Política de responsabilitat social
corporativa

0.

Antecedents
El Consell d’Administració d’Abertis Infraestructuras, SA té atribuïda la funció d'aprovar la política de responsabilitat social corporativa (d’ara endavant, RSC).
En l’exercici d’aquesta funció, el Consell d’Administració aprova aquesta política, que forma part
del Llibre de polítiques del Grup Abertis, i recull l’estratègia en matèria d'RSC i el seu compromís
amb l’aplicació de les bones pràctiques d’acord amb els estàndards de referència a escala internacional.

1.

Objecte i àmbit d’aplicació
1.1 Objecte. Aquest document estableix les directrius bàsiques i les línies d’actuació en matèria
de responsabilitat social corporativa del Grup Abertis, que permeten formalitzar i concretar el
concepte RSC en el marc de l’organització, comunicar-lo als grups d’interès i sistematitzar-lo de
manera progressiva a tots els processos operacionals.
1.2 Àmbit d’aplicació. Aquesta política és d’aplicació obligada per a totes les companyies controlades del Grup Abertis.

2.

Principis bàsics
La política aquí definida constitueix els requisits mínims que han de complir totes les societats del
Grup Abertis. El responsable màxim de cada companyia haurà de garantir el desenvolupament
i/o l’adequació de la normativa interna, d’acord amb aquesta política i amb la normativa legal
que els sigui d’aplicació.
La política d'RSC s’ha d’aplicar a totes les activitats de l’organització i a tots els països en què
aquesta es desenvolupa, tant de manera directa com indirecta, incloent-hi tot el cicle de vida de
l’activitat.
D’acord amb la definició de l’RSC contemplada a l’Estratègia Europea de Responsabilitat Social
Corporativa, l’RSC és la responsabilitat d’una organització en els impactes de l’activitat en la
societat.
Aquesta política es desenvolupa en el marc de referència internacional següent, que l’organització
reconeix com a estàndard de referència en la matèria tot explicitant que hi està compromesa:


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)
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Línies directrius de l’OCDE per a empreses multinacionals (OECD)

Alineat amb aquests estàndards, el marc específic de gestió assumit pel Grup Abertis es fonamenta en les recomanacions incloses a la norma ISO 26000 i els principis de relació amb els
grups d’interès AA1000APS.
De la mateixa manera, en l’àmbit de la rendició de comptes, els estàndards de Global Reporting
Initiative, juntament amb les equivalències tècniques a estàndards específics, constitueixen el
referent del grup, sense perjudici d’incloure-hi altres estàndards complementaris que enriqueixin
l’anàlisi i siguin rellevants per a la consecució dels compromisos explicitats en aquesta política.
D’acord amb aquests estàndards, Abertis reconeix dos principis bàsics l’aplicació dels quals és de
caràcter transversal a totes les línies d’actuació i compromisos i amb un desplegament sustentat
en aquests principis:


Drets humans: protecció i respecte, en l’àmbit d’influència del Grup, dels drets humans
fonamentals reconeguts universalment i no-complicitat en la seva vulneració, així com posar remei als danys ocasionats en cas que es vulnerin.



Grups d’interès: identificació dels grups d’interès de l’organització considerant tota la
cadena de valor de l’activitat, desenvolupament de canals de comunicació i participació i
implicació directa i indirecta en la identificació d’aspectes materials i valoració d’acompliment.

Aquesta política es desenvolupa i complementa amb la normativa interna en matèria de govern
i reputació corporativa i informació, control i compliment.

3.

Línies d’actuació i compromisos
El pla director d'RSC constitueix el marc de treball i l’eina de sistematització dels objectius estratègics, els indicadors vinculats de seguiment i les accions, plans i programes desenvolupats a
cada país i per a cada activitat específica.
En aquest sentit, els eixos estratègics contemplats com a aspecte prioritari i rellevant en matèria
d'RSC per al Grup Abertis són els següents:


Bon govern, transparència i rendició de comptes: desenvolupament d’una cultura
organitzacional basada en principis ètics, rebuig de tota forma de corrupció i inclusió progressiva de pràctiques de bon govern.



Ecoeficiència: reducció de l’empremta de carboni, desenvolupament de productes i serveis amb criteris ambientals i socials positius i innovació en base a criteris d’economia
circular.



Integració a l’entorn: generació de sinergies positives amb la comunitat local i potenciació i conservació del capital natural.

Pàgina 2 de 4



Seguretat i qualitat: garantia de la seguretat viària i la seguretat i la salut laborals, potenciació de la qualitat de l’ocupació, garantia de la igualtat d’oportunitats i desenvolupament de productes i serveis de qualitat que generin impactes ambientals, socials i de bon
govern positius.

Els objectius específics que persegueix la política d'RSC vinculats a la gestió dels impactes ambientals, socials i de bon govern de l’activitat del grup són:


Explicitar i comunicar públicament el compromís de l’organització en matèria d'RSC a tots
els grups d’interès.



Dotar d’un marc de referència formal i de gestió comuna totes les activitats i per a tots els
països en què l’organització és present, alineat amb els principals estàndards reconeguts
pel Grup Abertis en la matèria.



Identificar i explicitar les interrelacions directes entre les diferents eines existents a l’organització que centralitzen i despleguen aspectes concrets vinculats a temes materials en
relació amb l’RSC.

El seguiment de la implantació de les accions vinculades a la consecució dels objectius estratègics
del Pla Director d'RSC, juntament amb l’actualització periòdica dels aspectes materials i amb la
participació dels grups d’interès, incidirà en l’evolució dels continguts prioritaris de cadascun dels
eixos estratègics.
La capacitat d’incidència en l’aplicació de la política, més enllà de les fronteres del Grup, variarà
en funció de la capacitat de gestió existent i dels grups d’interès implicats en cadascun dels aspectes materials.
Així mateix, correspon a cada unitat de negoci implantar les accions corresponents per al compliment dels compromisos explicitats en aquesta política, així com els procediments i reglaments específics vinculats.

4.

Seguiment i control


La Comissió d'RSC del Consell d’Administració, d’acord amb les funcions assignades al reglament
del Consell d’Administració, és el màxim òrgan de govern responsable de vetllar pel compliment
dels compromisos establerts en aquesta política i de les accions que en deriven. De la mateixa
manera, aquesta Comissió és la responsable de l’aprovació i del seguiment dels aspectes materials de l’organització en matèria d'RSC i del seguiment de l’aplicació del Pla Director d'RSC.



Així mateix, totes les àrees i departaments de la corporació participen de manera directa i indirecta en el desplegament d’accions específiques i en el seu seguiment, d’acord amb l’àmbit de
competència corresponent i la seva relació amb els aspectes materials d'RSC.
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Serà responsabilitat de cada companyia establir els mecanismes de control idonis, eficaços i clars
en relació amb la implantació i l’avanç del Pla director d'RSC.



Tota l’organització s’implica anualment en l’elaboració de l’Informe d'RSC, que presenta els resultats de l’anàlisi del desenvolupament per a cadascun dels aspectes econòmics, ambientals,
socials i de bon govern materials, de manera complementària a la resta de publicacions corporatives, i el seguiment de les accions realitzades i l’evolució en aquest sentit.



L’Informe anual d'RSC és de caràcter públic, s’elabora d’acord amb els principals estàndards internacionals en la matèria i és auditat per una tercera part independent.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
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