Els ODS a les empreses
de l’Anoia
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són un programa global de les
Nacions Unides que formen part de l’Agenda 2030, i que per tant, s’han de complir el

La societat empeny cada cop més les empreses perquè
vetllin per al bé comú i tinguin un impacte positiu en la
societat i el medi ambient. Per això l’empresa té una triple implicació amb els ODS:
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Moral: El planeta és responsabilitat de tots, també
de les empreses, que són part dels problemes i
també de les solucions.
Obligació: Exigència per contractes amb administracions públiques, per a ser proveïdors d’altres
empreses i també per part de clients cada vegada
més exigents.
Millora de reputació, imatge i marca. Augment de la competitivitat al diferenciar-se
les empreses que compleixen amb els ODS de les
que no ho fan.

Des de la UEA volem accelerar la implantació de les
ODS a les empreses de l’Anoia
Els ODS són una guia, un mapa que permet a les empreambiental aporta valor a la societat, i en conseqüència
enfortir la seva reputació i les seves relacions amb els diferents grups d’interès.
Per a ningú és novetat que els canvis socials, econòmics
darrers anys, i continuen sent grans reptes avui.
I és per aquest motiu, que la UEA ha incorporat en el seu
pla estratègic els ODS dins de l’entitat i dins de les empreses, acompanyant-les per implantar les ODS dins de
la seva estratègia organitzacional. Millorar el seu impacte
positiu en la societat i el medi ambient, i ajudar-les a ser
més competitives.

Saps quins són els 17 ODS?
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ODS 1
Erradicar la
pobresa a tot el
món i en totes
les seves formes
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ODS 2
fam, assolir
la seguretat
alimentària i
la millora de la
nutrició, i promoure l’agricultura sostenible

ODS 3
Garantir una
vida sana i promoure el benestar per a totes
les persones a
totes les edats

ODS 4
Garantir una
educació inclusiva, equitativa
i de qualitat
i promoure
oportunitats
d’aprenentatge
durant tota la
vida per a tothom

ODS 5
Aconseguir la
igualtat de gènere i apoderar
totes les dones i
les nenes

ODS 6
Garantir la disponibilitat i una
gestió sostenible de l’aigua i
el sanejament
per a totes les
persones

ODS 7
Garantir l’accés
a una energia
assequible, segura, sostenible
i moderna per
a totes les persones

ODS 8
Promoure el
creixement
econòmic sostingut, inclusiu
i sostenible,
l’ocupació plena
i productiva i
el treball digne
per a totes les
persones

ODS 9
Construir
infraestructures resilients,
promoure la
industrialització inclusiva
i sostenible i
fomentar la
innovació

Des de la UEA volem accelerar la
seva implantació a les empreses
de l’Anoia, per millorar el seu
impacte positiu en la societat i
el medi ambient, i per a ser més
competitives.

Sabies que....L’aplicació dels ODS a l’empresa
pot suposar noves oportunitats de negoci?
1.

Accés nous mercats: nous

4.

6.

Mes possibilitats de contra-

Avançar-se a les normatives.

segments de mercats claus en

ctació en el sector públic: cada

Ara es voluntari, però ben aviat

l’economia del futur. Hi ha una

vegada hi ha més requisits de

augmentaran les normatives i

revolució econòmica a favor de la

sostenibilitat (compra verda)

estratègies a Catalunya i internacionalment en matèria de soste-

sostenibilitat, adaptar-se ara per
a no quedar-se enrere.

5.

nibilitat.

Millora de la reputació i aug-

2.

ca. Cada cop més consumidors

Estalvi de costos

ho tenen en compte, tendència
3.

Aliances altres actors i grans
empreses que ja aposten per la

a l’alça a casa nostra (encara més
a nivell EU, internacional).

ODS 10
Reduir la desigualtat en i entre els països

ODS 11
Aconseguir que
les ciutats i els
assentaments
humans siguin
inclusius, segurs, resilients i
sostenibles

ODS 12
Garantir modalitats de consum i producció
sostenibles

ODS 13
Adoptar mesures urgents per
a combatre el
canvi climàtic
i els efectes
d’aquest

ODS 14
Conservar i utilitzar de forma
sostenible els
oceans, mars i
recursos marins
per al desenvolupament sostenible

ODS 15
Protegir, restaurar i promoure
l’ús sostenible
dels ecosistemes
terrestres, gestionar els boscos
de manera sostenible, combatre
aturar i revertir
la degradació
del sòl i aturar la
pèrdua de biodiversitat

ODS 16
Promoure socii inclusives per
tal d’aconseguir
un desenvolupament sostenible,
proporcionar
accés a la justícia
per a totes les persones i desenvolupar institucions
sables i inclusive a
tots els nivells.

ODS 17
Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança
Mundial per al
Desenvolupament Sostenible
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sostenibilitat
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Sabies que els
ODS poden tenir
més impacte
en l’empresa
segons el sector
econòmic al que
pertany?
Petroli i gas
Materials bàsics
(Química…)

Sabies que la teva
empresa pot fer
moltes coses per
començar a integrar
els ODS a la política
empresarial?
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Oferir productes i serveis
accessibles.

12

14 15
Industries varies
(construcció, embalatge,
gestió residus…)
Bens consum
(automòbils, aliments i
begudes, roba i calçat…)
Salut i benestar
Serveis de consum
(alimentació, farmàcia,
comerç minorista…)
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12

Implementar processos adequats
per a garantir la seguretat en els
productes i serveis de l'empresa.
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Realitzar accions de comunicació
i màrqueting que promoguin
valors ètics i sostenibles.
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Dur a terme periòdicament
auditories internes
Incloure la informació social i
ambiental en els productes i
serveis.
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Reduir el consum energètic i de
Tecnologia (hardware,
software i serv.
Informàtics)

mòbil)
Serveis (electricitat, gas i
aigua)
Financer (banca,
asseguradores…): Finançar
PIMES, prioritats de
desenvolupament i
sostenibilitat
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9

Evitar les impressions en paper
que no siguin imprescindibles
Invertir en tecnologies sostenibles

Tots

16
10 12 13
14 15
6

7

amb sensors de moviment,
substituir combustibles fòssils per
energies renovables, en la mesura
del possible.
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Apostar per països emergents a
l'hora d'obrir nous negocis.
Promoure el consum de
productes locals.
Disminuir els residus i materials
contaminants i substituir-los per
altres més sostenibles, reciclar
al màxim en tots els nivells de
producció de l'empresa.
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