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Què és? 

 Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides 

són 17 reptes globals que els líders mundials van fixar el 2015 per 
“eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat 
per a tothom, com a part d'una nova agenda de desenvolupament 

sostenible per als pròxims 15 anys (2015-2030)”. 

 No es tracta únicament d’una declaració política: estableix metes 

per als governs, el sector privat, la societat civil i la ciutadania en 
general. 

 En aquest document posarem l’accent en la vinculació dels ODS amb la 
Responsabilitat Social Empresarial (RSE) i la gestió de persones i 

destacarem els aspectes més rellevants per a les organitzacions.  

 La majoria dels ODS poden relacionar-se d’una manera o d’una 

altra amb el món del treball i de les organitzacions, però n’hi ha 
alguns que hi fan referència explícita, com ara: 

 Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, 

inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball 
decent per a tothom 

 Objectiu 9: Indústria, innovació i infraestructures 

 Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció 

sostenibles 

 Ara bé, la gestió empresarial ja no s’entén sense contemplar 

qüestions com les que plantegen altres ODS: 

 Objectiu 2: Salut i benestar 

 Objectiu 5: Igualtat de gènere 

 Objectiu 7: Energia assequible i no contaminant 

 Algunes veus advoquen per ampliar la influència i l’abast de la RSE 
mitjançant l’adopció de compromisos per assolir els ODS, però també hi 

ha veus crítiques: 

 En un article, el professor de la Universitat d’Stanford Antonio 

Vives, lamenta que “abans d’haver entès i implementat la RSE ens 
vulguem moure cap a conceptes genèrics (...) per allò de voler 

estar en el que està de moda”. Vives creu que més aviat es deu a 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
https://www.agorarsc.org/es-hora-de-pasar-de-la-rse-a-los-ods/
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“l’esgotament sobre l’ús del nom de RSE que pel desig d’ampliar 
l’àmbit d’acció de l’empresa”. 

 Per al professor, la pressió institucional i ciutadana per 

assolir el compliment dels ODS pot portar al green washing 
o “rentat de cara verd” (publicitat enganyosa o inexacta 
d’un producte o servei posant l’èmfasi en el respecte 

d’aquest pel medi ambient). 

 Hi ha qui directament considera que el concepte desenvolupament 

sostenible  és un oxímoron: “La pèrdua de biodiversitat, la 
desforestació i el canvi climàtic són mostres que la sostenibilitat no 

va de la mà amb el desenvolupament”, ja que és impossible 
“realitzar un creixement econòmic desenfrenat com l'actual, 
exercint un ús sostenible dels recursos naturals” 

(cuidemoselplaneta.org). 

 Ha esdevingut un tema candent a les agendes, atès que: 

 El canvi climàtic i l’escalfament global són inqüestionables. El 

catedràtic de Física Aplicada de la Universitat d’Alcalà Antonio Ruiz 
de Elvira Serra, explica en un article que “la pujada de la 

temperatura mitjana global des de fa 150 anys és causada per la 
crema accelerada de combustibles fòssils”.  

 Han sorgit lideratges globals, com el de la jove activista climàtica i 

mediambiental Greta Thunberg (Estocolm, 2003). Una de les 

seves grans accions més recents va ser viatjar en veler fins a Nova 
York per pronunciar un discurs en la Cimera d’Acció Climàtica de 
l’ONU del 23 de setembre de 2019.  

 Existeix una creixent exigència de la ciutadania i els consumidors 

en relació a impacte social,  sostenibilitat, reducció d’emissions, 
transparència i igualtat de gènere, entre altres temes. 

 

Eines 

 Observatori ODS Empreses espanyoles: 

 Aquest Observatori és un centre d’anàlisi creat per ”la Caixa” i  la 
Càtedra Lideratges i Governança Democràtica d’ESADE per fer un 

seguiment continuat del compliment dels ODS per part “d’un grup 
rellevant i representatiu sectorialment” d’empreses espanyoles. 

https://www.agorarsc.org/que-facil-es-usar-los-ods-para-el-greenwashing/
https://cuidemoselplaneta.org/incongruencias-desarollo-sostenible/
https://elpais.com/elpais/2019/09/18/planeta_futuro/1568792587_427459.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49804774
https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/13818-los-consumidores-son-el-nuevo-jefe
https://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-macaya/observatorio-ods/que-es
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 A banda de fixar indicadors, busca generar debat social i la 
conscienciació pública sobre la contribució de les empreses a 

l’hora d’assolir els ODS. 

 Alhora, la plantilla d’indicadors d’avaluació de l’Observatori 

es pot fer servir com a eina de consulta per tal que les 
organitzacions s’autoavaluïn. 

 A Catalunya, el 25 de setembre de 2019 el Govern va aprovar el Pla 
Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030, donant així 

compliment al mandat del Pla de Govern per a l’XI Legislatura, aprovat el 
mes d’abril del 2016, on es comprometia a elaborar un Pla Nacional 

d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per assegurar la 
implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya i un sistema integrat de 
fites i indicadors relatius als ODS de les Nacions Unides en matèria de 

sostenibilitat. És un compromís per assumir la crida de l’Assemblea 
General de les Nacions Unides a desenvolupar respostes nacionals 

ambicioses per implementar l’Agenda 2030. 

 La guia dels mandrosos per salvar el món: 

 Al web oficial dels ODS hi ha un apartat amb consells per 

esdevenir “excepcional en la feina” amb: 

 Consells bàsics: evitar el malbaratament de menjar i 

reduir l’ús del cotxe si és possible per anar a treballar, etc. 

 Suggeriments senzills i pràctics, com ara organitzar una 

“setmana sense impacte ambiental” o col·laborar amb la 
societat civil i amb comunitats locals. 

 

La dada 

 Segons l’Observatori ODS Empreses espanyoles, Espanya ha 
d'accelerar els passos cap a l’assoliment dels ODS: 

 No aprova en cap dels 17 objectius de l'Agenda 2030 i figura 

al lloc 25 dels 193 països analitzats pel que fa al grau de 

compliment.  

 Així mateix, està molt lluny de complir els requisits de report 

no financer. Només el 55% de les empreses cotitzades reporten 
informació no financera.  

 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/pla-implementacio-agenda-2030/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/pla-implementacio-agenda-2030/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
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Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISI I AUTODIAGNÒSTIC 

El Baròmetre del Factor Humà és una eina d’anàlisi i d’autodiagnòstic basada en el 

Manifest Factor Humà i dissenyada per obtenir informació sobre el nivell 
d’acompliment d’una sèrie de principis que fomenten entorns de treball 
estimulants i motivadors.  

 És un servei orientat a empreses i organitzacions que contribueix a 

l’assoliment dels seus reptes en tant que augmenta el compromís recíproc 
entre les persones i l’organització.  

 Mitjançant l’ús d’informació agregada a partir de l’ús de l’eina, permet 
comparar-se amb altres organitzacions: globalment, per mida i per sector. 

 Entre altres coses, permet disposar d’una “fotografia” dels principis en els que 
caldrà o no treballar per assolir un desenvolupament responsable i d’impacte 
positiu per a les persones treballadores. 

INTEGRAR ELS ODS EN LA MEMÒRIA ANUAL 

En l’Annex 2 de l’últim informe de l’Observatori ODS empreses espanyoles 
(explicat a l’apartat ‘Eines’ d’aquesta unitat) s’explica com integrar els ODS en el 

report o memòria anual d'una companyia: 

Lliga cada apartat d’un model de report amb uns ODS amb els quals es pot 
vincular. Per exemple, en MODEL DE NEGOCI I CREACIÓ DE VALOR (missió, visió i 
valors), proposa afegir una taula resum de la contribució als ODS alineada amb 

l’estratègia de l’empresa i “especificar com s’inclou la sostenibilitat en la creació 
de valor” amb un exemple pràctic:  

o Innovació (ODS 9: compromís amb la transformació digital). 

o Ètica (ODS 16: reducció de totes les formes de corrupció i suborn). 

o Compromís amb la comunitat (ODS 16: institucions solidàries). 

o Diversitat (ODS 8: plantilla inclusiva). 

o Eficiència (ODS 7: reducció de les emissions). 

o Seguretat (ODS 8: creació d’entorns segurs de treball). 

 

https://factorhuma.org/ca/barometre-del-factor-huma
https://factorhuma.org/ca/la-fundacion/manifiesto-factor-huma
https://fundacaolacaixa.pt/documents/10280/825331/guia-para-la-integracion-de-los-ods-en-el-reporte-2019_ca.pdf/e28211e3-44db-13f6-0042-56c1d3cea559?t=1559230786794
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L'experiència 

 

 PortAventura WORLD és un complex d’oci situat a la província de 

Tarragona que compta amb dos parcs temàtics, un parc aquàtic, sis 
hotels —de quatre i cinc estrelles— i un centre de convencions. Amb més 

de 20 anys de trajectòria, el resort és una de les principals destinacions 
de turisme i vacances d’Espanya i una de les més visitades d’Europa. 

 El seu és un model de negoci sostenible a llarg termini. Integra els 
ODS, impulsa el turisme sostenible que promou l’Organització Mundial 

del Turisme i, des de 2008, està adherida al Pacte Mundial de l’ONU en 
aquest àmbit. La visió estratègica de la responsabilitat corporativa queda 
recollida en aquesta infografia. 

 Basant-se en el concepte de ciutat intel·ligent, PortAventura vol 

convertir-se en un resort intel·ligent. Arran del seu compromís amb 
l’Acció pel clima (ODS 13) i l’Energia neta i assequible (ODS 7), la 
companyia ha implementat algunes estratègies i sistemes de control per 

millorar l’eficiència energètica i minimitzar les emissions de gasos que 
provoquen l’efecte hivernacle com, per exemple: 

 Sistema de gestió energètica, ubicat al centre de control: 
gestiona, controla i optimitza l’aprofitament d’energia solar.  

 Contractació d’un proveïdor d’energia renovable que acredita 

que un 100% de l’energia que subministra és lliure d’emissions de 
CO2.  

 Projecte de mobilitat sostenible dirigit a treballadores i a 

treballadors, visitants i proveïdors. Entre altres mesures, facilita 
que les persones empleades comparteixin vehicle, ha instal·lat 

punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i en les licitacions es 
valora que els proveïdors utilitzin vehicles elèctrics. 

 També s’ha compromès a reduir progressivament els plàstics d’un sol 
ús, fins a eliminar-los del tot l’any 2020. Es retirarà el material d’un sol 

ús dels bars i restaurants i el plàstic de bombolles per embolicar els 
regals serà substituït per paper. 

 En consonància amb l’ODS2, Fam zero, PortAventura treballa per reduir 
el malbaratament alimentari. Des de 2017, els aliments sobrants dels 

hotels i els restaurants s’envasen, s’etiqueten i es congelen per donar-
los. L’organització Taller Baix Camp els recull i distribueix a diferents 

https://www.portaventuraworld.com/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/portaventura-world-production-files/wilson_cms/images/images/000/003/168/original/infografia_port_aventura_RSC_ES.jpg?1467118741
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entitats de Reus, així com al Banc d’Aliments de la província de 
Tarragona.  

 L’any 2017, la companyia va ser reconeguda amb un dels Premis 

Empresa Saludable de la Mútua Maz, que reconeixen la tasca de 
sensibilització sobre hàbits saludables entre el personal. Una contribució 
a l’ODS3: Salut i benestar. 

 

 La Diputació de Barcelona és una institució pública que dóna suport 

tècnic, econòmic i tecnològic als ajuntaments dels 311 municipis 
de la província perquè puguin prestar serveis locals de qualitat de 

manera més homogènia a tot el territori. Coordina serveis municipals i 
organitza serveis públics de caràcter supramunicipal amb l’objectiu 
d’impulsar el progrés i el benestar de la ciutadania.  

 A la província de Barcelona hi viu el 74,4% del total de la població 

catalana (més de cinc milions i mig de persones). A Catalunya més del 
22% de la població es troba en situació de pobresa o d’exclusió social, la 
demarcació de Barcelona emet cada any el 57,3% dels gasos 

d’efecte hivernacle de Catalunya i es calcula que a l’Àrea 
Metropolitana hi ha cada any 3.500 morts prematures per la 

contaminació de l’aire. Per capgirar aquesta situació, la Diputació de 
Barcelona s'ha compromès a contribuir a l’assoliment de l’Agenda 2030 i 
dels ODS.  

 Ho fa a través de la informació i sensibilització; el reforç de 
les capacitats amb suport tècnic i formació; i la capitalització i 
difusió del coneixement fruit de les experiències dels municipis i 

la Diputació.  

 L’any 2017 va engegar la campanya institucional "Sí, m'hi 
comprometo", que té l’objectiu de promoure’n els valors i 

acompanyar als governs locals en la localització dels ODS al seu 
territori. Per sensibilitzar els municipis i guiar-los en la 
implementació dels ODS, la Diputació posa a disposició un web 

específic que conté informació actualitzada, recursos i materials 
sobre els ODS. La pàgina és també un punt de trobada dels 

municipis i inclou l’agenda d’activitats relacionades.  

 Més enllà de l’ODS 11 sobre les ciutats i comunitats sostenibles, 

tots els ODS tenen metes que apel·len directament a les responsabilitats 
locals. La Diputació estableix com a prioritaris quatre projectes 

estratègics: 

https://www.diba.cat/
https://www.diba.cat/web/ods
https://www.diba.cat/web/ods
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 L’erradicació de la pobresa (ODS 1): garantint un habitatge 
digne per a tothom, el dret a l’energia (ODS 6 i 7) i una 
alimentació saludable (ODS2 i ODS3). 

 La promoció del turisme sostenible i de proximitat (ODS11 i 
ODS12): amb polítiques que fomentin la cultura i els productes 
locals. 

 La lluita contra el canvi climàtic (ODS13): amb una planificació 

energètica per impulsar ciutats i comunitats sostenibles (ODS11). 

 Accés públic a la informació: per garantir una educació 
inclusiva, equitativa i igualitària (ODS4). 

 La Diputació monitoritza i analitza la implementació local dels ODS. En 
aquest mapa digital recull els exemples de la localització dels ODS 

als municipis de la demarcació de Barcelona.  

 A més, la institució forma el personal de la corporació i dels ens locals en 

l’Agenda 2030: 

 En l’àmbit del personal intern, la corporació ha impulsat una acció 
de sensibilització (a través d’un joc), en la qual ja han participat 

més de 800 treballadors/es.  

 En l’àmbit de suport als ens locals, ofereix dos cursos de 
formació a través del Banc d’Accions Formatives (BAF): un curs 

sobre Introducció als ODS i un altre que aprofundeix en les eines i 
recursos per a la localització de l’Agenda 2030. Durant l’any 2019 
s’han realitzat 3 accions formatives, a Barcelona, Sant Boi de 

Llobregat i Viladecans. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Eggers, William i Macmillan, Paul. La revolución de las soluciones. Madrid: LID 

Editorial, 2014. 

Felber, Christian. L’economia del bé comú. Barcelona: Miret editorial, 2014. 

Green, Michael. Filantrocapitalismo: cómo los ricos pueden salvar el mundo. 

Barcelona: Tendencias, 2009. 

 

https://www.diba.cat/web/ods/localitzant-els-ods
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

García Vega, Miguel Ángel. “La ciutadania reclama un nou contracte social a les 

empreses: el benefici no ho és tot”. El País, 15/09/2019. 

Les grans empreses comencen a adonar-se que se'ls exigeix que millorin la vida 

de la ciutadania. Tenint-ho en compte, 180 empreses nord-americanes han 
signat un manifest comprometent-se a respectar el medi ambient. 

https://factorhuma.org/actualitat/noticias/14263-la-ciudadania-reclama-un-
nuevo-contrato-social-a-las-empresas-el-beneficio-no-lo-es-todo  

 

TED talk: Un pla audaç per apoderar 1,6 milions de nenes sense 
escolaritzar a l'Índia 

L'emprenedora social Safeena Husain comparteix el seu pla de matricular a 1,6 
milions de nenes a l'escola durant els pròxims cinc anys, combinant anàlisis 

avançades amb participació comunitària porta a porta. Segons ella, aquest pot 
semblar un problema més, però ho refuta: l’escolarització de les nenes resol 

molts més problemes dels que ens imaginem. 

https://www.ted.com/talks/safeena_husain_a_bold_plan_to_empower_1_6_mil

lion_out_of_school_girls_in_india?language=es 

 

Cristina Gallach, alta comissionada per a l'Agenda 2030 de Nacions 

Unides, inaugura el curs de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
19/20 

Cristina Gallach, alta comissionada per a l'Agenda 2030, és l'encarregada de 
coordinar la implementació dels ODS a Espanya. En el seu discurs, Gallach 

reflexiona sobre com abordar aquesta estratègia global. I la reflexió la fa 
juntament amb la directora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, 
Raquel Xalabarder. 

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-

uoc/ca/actualitat/noticies/professor/arxiu/2019/institucional_inauguracio_curs.
html 

 

La guia dels mandrosos per salvar el món – Com ser excel·lent a la 

feina en la consecució dels ODS 

Al web oficial dels ODS de Nacions Unides ho volen “posar fàcil” i recullen unes 

quantes coses de les moltes que es poden fer per obtenir resultats, fins i tot 
“des del sofà de casa”.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/  

https://factorhuma.org/actualitat/noticias/14263-la-ciudadania-reclama-un-nuevo-contrato-social-a-las-empresas-el-beneficio-no-lo-es-todo
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/14263-la-ciudadania-reclama-un-nuevo-contrato-social-a-las-empresas-el-beneficio-no-lo-es-todo
https://www.ted.com/talks/safeena_husain_a_bold_plan_to_empower_1_6_million_out_of_school_girls_in_india?language=es
https://www.ted.com/talks/safeena_husain_a_bold_plan_to_empower_1_6_million_out_of_school_girls_in_india?language=es
https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_4509&lang=gl&fcAct=2019-05-07T11:54:04.585Z
http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/ca/actualitat/noticies/professor/arxiu/2019/institucional_inauguracio_curs.html
http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/ca/actualitat/noticies/professor/arxiu/2019/institucional_inauguracio_curs.html
http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/ca/actualitat/noticies/professor/arxiu/2019/institucional_inauguracio_curs.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/

