informe de gestió o en un informe independent 

vinculat a la publicació de l’informe de gestió i 

elaborat segons els estàndards internacionals i 

nacionals de referència.  

Aquest informe està en línia amb els requeriments dels 

diversos marcs normatius. L’Informe anual de govern 

corporatiu detalla el grau de compliment de cadascuna 

de les recomanacions del Codi de bon govern 

corporatiu.  

Per la seva banda, les filials franceses afectades 

directament per la Llei Grenelle II compleixen tant el 

requisit d’elaboració i publicació d’un balanç de petjada 

GRI: G4-5, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31 
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de carboni cada tres anys com el requisit d’incloure 

informació no financera en l’informe de gestió. Aquesta 

informació està disponible a la pàgina web de Sanef, 

tot i que les metodologies de treball i els estàndards 

poden diferir dels que s’han utilitzat en aquest 

informe.  

 

Marc de treball tècnic 

Fruit de l’evolució de l’elaboració d’informes no 

financers, a escala internacional s’han creat diversos 

marcs de treball que volen homogeneïtzar les 

pràctiques i els criteris en l’àmbit de la rendició de 

comptes.  

Aquest Informe d’RSC ha estat elaborat segons els 

estàndards següents en la matèria:  

 Guia per a l’elaboració d’informes de sostenibilitat 

versió G4 de l’organització Global Reporting 

Initiative (GRI), per a una opció de conformitat 

exhaustiva.  

 Política d’elaboració d’informes de progrés del 

Pacte Mundial de les Nacions Unides, per a un 

nivell de diferenciació Advanced. 

 Principis de relació amb els grups d’interès 

(AA1000APS 2008), estàndard d’assegurament 

d’informació no financera (AA1000AS 2008) i 

estàndard de relació amb els grups d’interès 

(AA1000SES 2015), promoguts tots per 

AccountAbility.  

 El marc de treball de mesurament de la 

contribució a la comunitat promogut per 

l’organització London Benchmarking Group.  

 El marc de treball de gestió i comunicació del 

canvi climàtic promogut per l’organització Carbon 

Disclosure Project. 

 Els aspectes materials i els criteris d’avaluació que 

estableixen les iniciatives d’anàlisi externa en la 

matèria (entre les quals hi ha les famílies d’índexs 

Dow Jones Sustainability, MSCI ESG, STOXX ESG i 

Sustainability, el rànquing de Corporate Knights o 

les avaluacions que fa VIGEO EIRIS, etc.). 

 Vinculat a la metodologia utilitzada per a 

l’elaboració de l’anàlisi de materialitat i del Pla 

director d’RSC, basats entre d’altres en l’ISO 

26000 (Guia per a la responsabilitat social), els 

continguts de l’Informe estan en línia amb 

l’enfocament i els continguts d’aquest estàndard.  

Aplicació dels principis de continguts 

de GRI 

L’estàndard G4 de GRI reconeix una sèrie de principis 

per definir el contingut d’un informe d’RSC que s’han 

aplicat de la manera següent:  

 Participació dels grups d’interès El capítol específic 

de grups d’interès i de materialitat se centra en la 

descripció de les accions realitzades en aquest 

sentit i que donen resposta al principi.  

 Context de sostenibilitat: L’informe inclou tant 

dades i informació de context específiques del país 

i de l’activitat, com informació i enfocaments de 

gestió des de la perspectiva d’una organització 

internacional.  

 Materialitat: La informació que conté ha estat 

seleccionada d’acord amb els aspectes materials 

aprovats per la Comissió d’RSC.   

 Exhaustivitat: El nivell d’exhaustivitat és el màxim 

possible. S’assegura que la informació presentada 

en l’Informe d’RSC pot ser utilitzada pels grups 

d’interès en la presa de decisions i la realització 

d’anàlisis.  

De la mateixa manera, G4 comprèn una sèrie de 

principis per determinar la qualitat dels informes 

d’RSC:  

 Equilibri: La informació inclosa en aquest informe 

respon a les accions i els acompliments de l’any, 

tant positius com negatius.  

 Comparabilitat, precisió i fiabilitat: Les eines de 

gestió de la informació i la metodologia utilitzada 

per al seguiment d’aspectes materials volen 

assegurar la comparabilitat de la informació i el 

màxim nivell de precisió i fiabilitat. L’auditoria 

externa de l’informe contribueix a l’aplicació 

d’aquests principis de manera significativa. 

 Puntualitat: L’Informe d’RSC s’ha publicat 

anualment i des del començament, el dia de la 

celebració de la Junta d’Accionistes.  

 Claredat: Any rere any, els continguts s’adapten 

per respondre a la diversitat de grups d’interès de 

l’organització. En aquest sentit, preval la 

presentació detallada i senzilla de les accions i els 

indicadors de seguiment. 

  

GRI: G4-18, G4-23   

https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop
http://www.accountability.org/standards/aa1000aps.html
http://www.accountability.org/standards/aa1000as/index.html
http://www.accountability.org/standards/aa1000ses.html
http://www.lbg-online.net/
https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
http://www.sustainability-indices.com/
https://www.msci.com/esg-integration
https://www.stoxx.com/discovery-search?category=theme&superType=esg%20%26%20sustainability&indexFamily=standard
https://www.stoxx.com/discovery-search?category=theme&superType=esg%20%26%20sustainability&indexFamily=standard
http://www.corporateknights.com/reports/global-100/
http://www.eiris.org/
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
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Societats incloses 

El Grup Abertis està format per diverses societats, el 

resultat agregat de les quals es plasma anualment en 

els comptes anuals consolidats del Grup. En l’Annex I 

(pàgines 225-237) d’aquest document s’explicita el 

detall de totes les societats dependents, juntament 

amb informació sobre el percentatge de participació de 

la matriu en cadascuna de les filials.  

Anualment, d’acord amb l’evolució de l’activitat del 

Grup i les variacions en aquests percentatges de 

participació, s’analitzen les societats que poden ser 

incloses en l’abast de l’Informe d’RSC, seguint el criteri 

de capacitat de control i gestió. 

 

Societats incloses en l’abast de l’informe 

 

 

 

Aquest informe inclou el 98,1 % de la xifra de negoci 

del 2015. L’1,9 % restant el formen les societats 

següents:  

 Amb participació directa: Abertis Infraestructuras 

Finance BV, Abertis Motorways UK Ltd., Abertis 

USA Corp., Sanef ITS SAS, Abertis USA Holding 

LLC, Abertis PDC SA, Abertis Overseas UK Limited, 

Abertis Airports SA, ACDL i TBI Overseas Holdings 

Inc.  

 Amb participació indirecta: Les societats 

participades per Sanef ITS SAS, Abertis Overseas 

UK Limited, ACDL i TBI Overseas Holdings Inc., i 

la societat Túnels de Barcelona i Cadí 

concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA. 

Excepte SANEF ITS SAS i les seves participades, així 

com Abertis USA Corp., Abertis Airports SA i Túnels, la 

resta de societats excloses de l’abast de l’informe no 

tenen activitat operacional pròpia, sinó que se centren 

en la tinença d’accions i en serveis financers i de 

consultoria tècnica. Així mateix, Autopista Central no 

ha estat inclosa en les autopistes xilenes, ja que a 

finals del 2015 no s’hi disposava de capacitat de gestió 

i control.  

Aquest abast és comú per a totes les dades que es 

presenten en l’informe, tret de les relacionades amb la 

informació fiscal, en què les dades corresponen 

directament a les magnituds globals del Grup, excloent 

Cellnex de l’abast per assegurar la comparabilitat de la 

informació.   

Canvis significatius en l’abast  

A causa de la sortida a borsa de Cellnex, la filial de 

telecomunicacions terrestres d’Abertis al maig del 

2015, tota l’activitat d’aquesta unitat de negoci ha 

estat exclosa de l’informe. De la mateixa manera, 

Serviabertis ha estat exclosa de l’abast a causa d’uns 

canvis d’estructura interna que n’han propiciat la 

dissolució.    

Així mateix, s’han incorporat a l’abast Metropistas 

(Puerto Rico) i Ausol (Argentina). 

Autopistes Brasil - Arteris Brasil, Autovias, Centrovias, Intervias, Vianorte, Planalto Sul, 
Fluminense, Fernão Dias, Régis Bittencourt, Litoral Sul, Latina Manutenção de Rodovias 
i Latina Sinalização de Rodovias.   

França - Sanef, Sapn, Eurotoll, SEA14 i Bip & Go. 

Espanya - Abertis Autopistas España, Red AP7/AP2 Acesa, Red Gencat, Red AP7 
Aumar, Red AP68 Ebro i Red Centro Sur.

Xile - Abertis Autopistas Chile, Autopista Los Libertadores, Autopista del Sol, Autopista 
Los Andes, Elqui, Rutas i les operadores vinculades: Infraestructura 2000, Operadora 
Sol, Operadora Los Libertadores, Operadora Andes, Operadora del Pacífico i GESA. 

Argentina - Ausol, Autopista del Oeste i l'operadora vinculada Gco.

Puerto Rico - Metropistas i Apr.

Telecomunicacions Satel·litàries - Hispasat i Hispamar.

Serveis centrals Abertis Infraestructures i Fundació Abertis. 

GRI: G4-3, G4-17, G4-18, G4-23  
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Canvis significatius en el contingut 

(cobertura) 

Els principals canvis en els continguts estan 

relacionats, d’una banda, amb els canvis que s’han 

produït en l’abast de l’informe i, de l’altra, amb les 

modificacions que hi ha hagut en els aspectes 

materials. 

Així, s’ha exclòs la informació relacionada amb 

l’activitat de telecomunicacions terrestres i s’han 

recalculat els històrics i exclòs també aquesta activitat. 

D’altra banda, s’ha ampliat la informació corresponent 

a l’Argentina i Puerto Rico mitjançant la inclusió en 

l’abast de Metropistas i Apr.  

En relació amb les dades dels serveis centrals de 

Barcelona i Madrid, no se n’han inclòs dades 

ambientals del 2015 perquè no es disposa de la 

informació vinculada a les dues seus corporatives, que 

incideixen sobre les dades reportades en la categoria 

de serveis centrals. Es calcula que l’aportació 

d’aquestes dades és molt inferior al 5 %. 

També s’han inclòs els nous continguts relacionats 

amb l’actualització d’aspectes materials que es va 

portar a terme el 2015 després del procés d’auditoria 

de l’informe anterior. Concretament, els nous aspectes 

són: pràctiques de competència deslleial, inversió i 

avaluació, mecanismes de reclamació de pràctiques 

laborals, drets humans, aspectes ambientals i impacte 

en la societat, i comunicacions de màrqueting i 

etiquetatge de productes i serveis.  

Cal destacar la inclusió, per primera vegada en una 

publicació corporativa, d’informació relacionada amb la 

contribució fiscal de l’organització per país.  

 

Presentació de la informació 

Seguint la tendència iniciada el 2014, la informació 

presentada en l’informe ha estat segregada per 

activitat i país. D’aquesta manera es reconeixen les 

diferències que hi ha en relació amb els aspectes 

materials i se’n facilita l’anàlisi i la comprensió per part 

dels grups d’interès.  

S’han mantingut els casos d’estudi i la interactivitat 

del document amb l’objectiu d’ampliar les referències a 

la documentació externa on es pot ampliar informació.  

Les reexpressions d’informació que s’han produït estan 

indicades en cada cas, juntament amb les raons que 

les han motivades, amb l’objectiu de contribuir als 

principis de comparabilitat, precisió, fiabilitat i 

claredat.   

Metodologies de càlcul 

Continguts generals i específics 

Tota la informació que conté aquest informe es 

recopila mitjançant una eina informàtica específica per 

a aquesta finalitat, a la qual tenen accés totes les 

persones implicades en l’elaboració de l’Informe 

d’RSC. El manual d’indicadors s’ha actualitzat d’acord 

amb els canvis produïts tant d’abast com de cobertura.  

Cal destacar que, per primera vegada, s’han fet dues 

campanyes de recollida d’informació, una corresponent 

als tres primers trimestres de l’any i una altra que 

correspon al darrer trimestre.  

Aquesta actuació respon a la complexitat de la 

informació i a la necessitat d’aprofundir en l’anàlisi i en 

els processos de gestió vinculats, i de donar resposta 

així al principi de puntualitat i al d’exhaustivitat alhora.  

La informació qualitativa i quantitativa recollida en 

ambdues campanyes s’analitza i es processa amb 

l’objectiu d’obtenir les dades i els índexs presentats, 

juntament amb la informació qualitativa que 

contextualitzi i permeti analitzar i valorar la informació 

quantitativa.  

Els indicadors han estat calculats d’acord amb els 

paràmetres explicitats per GRI en la guia G4. En cas 

que s’incloguin altres indicadors no contemplats per 

GRI, se n’han definit les metodologies de càlcul 

juntament amb la presentació de les dades.  

  

Petjada de carboni 

La metodologia utilitzada per calcular la petjada de 

carboni del 2015 es basa en dos estàndards de 

referència internacional:  

 L’ISO 14064:1-2012, basada en “The Greenhouse 

Gas Protocol, a Corporate Accounting and 

Reporting Standard” elaborat pel World Business 

Council for Sustainable Development.  

 Els criteris establerts en la norma “Corporate 

Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting 

Standard” publicada el 2011 pel World Resources 

Institute (WRI) i el World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD). 

El criteri vinculat als límits organitzacionals es 

correspon al criteri aplicat per a la inclusió en l’Informe 

d’RSC (el de control operacional).  

D’altra banda, pel que fa als límits operacionals, s’han 

calculat les categories següents:  

GRI: G4-22, G4-23, G4-DMA, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-

EN18, G4-EN19 

http://www.ghgprotocol.org/
http://www.ghgprotocol.org/
http://www.ghgprotocol.org/
http://www.ghgprotocol.org/feature/scope-3-calculation-guidance
http://www.ghgprotocol.org/feature/scope-3-calculation-guidance
http://www.ghgprotocol.org/feature/scope-3-calculation-guidance


INFORME DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2015 106 

 
 

 

 

 

Índex general  
Índex de continguts GRI 

 Abast 1: S’inclouen en aquesta categoria els 

consums de gas natural, gasoil C, biodièsel, 

etanol, gasoil A, gasolina, GLP i recàrregues de 

gasos refrigerants.  

 Abast 2: Aquesta categoria té en compte els 

consums d’energia elèctrica de les instal·lacions.  

 Abast 3: Les emissions indirectes incloses en 

aquesta categoria comprenen totes les emissions 

generades de manera indirecta per les activitats 

de l’organització i que no han estat incloses en 

l’abast 1 i 2. Hi ha un total de 15 categories, de 

les quals 10 han estat considerades poc 

significatives tenint en compte les activitats de 

l’organització.  

Així doncs, s’ha calculat un total de 5 categories 

d’aplicació per a les activitats d’Abertis: adquisició 

de productes i serveis (consums d’aigua, paper i 

materials), generació de residus, viatges 

corporatius, desplaçaments in itinere dels 

treballadors i ús de productes i serveis.  

 

 

 

 

 

 

 

Els factors d’emissió emprats en el càlcul provenen de 

fonts reconegudes, com ara les següents:  

 El Panel Intergovernamental de Canvi Climàtic 

(IPCC Guidelines 2006). 

 L’Inventari Nacional d’Emissions d’Espanya 

(anys 1990-2011). 

 El Departament de Medi Ambient, Aliments i Medi 

Rural del Regne Unit (DEFRA). 

 L’Agència Internacional de l’Energia (CO2 

Highlights). 

 L’Environmental Defense Fund. 

 La base de dades Ecoinvent (ACV). 

 La base de dades Base Carbone de França.  

En el cas de França, que està subjecta a una legislació 

específica en aquesta matèria, s’han utilitzat els 

factors d’emissió que estableix la llei, que coincideixen 

amb els factors de la base de dades Base Carbone. 

Pel que fa a Espanya, s’han utilitzat els factors 

d’emissió facilitats pel MAGRAMA, que es corresponen 

amb els valors de l’Inventari Nacional d’Emissions 

d’Espanya (anys 1990-2011), d’acord amb el que 

estableix la “Guia per al càlcul de la petjada de 

carboni” i per a l’elaboració d’un pla de millora d’una 

organització, amb l’objectiu d’alinear els criteris amb el 

Registre de Petjada de Carboni nacional.  

Les dades d’origen utilitzades per calcular la petjada 

de carboni són les mateixes que s’han presentat en 

aquest informe, és a dir, tenen les mateixes 

característiques tècniques i limitacions pel que fa a 

l’abast.   

Específicament, els supòsits i les estimacions que 

s’han tingut en compte en el càlcul de la petjada de 

carboni són els següents:  

 A diferència d’anys anteriors, les emissions 

associades a les recàrregues de gasos refrigerants 

s’han inclòs en el càlcul. No obstant això, hi ha 

limitacions en el seu abast, ja que no estan 

incloses totes les filials perquè no es disposa de la 

informació necessària.  

 Les emissions associades al consum d’aigua s’han 

calculat tenint en compte el consum energètic 

associat als tractaments efectuats durant els 

processos de potabilització i depuració d’aigua. 

 Sobre la base dels quilograms de paper reciclat i 

paper procedent de pastes verges, s’han calculat 

les emissions associades al paper.   

 El càlcul de les emissions associades als residus 

inclou les emissions del tractament. Com que no 

es disposa del tipus de tractament aplicat als 

diversos residus, s’han calculat els factors 

d’emissió dels residus amb el programa d’ACV 

Simapro, que es nodreix de la base de dades 

GRI: G4-DMA, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN18, G4-EN19 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
http://www.ukconversionfactorscarbonsmart.co.uk/
http://www.ukconversionfactorscarbonsmart.co.uk/
http://www.iea.org/publications/freepublications/
http://www.iea.org/publications/freepublications/
https://www.edf.org/
http://www.ecoinvent.org/
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil
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d’Ecoinvent. Si hi ha més d’un tractament 

possible, s’ha fet una mitjana dels factors 

d’emissió dels diversos tractaments. En els casos 

en què no ha estat possible disposar de factors 

d’emissió associats, s’ha omès la dada, que és un 

percentatge mínim no significatiu en relació amb 

el total de les dades.  

 La classificació dels desplaçaments en avió s’ha fet 

sobre la base de les categories establertes per 

DEFRA per als rangs de distàncies següents: 

desplaçaments domèstics per als trajectes 

inferiors a 1.000 km, desplaçaments short-haul 

per als trajectes entre 1.001 km i 3.700 km i 

desplaçaments long-haul per als trajectes de més 

de 3.701 km. En cas de no disposar del 

desglossament dels trajectes en avió, s’ha optat 

per fer una mitjana dels factors d’emissió 

associats a aquestes tres categories.  

 Els desplaçaments en tren s’han considerat dins 

de la categoria de national rail, segons la 

classificació de DEFRA. 

 En relació amb el combustible de la flota de 

vehicles, s’ha inclòs el detall segons el tipus de 

combustible, atès que es disposa de dades 

segregades per a gasolina, gasoil, biodièsel i 

d’altres. 

 Seguint la hipòtesi utilitzada en períodes 

anteriors, s’ha considerat que tots els vehicles 

utilitzats per als desplaçaments in itinere amb 

vehicles particulars de treballadors utilitzen 

gasolina.  

 El càlcul de les emissions dels vehicles que 

circulen per l’autopista s’ha fet basant-se en la 

dada de quilòmetres recorreguts el 2013 i la seva 

evolució d’acord amb la IMD dels anys 2014 i 

2015. En aquest sentit, s’ha establert un 

percentatge de distribució del quilometratge fet 

amb vehicles de gasolina i gasoil d’automoció 

basant-se en les dades de l’indicador “Road sector 

gasoline/diesel fuel consumption per capita (kg of 

oil equivalent)” del Worldbank 

(http://www.worldbank.org/). 

 Les emissions de CO2 biogènic es generen durant 

la combustió o la descomposició de material 

d’origen biològic, com ara la descomposició de 

deixalles als abocadors, la combustió de biogàs, la 

fermentació durant la producció d’etanol i la 

combustió de fusta, residus de fusta, residus 

forestals i material agrícola. En aquest sentit, 

ateses les característiques de les activitats 

d’Abertis, no hi ha emissions d’origen biogènic 

associades. 

 

Validació de continguts 

Processos interns 

Segons les funcions assignades a la Comissió d’RSC 

del Consell d’Administració en l’article 17 del 

Reglament del Consell d’Administració, és 

responsabilitat de la Comissió d’RSC revisar i informar 

sobre els continguts de l’Informe d’RSC.  

Igual que en l’exercici 2014, la Comissió d’RSC ha 

portat a terme aquesta revisió i aprovació de 

continguts, tal com consta en les actes corresponents i 

en l’Informe de Funcionament i Activitats de la 

Comissió d’RSC. 

 

Verificació externa 

La participació en el procés d’elaboració de l’Informe 

d’RSC d’una entitat auditora independent i amb 

coneixements i experiència explícita en matèria 

d’informació no financera, responsabilitat social 

corporativa, sostenibilitat i bon govern, incrementa el 

valor afegit de tot el procés i, alhora, contribueix de 

manera positiva a tots els principis, tant de continguts 

com de qualitat dels informes d’RSC que estableix GRI.  

Per tercer any consecutiu, l’entitat auditora 

seleccionada pel Consell d’Administració per portar a 

terme la revisió externa de la informació financera i no 

financera ha estat Deloitte, que s’ha encarregat de tot 

el procés de revisió de l’Informe d’RSC, d’acord amb 

els criteris establerts en l’informe d’auditoria publicat 

en el capítol 11 i les especificacions detallades en els 

índexs de continguts de GRI del capítol 12.  

Deloitte també ha revisat la petjada de carboni i 

l’actualització de l’anàlisi de materialitat.  

 

Revisió de GRI 

L’organització Global Reporting Initiative ha revisat 

amb exhaustivitat l’índex de continguts (servei 

identificat per l’organització com “GRI Content Index 

Service”) inclòs en el capítol 12, amb l’objectiu 

d’assegurar que els continguts i l’estructura de l’índex 

s’adeqüen als requisits de l’indicador G4-32, i que la 

usabilitat i la transparència es potencien al màxim. 

GRI: G4-33, G4-48, G4-DMA, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-

EN18, G4-EN19 

http://www.worldbank.org/
https://www.globalreporting.org/services/alignment/Content_Index_Service/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/services/alignment/Content_Index_Service/Pages/default.aspx
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La inclusió d’una referència específica als índexs de 

continguts de GRI, tant bàsics com específics, en 

cadascuna de les pàgines d’aquest informe respon a 

un requisit explícit del procés de revisió portat a terme 

per GRI i pretén essencialment incrementar la 

usabilitat i la navegació dels índexs de GRI.  
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11  

Informe de verificació externa  
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GRI: G4-33 
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GRI: G4-33 GRI: G4-33 
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12  

Índex de continguts de Global 

Reporting Initiative (GRI) i 

equivalències internacionals  
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Aplicació de l’estàndard 

Introducció 

Un dels requisits de l’aplicació de l’estàndard 

d’elaboració d’informes de sostenibilitat de Global 

Reporting Initiative és la inclusió de les taules de 

continguts generals i específics d’acord amb els 

paràmetres que estableix GRI.  

La taula de continguts generals conté informació 

general de l’organització i inclou, entre d’altres, els 

aspectes de govern corporatiu i anàlisi de materialitat. 

Com que l’opció de conformitat d’aquest informe és 

exhaustiva, no és possible ometre cap informació 

relacionada amb aquests indicadors, raó per la qual no 

corresponen comentaris en la columna d’omissions.  

La taula de continguts específics conté informació 

relacionada amb els aspectes materials identificats i 

inclou aspectes contemplats per GRI en la 

metodologia G4, així com dos aspectes concrets no 

identificats de manera directa per GRI, aplicables a les 

activitats de l’organització, que són la seguretat viària 

i el soroll. En aquest cas, en la columna d’omissions 

s’han detallat les informacions que no s’han inclòs en 

l’informe, però que sol·licita l’estàndard, i s’han 

especificat les consideracions corresponents en les 

notes de continguts referenciades.  

Documents relacionats 

Tal com consta explícitament en les referències 

creuades indicades en les taules de continguts de GRI, 

aquest informe s’ha de considerar en conjunt amb la 

resta de publicacions corporatives.  

En aquest sentit, les informacions ja reportades en 

altres publicacions han estat referenciades directament 

en la taula de continguts i se n’ha indicat tant la 

publicació com la pàgina on es troba la informació. Són 

en concret:  

 Informe anual 2015 (IA) 

 Comptes anuals consolidats 2015 (CA) 

 Informe anual de govern corporatiu 2015 

(IAGC) 

 Informe anual sobre remuneracions dels 

consellers 2015 (IARC) 

 Qüestionari de Carbon Disclosure Project 

2015 (CDP, el corresponent a l’exercici 2014 

que ha estat publicat durant l’any 2015).  

Així mateix, és interessant consultar la documentació 

corporativa següent, que està a disposició de tots els 

grups d’interès a la pàgina web de l’organització i que 

concreta algunes qüestions tractades en aquest 

informe:  

 Codi ètic (2014) 

 Norma de prevenció de la corrupció (2014) 

 Norma de compliment (2015) 

 Política d’RSC (2016) 

 Reglament del Consell d’Administració 

Verificació 

Tal com s’explica en el capítol de metodologia, aquest 

informe ha estat verificat per una entitat externa 

independent, d’acord amb els detalls que s’indiquen en 

l’informe d’auditoria inclòs.  

Els indicadors verificats s’han marcat amb un símbol 

específic i, si escau, es detallen les notes de verificació 

corresponents amb consideracions específiques 

relacionades amb el procés de verificació.  

Equivalències amb altres estàndards  

L’estàndard de GRI disposa d’equivalències formals 

amb altres estàndards relacionats. D’aquesta manera 

es reconeixen les sinergies que hi ha entre els diversos 

marcs de treball vinculats a la responsabilitat social i 

les seves matèries fonamentals.  

S’han inclòs les equivalències amb el Pacte Mundial de 

les Nacions Unides (2000), les Línies directrius de 

l’OCDE per a empreses multinacionals (2011), els 

Principis rectors sobre empreses i drets humans de les 

Nacions Unides (2011) i els Objectius de 

desenvolupament sostenible de les Nacions Unides 

(2015). 

Recomanacions d’ús 

És recomanable descarregar-se complet el marc de 

treball de GRI, on es troben les definicions concretes 

de cadascun dels indicadors, així com referències per 

ampliar la informació relacionada.  

Així mateix, les pàgines referenciades en les taules de 

continguts estan directament vinculades a les pàgines 

d’aquest informe. Per tant, és possible seguir les 

taules i consultar directament les informacions que es 

consideri oportú. També és possible tornar a les taules 

de continguts sempre que es vulgui, clicant sobre les 

etiquetes de GRI incloses a peu de pàgina de l’informe. 
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Índex de contingut GRI G4  

Continguts bàsics generals 

Continguts 

bàsics 

generals 

Pàgina Omissions 
Verificació 

externa 

Estratègia i anàlisi 

G4-1  4-6; IA 7-9, 11-13  √ - 110-111 

G4-2  
4-6, 23, 30; IA 26, 28, 30, 32, 34-35, 

40, 72-73  
 √ - 110-111 

Perfil de l'organització 

G4-3  104; IAGC 1  √ - 110-111 

G4-4  13-14  √ - 110-111 

G4-5  102; IAGC 1  √ - 110-111 

G4-6  8; IA 23  √ - 110-111 

G4-7  IA 23; IAGC 2  √ - 110-111 

G4-8  8-9, 13-14  √ - 110-111 

G4-9  9, 13-14; IA 44, 55, 58, 60-61  √ - 110-111 

G4-10  8, 48, 53  √ (1) - 110-111 

G4-11  55  √ - 110-111 

G4-12  18-19, 88  √ - 110-111 

G4-13  88; IA 11-13, 46-47, 72-73, IAGC 2  √ - 110-111 

G4-14  23  √ - 110-111 

G4-15  23  √ - 110-111 

G4-16  96  √ - 110-111 

Aspectes materials i cobertura 

G4-17  104; CA 225 (Annex I)  √ - 110-111 

G4-18  18-19, 103-104  √ - 110-111 

G4-19  20-21  √ - 110-111 

G4-20  20-21  √ - 110-111 

G4-21  20-21  √ - 110-111 

G4-22  105  √ - 110-111 

G4-23  20-21, 103-105  √ - 110-111 

Participació dels grups d'interès 

G4-24  16-17  √ - 110-111 

G4-25  16-17  √ - 110-111 

G4-26  16-17  √ - 110-111 

G4-27  16-17  √ - 110-111 

Perfil de la memòria 

G4-28  102  √ - 110-111 

G4-29  102  √ - 110-111 

G4-30 102  √ - 110-111 

G4-31  102  √ - 110-111 

G4-32  113-122  √ - 110-111 

G4-33  107, 110-111  √ - 110-111 

Govern 

G4-34  26; IA 18-20; IAGC 42-43  √ - 110-111 

G4-35  26  √ - 110-111 

G4-36  26   √ - 110-111 

G4-37  17, 26   √ - 110-111 

G4-38  IA 18-20; IAGC 8-12, 35-43  √ - 110-111 

G4-39  IAGC 7-9  √ - 110-111 

GRI: G4-32 
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Continguts 

bàsics 

generals 

Pàgina Omissions 
Verificació 

externa 

G4-40  IAGC 12-15, 23-25  √ - 110-111 

G4-41  IAGC 47-49  √ - 110-111 

G4-42  26; IAGC 23-24  √ - 110-111 

G4-43  26  √ - 110-111 

G4-44  IAGC 25, 40-41, 43  √ - 110-111 

G4-45  26; IAGC  42-43, 50-55  √ - 110-111 

G4-46  26; IAGC  42-43, 50-55  √ - 110-111 

G4-47  26; IAGC  42-43, 50-55  √ - 110-111 

G4-48  107  √ - 110-111 

G4-49  26  √ - 110-111 

G4-50  26  √ - 110-111 

G4-51  IARC 2-8  √ - 110-111 

G4-52  IARC 2-4  √ - 110-111 

G4-53  IARC 14-15  √ - 110-111 

G4-54  IARC 13-14; Nota de continguts (a) 

Actualment no és possible publicar 

la ràtio desglossada per país per 

qüestions de confidencialitat, ja 

que les retribucions de les 

persones més ben pagades de la 

resta de països no són de caràcter 

públic.   

√ - 110-111 

G4-55  Nota de continguts (b)  √ - 110-111 

Ètica i integritat 

G4-56  23, 28-29   √ - 110-111 

G4-57  24-25, 30; IAGC 55-60   √ - 110-111 

G4-58  24-25, 30; IAGC 55-60  √ - 110-111 

 

Notes de continguts 
 

a) La ràtio entre la retribució de la persona que ocupa el càrrec de vicepresident i conseller delegat i la mitjana 
de retribució d’Espanya és igual a 41,0 per al 2015 i 40,9 per al 2014. Per calcular la ràtio de retribucions 
s’han tingut en compte els sous i els salaris, els bons i els incentius i altres components salarials reportats en 
l’exercici de les societats d’Espanya, que coincideixen amb el perímetre considerat en la informació fiscal del 
capítol “2. Activitat”, així com la plantilla mitjana equivalent d’aquestes societats, i se n’ha fet la mitjana 
aritmètica. A causa de la sortida de Cellnex del Grup el 2015, s’ha recalculat la ràtio del 2014 i se n’han 
exclòs les remuneracions corresponents al negoci de telecomunicacions terrestres, per facilitar la comparació 
amb el 2015. La xifra de la persona més ben retribuïda ha estat calculada tenint en compte les retribucions 
totals reportades en cada exercici sense incloure-hi les primes de les assegurances de vida i les aportacions a 
fons de pensions o altres sistemes d’estalvi a llarg termini. 

b) La variació de la retribució mitjana a Espanya en relació amb el 2014 ha estat de 5,6 %, i la variació de la 
retribució de la persona que ocupa el càrrec de vicepresident i conseller delegat ha estat de 5,9 %. Les 
variacions corresponen a les retribucions totals reportades, sense tenir en compte les aportacions a 
assegurances de vida i les aportacions a fons de pensions o altres sistemes d’estalvi a llarg termini. 

 
Notes de verificació 
 

(√) Els indicadors marcats amb el símbol √ s’han inclòs en el procés de verificació portat a terme, tenint en 
compte les omissions que es descriuen en la taula.  

1) La informació relativa a contractistes és parcial i està subjecta a estimacions; per tant, no es pot considerar 
representativa. La revisió ha consistit en la comprovació del procés de recopilació de les dades reportades per 
les empreses del Grup. 
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Continguts bàsics específics 

Aspectes 

materials 

Informació sobre l'enfocament 

de gestió i indicadors 
Omissions 

Verificació 

externa 

Categoria – Economia 

Acompliment econòmic 

 G4-DMA  11-12; IA 8-9, 11-13,   √ - 110-111 

G4-EC1  10-12; CA 3  √  - 110-111 

G4-EC2 67; CDP2015  √(2) - 110-111 

G4-EC3  56  √ - 110-111 

G4-EC4  CA 81, 96  √ - 110-111 

Presència en el mercat 

 G4-DMA  61  √ - 110-111 

G4-EC5  61  √ - 110-111 

G4-EC6  61  √ - 110-111 

Conseqüències econòmiques indirectes 

 G4-DMA 94-100  √ - 110-111 

G4-EC7  95  √(3) - 110-111 

G4-EC8  95, 97-100; IA 48-51  √(3) - 110-111 

Pràctiques d'adquisició 

 G4-DMA 88  √ - 110-111 

G4-EC9  88-89  √ - 110-111 

 

 
Notes de verificació 
 

(√) Els indicadors marcats amb el símbol √ s’han inclòs en el procés de verificació portat a terme, tenint en 
compte les omissions que es descriuen en la taula. 

2) S’informa qualitativament.  
3) La contribució econòmica efectuada a través dels projectes d’1 % Cultural no ha estat pagada per complet 

durant el 2015, ja que 3 dels projectes estan sense acabar. 
 

 

  

GRI: G4-32 



INFORME DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2015 117 

 
 

 

 

 

Índex general  
Índex de continguts GRI 

Aspectes 

materials 

Informació sobre l'enfocament 

de gestió i indicadors 
Omissions 

Verificació 

externa 

Categoría: Medio Ambiente 

Materials 

 G4-DMA   64-66, 83  √ - 110-111 

G4-EN1 79-80, 83  √ - 110-111 

G4-EN2  79-80, 83  √(4) - 110-111 

Energia 

 G4-DMA 64-66, 71-75  √(5) - 110-111 

G4-EN3  71, 73, 75  √(5) - 110-111 

G4-EN4  

68-69 La dada directa sobre 

consum d'energia extern no 

està disponible de manera 

directa. Actualment es pot 

estimar a partir de les 

emissions de l'abast 3. 

S'estan desenvolupant els 

sistemes d'informació 

necessaris per poder publicar 

aquesta informació en futurs 

informes a partir del 2017. 

√ - 110-111 

G4-EN5  72, 74-75  √ - 110-111 

G4-EN6  71-75  √ - 110-111 

G4-EN7  71-75  √ - 110-111 

Aigua 

 G4-DMA  64-66, 76-77  √ - 110-111 

G4-EN8  76-77  √(6) - 110-111 

G4-EN9  76-77  √(7) - 110-111 

G4-EN10  Nota de continguts (c)  √ - 110-111 

Biodiversitat 

 G4-DMA 64-66, 84-85  √ - 110-111 

G4-EN11  84-85  √ - 110-111 

G4-EN12  84-85  √ - 110-111 

G4-EN13  84-85  √ - 110-111 

G4-EN14  84  √ - 110-111 

Emissions 

 
G4-DMA 

64-70; Nota de 
continguts (d) 

 √ - 110-111 

G4-EN15  68-70, 105-107  √ - 110-111 

G4-EN16  68-70, 105-107  √ - 110-111 

G4-EN17  68-70, 105-107  √(8) - 110-111 

G4-EN18  70, 105-107  √(8) - 110-111 

G4-EN19  68-70, 105-107  √ - 110-111 

G4-EN20  Nota de continguts (e)  √ - 110-111 

G4-EN21  Nota de continguts (f)  √ - 110-111 

Efluents i residus 

 G4-DMA 64-66, 80-83  √ - 110-111 

G4-EN22  83  √(9) - 110-111 

G4-EN23  80-83  √(10) - 110-111 

G4-EN24  83  √ - 110-111 

G4-EN25   

No és aplicable, ja que no es 

transporten residus. Això fa 

referència a tot l'indicador. 

- 

G4-EN26   No és aplicable atesa la - 
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Aspectes 

materials 

Informació sobre l'enfocament 

de gestió i indicadors 
Omissions 

Verificació 

externa 

naturalesa de les activitats 

d'Abertis. Aquesta omissió fa 

referència a tot l'indicador. 

Productes i serveis 

 G4-DMA 64-66, 39-41  √ - 110-111 

G4-EN27  39-41  √ - 110-111 

G4-EN28  Nota de continguts (g)  √(7) - 110-111  

Compliment regulador 

 G4-DMA 65  √ - 110-111 

G4-EN29  65  √ - 110-111 

General 

 G4-DMA 64-65  √ - 110-111 

G4-EN31  65  √ - 110-111 

Avaluació ambiental dels proveïdors 

 G4-DMA 87-92   √ - 110-111 

G4-EN32  66-67, 90-92  √ - 110-111 

G4-EN33  88  √ - 110-111 

Mecanismes de reclamació en matèria ambiental 

 G4-DMA 66  √ - 110-111 

G4-EN34 43-44, 65  √ - 110-111 

Categoria: Social 

Subcategoria: Pràctiques Laborals i Treball Digne 

Ocupació 

 G4-DMA  47, 53-56, 87-89  √ - 110-111 

G4-LA1  53-54  √(11) - 110-111 

G4-LA2  56  √(12) - 110-111 

G4-LA3  60  √ - 110-111 

Relacions entre els treballadors i la direcció 

 G4-DMA  24, 49, 55  √ - 110-111 

G4-LA4  Nota de continguts (h)  √ - 110-111 

Salut i seguretat a la feina 

 G4-DMA 

47-52 

No és aplicable ja que no es 

porten a terme programes 

específics de formació 

relacionats amb malalties 

greus, perquè no s'han 

detectat aquestes malalties. 

√ - 110-111 

G4-LA5  49  √ - 110-111 

G4-LA6  50-52  √(13) - 110-111 

G4-LA7  48  √ - 110-111 

G4-LA8  48-49  √ - 110-111 

Capacitació i educació 

 G4-DMA 47, 56-58  √ - 110-111 

G4-LA9  58  √(14) - 110-111 

G4-LA10  
58, Nota de continguts 
(i)  

 √ - 110-111 

G4-LA11  56  √ - 110-111 

Diversitat i igualtat d'oportunitats 

 G4-DMA 47, 59, 62  √ - 110-111 

G4-LA12  59, 62  √ - 110-111 

Igualtat de retribució entre dones i homes 

 G4-DMA 47, 60  √ - 110-111 

G4-LA13  61-62  √(15) - 110-111 

Avaluació de les pràctiques laborals dels proveïdors 

GRI: G4-32 



INFORME DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2015 119 

 
 

 

 

 

Índex general  
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Aspectes 

materials 

Informació sobre l'enfocament 

de gestió i indicadors 
Omissions 

Verificació 

externa 

 G4-DMA 87-92  √ - 110-111 

G4-LA14  90-92  √ - 110-111 

G4-LA15  88  √(16) - 110-111 

Mecanismes de reclamació sobre las pràctiques laborals 

 G4-DMA 24-25, 55-56  √ - 110-111 

G4-LA16 55  √ - 110-111 

Subcategoria: Drets Humans 

Inversió 

 G4-DMA 23-27  √ - 110-111 

 G4-HR1 Nota de continguts (j)  √(17) - 110-111 

G4-HR2 24  √ - 110-111 

No-discriminació 

 G4-DMA  24-25  √ - 110-111 

G4-HR3  24  √(18) - 110-111 

Llibertat d'associació i negociació col·lectiva 

 G4-DMA  24-25, 47  √ - 110-111 

G4-HR4  No s’han identificat.   √ - 110-111 

Treball forçós 

 G4-DMA 24-25, 47  √ - 110-111 

G4-HR6  No s’han identificat.   √ - 110-111 

Mesures de seguretat 

 G4-DMA 90-92  √ - 110-111 

G4-HR7  90-91 

No disponible actualment la 

dada exacta vinculada al 

percentatge del personal de 

seguretat. Estem 

desenvolupant els sistemes 

d'informació necessaris per 

disposar d'aquesta dada en 

futurs informes a partir del 

2016. 

√ - 110-111 

Avaluació 

 G4-DMA 23-25  √ - 110-111 

G4-HR9 24  √ - 110-111 

Avaluació dels proveïdors en matèria de drets humans 

 G4-DMA 87-92  √ - 110-111 

G4-HR10  90-92  √(19) - 110-111 

G4-HR11  88  √(19) - 110-111 

Mecanismes de reclamació en matèria de drets humans 

 G4-DMA 23-25  √ - 110-111 

G4-HR12 24  √(20) - 110-111 

Subcategoria: Societat 

Comunitats locals 

 G4-DMA  94-100  √ - 110-111 

G4-SO1  

97-100 No disponible actualment la 

dada quantitativa referent al 

percentatge d'operacions. 

Estem desenvolupant els 

sistemes d'informació 

necessaris per disposar 

d'aquesta dada en futurs 

informes a partir del 2017. 

√(7) - 110-111 

G4-SO2  94  √ - 110-111 

Lluita contra la corrupció 

 G4-DMA  23-24  √ - 110-111 
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Índex de continguts GRI 

Aspectes 

materials 

Informació sobre l'enfocament 

de gestió i indicadors 
Omissions 

Verificació 

externa 

G4-SO3  23-25; Nota de 

continguts (k) 

 √(7) - 110-111 

G4-SO4  24-25  √ - 110-111 

G4-SO5  24  √ - 110-111 

Política pública 

 G4-DMA 24, 28-29; Nota de 
contenidos (l) 

 √ - 110-111 

G4-SO6  No s'efectuen aquesta 
mena de contribucions. 

 √(21) - 110-111 

Pràctiques de competència deslleial 

 G4-DMA 13, 18-19, 23-25  √ - 110-111 

G4-SO7 No s’han produït accions 
legals en aquest sentit. 

 √ - 110-111 

Compliment regulador 

 G4-DMA 32, 42-45  √ - 110-111 

G4-SO8  95-96  √ - 110-111 

Avaluació de la repercussió social dels proveïdors 

 G4-DMA 86-91  √ - 110-111 

G4-SO9 89-91  √ - 110-111 

G4-SO10  87  √ - 110-111 

Mecanismes de reclamació per impacto social 

 G4-DMA 24, 42-44, 94-95  √ - 110-111 

G4-SO11 44  √ - 110-111 

Subcategoria: Responsabilitat sobre Productes 

Salut i seguretat dels clients 

 G4-DMA  32-38, 41  √ - 110-111 

G4-PR1  

34-38, 41 No és aplicable, ja que no 

existeix un percentatge com 

a tal perquè no es 

proveeixen productes. 

√ - 110-111 

G4-PR2  
No s'han produït aquests 

incidents. 

 √ - 110-111 

Etiquetatge dels productes i serveis 

 G4-DMA 42-43, 45  √ - 110-111 

G4-PR3 42-43  √ - 110-111 

G4-PR4 
No s'han produït aquests 

incidents. 

 √ - 110-111 

G4-PR5  45  √ - 110-111 

Comunicacions de marketing 

 G4-DMA 42-45  √ - 110-111 

G4-PR6 Nota de continguts (l)  √ - 110-111 

G4-PR7 
No s'han produït aquests 

incidents. 

 √ - 110-111 

Privacitat dels clients 

 G4-DMA  42  √ - 110-111 

G4-PR8  No s'han produït 

reclamacions en aquest 

sentit. 

 √ - 110-111 

Compliment regulador 

 G4-DMA 42-44  √ - 110-111 

G4-PR9  44  √ - 110-111 

Soroll 

 

NO GRI-DMA 85 

No es disposa d'informació 

relacionada amb l'aspecte 

soroll i la seva rellevància en 

√ - 110-111 

GRI: G4-32 
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Aspectes 

materials 

Informació sobre l'enfocament 

de gestió i indicadors 
Omissions 

Verificació 

externa 

l'activitat de 

telecomunicacions 

satel·litàries al Brasil. Estem 

treballant per disposar 

d'aquesta informació en 

futurs informes a partir del 

2016. 

NO GRI-EN-35 

Nombre de 

quilòmetres que 

han estat objecte 

d'avaluacions de 

l'impacte acústic 

85 

 √ - 110-111 

Seguretat Viària  

 NO GRI-DMA 32-38  √ - 110-111 

NO GRI-PR-10 

Nombre total 

d'accidents viaris i 

la seva evolució. 

33-34 

 √ - 110-111 

 

Notes de continguts  
 

c) No es recicla ni es reutilitza aigua.  
d) Actualment, hi ha regulació específica a França que obliga a publicar un informe d’emissions de GEI cada 

quatre anys, a més d’una directiva europea d’aplicació a França i Espanya que requereix la realització 
d’auditories energètiques a organitzacions de més de 250 treballadors. 

e) No s’han identificat impactes significatius per aquests conceptes. 
f) En el cas de NOx i SOx, les emissions directes tampoc no són significatives. 
g) La gestió del final de la vida útil dels satèl·lits és un aspecte rellevant fora de l’organització per a l’activitat de 

telecomunicacions satel·litàries, encara que l’activitat no consisteixi en la venda de satèl·lits. Actualment 
aquest aspecte està fortament regulat a escala internacional, i està previst analitzar les possibilitats d’acció 
que hi ha en aquest sentit. 

h) El període mínim de preavís a tots els països i activitats és de 30 dies, excepte a França, que és de 8 dies. 
i) No es porten a terme programes específics de gestió de final de carreres professionals. 
j) No s’han produït acords d’inversió significatius subjectes a aspectes de revisió de drets humans.  
k) Els principals riscos identificats estan vinculats a les relacions dels treballadors amb el sector públic, el sector 

privat, els partits polítics, el finançament de projectes de compromís i col·laboració amb la comunitat, i les 
activitats de representació institucional i iniciatives de màrqueting i comercials. No és aplicable la dada 
quantitativa sobre el nombre i el percentatge de centres que s’han avaluat en aquest sentit, ja que l’anàlisi de 
risc és corporativa i inclou el 100 % de les activitats, si bé aquestes activitats no s’efectuen en centres 
específics. 

l) Abertis està inscrita en el Registre de Transparència de la Unió Europea. Tots els detalls es poden consultar 
aquí.  

m) No es presten productes i serveis d’aquesta mena.  

 

 
Notes de verificació 
 

(√) Els indicadors marcats amb el símbol √ s’han inclòs en el procés de verificació portat a terme, tenint en 
compte les omissions que es descriuen en la taula. 

4) Els consums de paper reciclat d’Hispasat s’han estimat sobre la base de les factures de paper. 
5) La dada d’energia renovable reportada d’Hispasat fa referència a la generació d’energia renovable fotovoltaica 

dels satèl·lits que consumeixen els satèl·lits mateixos i no es pot saber el consum real d’aquesta energia 
produïda. 

6) La verificació dels consums d’aigua de pous a les societats Hispasat, GCO, Litoral Sul i Planalto Sul s’ha fet 
mitjançant la revisió de les estimacions portades a terme per les societats basant-se en l’evolució de consums 
dels anys anteriors i el nombre de punts de captació. 

7) S’informa qualitativament. 

GRI: G4-32 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=934237012880-23
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8) Les emissions de l’abast 3 s’han calculat segons la metodologia i les estimacions especificades en l’informe, 
d’acord amb la informació disponible i sense incloure-hi totes les inversions i les compres de productes i 
serveis. 

9) Informació estimada a partir de la capacitat d’abocament. En el cas d’Autovias, la dada no s’ha pogut 
verificar. 

10) La verificació de les tipologies de residus d’Hispasat s’ha basat en la revisió de l’informe del gestor de residus, 
on es detalla l’estimació de la tipologia de residus gestionats. 

11) Els índexs de rotació no tenen en compte les finalitzacions de contractes estacionals. 
12) No es desglossa per regió. 
13) No s’ha pogut verificar que la informació de contractistes sigui completa. La revisió ha consistit en la 

comprovació del procés de recopilació de les dades reportades per les empreses del Grup. 
14) Les dades segregades per categoria professional i gènere d’Acesa (Autopistas España) s’han calculat basant-

se en la distribució de l’any anterior i la dada total d’hores de formació auditades. Les dades de formació 
d’Abertis Autopistas España (les oficines de l’activitat d’autopistes a Espanya) no s’han verificat.  

15) La dada de retribucions de telecomunicacions satel·litàries no s’ha desglossat per gènere per qüestions de 
confidencialitat. La dada verificada correspon a l’agregat segregat per gènere i país. 

16) Les limitacions de l’anàlisi i la participació dels proveïdors en l’enquesta no permeten extrapolar els resultats 
al total de la cadena de subministrament de l’organització. 

17) No s’han produït acords d’inversió significatius subjectes a aspectes de revisió de drets humans. 
18) Informació verificada a través de les comunicacions rebudes al canal de denúncies. 
19) Les dades d’avaluació de proveïdors s’han verificat a Espanya, el Brasil, Argentina i Xile.  
20) Després de verificar les denúncies rebudes a través dels canals formals de denúncia d’incompliments del Codi 

ètic, s’identifica que el cas de Metropistas publicat no és una denúncia sinó un procedimento expedient intern. 
21) S’informa de la política del Grup sobre contribucions a partits polítics. 

 

 
 
  

GRI: G4-32 
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Vincles amb els Deu Principis del Pacte Mundial (2000)  

Principis del Pacte Mundial 
Equivalència amb l'índex de 

continguts de GRI 

Drets humans 

Principi 1 – Les empreses han d'avalar i respectar la protecció 

dels drets humans fonamentals, reconeguts 

internacionalment, dins del seu àmbit d'influència.  

Subcategoria Drets humans: tots els aspectes. 

Subcategoria Societat: comunitats locals.  

Principi 2 – Les empreses s'han d'assegurar que les seves 

empreses no són còmplices en la vulneració dels drets 

humans.  

Subcategoria Drets humans: tots els aspectes. 

Normes laborals 

Principi 3 – Les empreses han de respectar la llibertat 

d'afiliació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació 

col·lectiva.  

G4-11 

Subcategoria Pràctiques laborals i una feina digna: 

relacions entre els treballadors i la direcció.  

Subcategoria Drets humans: llibertat d'associació i 

negociació col·lectiva.  

Principi 4 – Les empreses han d'avalar l'eliminació de tota 

forma de treball forçós o realitzat sota coacció.   

Subcategoria Drets humans: treball forçós.  

Principi 5 – Les empreses han d'avalar l'eradicació del treball 

infantil.  

Subcategoria Drets Humans: treball infantil.  

Principi 6 – Les empreses han d'avalar l'abolició de les 

pràctiques de discriminació en l'ocupació i l'ocupació.  

G4-10 

Subcategoria Pràctiques laborals i una feina digna: 

tots els aspectes.  

Subcategoria Drets humans: no discriminació.   

Medi ambient 

Principi 7 – Les empreses han de mantenir un enfocament 

preventiu que afavoreixi el medi ambient. 
Categoria Medi ambient: tots els aspectes. 

Principi 8 – Les empreses han de fomentar les iniciatives que 

promoguin més responsabilitat ambiental.  
Categoria Medi ambient: tots els aspectes. 

Principi 9 – Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i 

la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi 

ambient.  

Categoria Medi ambient: tots els aspectes. 

Anticorrupció 

Principi 10 – Les empreses han de treballar contra la 

corrupció en totes les seves formes, incloent-hi l'extorsió i el 

suborn.  

Subcategoria Societat: Lluita contra la corrupció i 
política pública.  
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Vincles amb les Línies directrius de l'OCDE per a empreses 

multinacionals (2011) 

Directrius de l'OCDE 
Equivalència amb l'índex de 

continguts de GRI 

IV. Drets humans 

Subcategoria Drets humans: tots els aspectes. 

Subcategoria Societat: comunitats locals, avaluació 

de la repercussió social dels proveïdors i mecanismes 

de reclamació per impacte social.  

V. Ocupació i relacions laborals 

G4-11 

Categoria Economia: desenvolupament econòmic. 

Subcategoria Pràctiques laborals i una feina digna: 

tots els aspectes.  

Subcategoria Drets humans: no-discriminació, 

llibertat d'associació i negociació col·lectiva, treball 

infantil i treball forçós.  

Subcategoria Societat: comunitats locals.  

VI. Medi ambient 

Categoria Medi ambient: tots els aspectes. 

Subcategoria Pràctiques laborals i una feina digna: 

salut i seguretat a la feina i capacitació i educació.  

Subcategoria Societat: comunitats locals, avaluació 

de l'impacte social dels proveïdors, mecanismes de 

reclamació per impacte social.  

Subcategoria Responsabilitat sobre productes: Salut i 

seguretat dels clients.  

VII. Lluita contra el suborn i l'extorsió Subcategoria Pràctiques laborals i una feina digna: 

mecanismes de reclamació sobre les pràctiques 

laborals.  

Subcategoria Societat: lluita contra la corrupció, 

política pública, avaluació de la repercussió social dels 

proveïdors, mecanismes de reclamació per impacte 

social.  

VIII. Interessos dels consumidors Subcategoria Responsabilitat sobre productes: tots 

els aspectes.  

IX. Ciència i tecnologia Cap. 

X. Competència Subcategoria Societat: pràctiques de competència 

deslleial, compliment regulador, avaluació de la 

repercussió social dels proveïdors i mecanismes de 

reclamació per impacte social.  

XI. Impostos 

Categoria Economia: desenvolupament econòmic.  

Subcategoria Societat: Pràctiques de competència 

deslleial i compliment regulador.  



INFORME DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2015 125 

 
 

 

 

 

Índex general  
Índex de continguts GRI 

Vincles amb els Principis rectors d'empresa i drets humans 

(2011) 

Equivalència amb l'índex de continguts de GRI 

Continguts bàsics generals 

Estratègia i anàlisi: G4-1. 

Govern: G4-45, G4-46 i G4-47. 

Continguts bàsics específics 

Informació sobre l'enfocament de gestió: G4-DMA. 

Categoria Medi ambient: avaluació ambiental dels proveïdors (G4-EN32, G4-EN33, informació específica sobre 

l'enfocament de gestió) i mecanismes de reclamació ambiental (G4-EN34, informació específica sobre l'enfocament de 

gestió).  

Categoria Acompliment social – Subcategoria pràctiques laborals i una feina digna: avaluació de les pràctiques laborals 

dels proveïdors (G4-LA14, G4-LA15, informació específica sobre l'enfocament de gestió) i mecanismes de reclamació 

sobre les pràctiques laborals (G4-LA16, informació específica sobre l'enfocament de gestió).  

Categoria Acompliment social – Subcategoria Drets humans: tots els continguts.  

Categoria Acompliment social – Subcategoria Societat: avaluació de la repercussió social dels proveïdors (G4-SO9, G4-

SO10, informació específica sobre l'enfocament de gestió) i mecanismes de reclamació per impacte social (G4-SO11, 

informació específica sobre l'enfocament de gestió).  

 

Vincles amb els Objectius de desenvolupament sostenible 

(2015) 

A partir del document elaborat per GRI en el marc del projecte SDG Compass, s’ha elaborat la taula d’equivalències 

següent d’acord amb els aspectes materials identificats en l’informe.  

Objectius de 

desenvolupament 

sostenible 

Tema Equivalència amb 

l’Índex de continguts de 

GRI 

1. Posar fi a la pobresa en totes les seves 

formes arreu del món. 

Accés a la terra G4-SO2  

Disponibilitat de productes i serveis 

per a les rendes baixes 

G4-EC8 

Ingressos, salaris i beneficis G4-EC5 

Desenvolupament econòmic d’àrees 

amb molta pobresa 

G4-EC8 

Inclusió econòmica G4-DMA Pràctiques d’adquisició 

2. Eradicar la fam, aconseguir la 

seguretat alimentària i la millora de la 

nutrició i promoure l’agricultura 

sostenible. 

Accés a la terra  G4-SO2 

Modificar la productivitat de les 

organitzacions, dels sectors 

d’activitat o de tota la economia 

G4-EC8 

Inversions en infraestructures G4-EC1, G4-EC7 

3. Garantir una vida sana i promoure el 

benestar per a tothom a qualsevol edat. 

Accés a medicines G4-EC8 

Qualitat de l’aire G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-

EN20, G4-EN21 

Salut i seguretat ocupacional G4-LA6, G4-LA7 

Abocaments G4-EN24 

Residus G4-EN23, G4-EN25 

http://sdgcompass.org/
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Objectius de 

desenvolupament 

sostenible 

Tema Equivalència amb 

l’Índex de continguts de 

GRI 

Qualitat de l’aigua G4-EN22 

4. Garantir una educació inclusiva, 

equitativa i de qualitat i promoure 

oportunitats d’aprenentatge durant tota 

la vida per a tothom. 

Educació per al desenvolupament 

sostenible 

G4-43  

Formació dels treballadors G4-LA9 

5. Aconseguir la igualtat entre els 

gèneres i apoderar totes les dones i les 

nenes. 

Inclusió econòmica G4-DMA Pràctiques d’adquisició 

Igualtat retributiva entre homes i 

dones 

G4-EC5, G4-LA13 

Igualtat entre gèneres G4-LA1, G4-LA9, G4-LA11, G4-

LA12 

Inversions en infraestructures G4-EC1, G4-EC7 

No-discriminació G4-HR3 

Permisos parentals G4-LA3 

Lideratge femení G4-38, G4-40, G4-LA12 

Violència i assetjament laboral G4-LA14, G4-LA15 

6. Garantir la disponibilitat i una gestió 

sostenible de l’aigua i el sanejament per 

a totes les persones. 

Abocaments G4-EN24 

Extracció sostenible de l’aigua G4-EN8, G4-EN9, G4-EN27 

Residus G4-EN23 

Eficiència hídrica G4-EN10 

Qualitat de l’aigua G4-EN22 

Reciclatge i reutilització d’aigua G4-EN10 

Ecosistemes i biodiversitat 

relacionats amb l’aigua 

G4-EN11, G4-EN12, G4-EN13, G4-

EN14, G4-EN22, G4-EN24, G4-

EN26 

7. Garantir a tothom l’accés a una 

energia assequible, segura, sostenible i 

moderna. 

Eficiència energètica G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, G4-EN6, 

G4-EN7 

Inversions ambientals G4-EN31 

Inversions en infraestructures G4-EC1, G4-EC7 

Energies renovables G4-EN3, G4-EN4 

8. Promoure el creixement econòmic 

sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació 

plena i productiva i el treball digne per a 

tothom. 

Modificar la productivitat de les 

organitzacions, dels sectors 

d’activitat o de tota la economia 

G4-EC8 

Diversitat i igualtat d’oportunitats G4-LA12 

Ingressos, salaris i beneficis G4-EC5, G4-LA2 

Inclusió econòmica G4-DMA Pràctiques d’adquisició 

Acompliment econòmic G4-EC1 

Eliminació del treball forçós  G4-HR6 

Formació dels treballadors G4-LA9, G4-LA10, G4-LA11 

Ocupació G4-10, G4-EC6, G4-LA1 

Eficiència energètica G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, G4-EN6, 

G4-EN7 

Igualtat retributiva entre homes i 

dones 
G4-LA13 

Llibertat d’associació col·lectiva G4-11, G4-HR4 

Impactes indirectes sobre la creació 

d’ocupació 
G4-EC8 

Llocs de treball basats en la cadena 

de proveïdors 
G4-EC8 

Pràctiques laborals en la cadena de 

proveïdors 
G4-LA14, G4-LA15 

Relacions entre empresa i 

treballadors 
G4-LA4 

Eficiència de materials G4-EN1, G4-EN2 
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Objectius de 

desenvolupament 

sostenible 

Tema Equivalència amb 

l’Índex de continguts de 

GRI 

No-discriminació G4-HR3 

Salut i seguretat ocupacional G4-LA5, G4-LA6, G4-LA7, G4-LA8 

Permisos parentals G4-LA3 

Eficiència en recursos de productes 

i serveis 
G4-EN27, G4-EN28 

Eficiència hídrica G4-EN10 

Ocupació jove G4-LA1 

9. Construir infraestructures resilients, 

promoure la industrialització inclusiva i 

sostenible i fomentar la innovació. 

Inversions ambientals G4-EN31 

Inversions en infraestructures G4-EC1, G4-EC7 

Recerca i desenvolupament  G4-EC1, G4-EN31 

10. Reduir la desigualtat en els països i 

entre els països. 

Desenvolupament econòmic d’àrees 

amb molta pobresa 
G4-EC8 

Igualtat retributiva entre homes i 

dones 
G4-LA13 

Inversió estrangera directa G4-EC8 

11. Aconseguir que les ciutats i els 

assentaments humans siguin inclusius, 

segurs, resilients i sostenibles. 

Inversions en infraestructures G4-EC7 

Transport sostenible 
G4-EN30 

12. Garantir modalitats de consum i 

producció sostenibles. 

Qualitat de l’aire G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-

EN20, G4-EN21 

Eficiència energètica G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, G4-EN6, 

G4-EN7 

Inversions ambientals G4-EN31 

Eficiència i reciclatge de materials G4-EN1, G4-EN2 

 

Pràctiques d’adquisició G4-EC9 

Informació i etiquetatge de 

productes i serveis 
G4-PR3 

Eficiència en recursos de productes 

i serveis 
G4-EN27, G4-EN28 

Abocaments G4-EN24 

Transport G4-EN30 

Residus G4-EN23, G4-EN25, G4-EN27 

Eficiència hídrica G4-EN10 

Qualitat de l’aigua G4-EN22 

13. Adoptar mesures urgents per 

combatre el canvi climàtic i els seus 

efectes. 

Eficiència energètica G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, G4-EN6, 

G4-EN7 

Inversions ambientals G4-EN31 

Emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle 

G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-

EN18, G4-EN19, G4-EN27, G4-

EN30 

Riscos i oportunitats del canvi 

climàtic 
G4-EC2 

14. Conservar i utilitzar de manera 

sostenible els oceans, els mars i els 

recursos marins per al desenvolupament 

sostenible. 

Inversions ambientals G4-EN31 

Biodiversitat marina G4-EN11, G4-EN12, G4-EN13, G4-

EN14, G4-EN26 

Acidificació de l’oceà G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-

EN18, G4-EN19, G4-EN21, G4-

EN27 

Abocaments G4-EN24 

Abocaments d’aigua a l’oceà G4-EN22 

15. Promoure l’ús sostenible dels 

ecosistemes terrestres, lluitar contra la 

desertificació, detenir i invertir la 

degradació de les terres i frenar la 

Inversions ambientals G4-EN31 

Degradació dels boscos G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-

EN18, G4-EN19, G4-EN21, G4-

EN27 
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Objectius de 

desenvolupament 

sostenible 

Tema Equivalència amb 

l’Índex de continguts de 

GRI 

pèrdua de la diversitat biològica. Ecosistemes muntanyencs G4-EN11, G4-EN12, G4-EN13, G4-

EN14 

Degradació dels hàbitats naturals G4-EN11, G4-EN12, G4-EN13, G4-

EN14, G4-EN26 

Abocaments G4-EN24 

Ecosistemes hídrics frescos 

terrestres  

G4-EN11, G4-EN12, G4-EN13, G4-

EN14, G4-EN26 

16. Promoure societats pacífiques i 

inclusives per al desenvolupament 

sostenible, facilitar l’accés a la justícia a 

tothom i crear institucions eficaces, 

responsables i inclusives a tots els 

nivells. 

Anticorrupció G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5, G4-SO6 

Compliment de lleis i regulacions G4-EN29, G4-SO7, G4-SO8, G4-

PR2, G4-PR4, G4-PR7, G4-PR8, G4-

PR9 

Efectivitat, rendició de comptes i 

transparència en el govern 
G4-39, G4-41 

Comportament ètic i legal G4-56, G4-57, G4-58 

Mecanismes de reclamació G4-EN34, G4-LA16, G4-HR12, G4-

SO11 

Presa de decisions inclusiva G4-37, G4-38, G4-40, G4-45, G4-

53 

No-discriminació G4-HR3 

Protecció de la privadesa G4-PR8 

Seguretat G4-HR7 

Violència i assetjament laboral G4-LA14, G4-LA15 

17. Enfortir els mitjans per a 

implementar i revitalitzar l’Aliança 

Mundial per al Desenvolupament 

Sostenible. 

Inversions ambientals G4-EN31 

Inversió estrangera directa 

G4-EC8 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 
 

 

                                                        
i La dada relacionada amb Puerto Rico no apareix atesa la seva dimensió en relació amb la resta. A Puerto Rico, dins 
de l’abast de l’informe, consten 67 persones en plantilla en data de 31 de desembre (48 homes i 19 dones).  
ii La dada fa referència a accidents viaris en què intervenen serveis mèdics o ambulàncies. 
iii El percentatge d’ingressos corresponent a telepeatge del 2014 al Brasil s’ha modificat en identificar un error en la 
dada del 2014. La dada reexpressada és la correcta.  
iv La dada de l’índex d’incidència, freqüència i gravetat del Brasil del 2013 s’ha modificat a fi d’incloure-hi totes les 
activitats dutes a terme en aquest país i fer comparable la dada amb l’obtinguda el 2014. Aquesta és la raó per la qual 
les dades dels índexs del 2013, a escala global, varien lleugerament en relació amb les publicades a informes 
anteriors.  
v Les dades històriques de telecomunicacions satel·litàries no hi apareixen, atès que aquesta activitat s’ha inclòs en 

l’exercici de reporting durant el 2014.  
vi Els països sense presència en el gràfic corresponen als països on no hi ha presència de dones per a aquesta categoria 

professional.  
vii La dada corresponent a les retribucions de dues concessionàries del Brasil, així com la de tres concessionàries de 
Xile i la d’una concessionària de Puerto Rico (Apr) no han estat incloses en no disposar de dades contrastades. D’altra 
banda, no hi ha dones en les categories professionals següents: càrrecs directius d’autopistes a l’Argentina i en una de 
les concessionàries de Puerto Rico, i direccions en telecomunicacions satel·litàries del Brasil.  
viii La variació en les dades històriques es deu a l’exclusió de l’abast de l’activitat de telecomunicacions terrestres i al 
recàlcul corresponent de dades. 
ix El consum d’electricitat de Xile i el del Brasil del 2014 han estat reexpressats, ja que s’ha detectat un error en la 
dada publicada en l’informe anterior.  
x  El consum de combustibles líquids del Brasil de l’any 2014 ha estat reexpressat per incloure-hi les activitats 
extractives en el seu abast i permetre la comparació de dades.  
xi El consum de combustibles líquids de telecomunicacions satel·litàries del 2014 ha estat reexpressat, ja que s’ha 
detectat un error en la dada publicada en l’informe anterior.  
xii  La dada corresponent al consum d’aigua de telecomunicacions de satèl·lit Brasil de l’any 2015, publicada en la 
primera edició d’aquest informe, ha estat modificada al detectar-s’hi un error. La dada inclosa en l’edició actual és la 
correcta. 
xiii El consum d’aigua del Brasil el 2014 ha estat reexpressat per incloure en l’abast les activitats extractives i permetre 
la comparació de dades. Les dades de l’Informe del 2014 estaven expressades en m3.   
xiv El consum d’aigua de telecomunicacions satel·litàries Espanya del 2014 ha estat reexpressat, ja que s’ha detectat un 
error en la dada publicada en l’informe anterior. Les dades de l’Informe del 2014 estaven expressades en m3.  
xv Les dades de residus d’una de les concessionàries del Brasil del 2014 han estat reexpressades, ja que s’ha detectat 
un error en la dada publicada en l’informe anterior.  
xvi La dada vinculada al percentatge de compra local no inclou França, ja que no es disposa d’aquesta informació.  
xvii La gràfica següent publicada en la primera edició d’aquest informe, ha estat modificada al detectar-s’hi un error. La 
gràfica inclosa en l’edició actual és la correcta. 
xviii El 95,5 % de les contribucions efectuades a Europa corresponen a França.  


