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Informes de Responsabilitat Corporativa de Telefónica a Espanya

A Espanya, Telefónica publica Informes de Sostenibilitat i Responsabilitat Corporativa des de l’any

2002, essent transparent amb els seus impactes econòmics, socials i ambientals
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És un plaer per a mi adreçar-me un any més a vosaltres amb l'ob-

jectiu de presentar-vos l'Informe Anual de Responsabilitat Cor-

porativa de Telefónica. Aquest informe té un doble objectiu: ser

transparents davant de tots els grups d'interès i desenvolupar la

integritat de la nostra gestió. A Telefónica, sabem que una gestió

íntegra i transparent és una peça clau per construir confiança en

qualsevol institució. 

El balanç de 2009, els resultats del qual es presenten en aquest

informe, es pot qualificar com a molt positiu per a Telefónica per

tres motius. El primer ha estat el reconeixement de la nostra

Companyia com a líder sectorial de la indústria de les telecomu-

nicacions en el prestigiós índex Dow Jones Sustainability Index

(DJSI). 

El segon motiu pel qual qualifiquem aquest exercici com a posi-

tiu, ha estat la decisió presa d'innovar en el nostre model d'in-

forme en Responsabilitat Corporativa. Aquest any, coincidint

amb el desè aniversari del Pacte Mundial de Nacions Unides, al

qual Telefónica es va adherir el 2002, hem volgut fer un pas més

tractant d'oferir a la comunitat empresarial un model d'informe

comparable, rellevant i capaç de conjugar les demandes locals

amb les exigències de les iniciatives globals (Pacte Mundial i Glo-

bal Reporting Initiative), i dels índexs d'inversió responsable (DJSI

i FTSE4Good). 
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Per aquesta raó, l'esquema d'informe que avui us presento s'ha

estructurat en tres blocs. El primer bloc (i que es plasma en

aquest document imprès) té com a objectiu retre comptes del

nostre comportament responsable com a companyia global, i

permetrà la comparació de Telefónica amb qualsevol altra multi-

nacional, sigui quin sigui el seu sector d'activitat. Per aquesta raó,

ha pres com a referència els 10 Principis del Pacte Mundial de Na-

cions Unides i els criteris i indicadors de mesura que ofereix la

Global Reporting Iniciative (GRI). Aquest document serà homo-

geni en tots els països on opera la Companyia. El segon nivell d'in-

forme està basat fonamentalment en els temes rellevants per al

sector de les telecomunicacions (disponible a

www.telefonica.com/rc09), temes com ara la responsabilitat en

la cadena de subministrament, la seguretat i la protecció dels me-

nors, la inclusió digital o l'eficiència energètica. Aquests temes

s'han identificat com a rellevants a través de grups de treball glo-

bals amb tots els actors clau, a través de la Global e-Sustainabi-

lity Initiative (GeSI), una associació que integra tot el sector. El

tercer, i últim nivell, reconeix les inquietuds locals i la seva decisió

correspon a cadascun dels països on operem. 

Per acabar, el tercer motiu pel qual el 2009 ha estat un any posi-

tiu en Responsabilitat Corporativa cal trobar-lo en el Programa

bravo! Programa de transformació amb què Telefónica s'ha dotat

per establir-se el 2012 com la millor companyia global de comu-

nicacions del món digital. En aquest programa, s'han fixat priori-

tats estratègiques i iniciatives clau entorn de quatre pilars: focus

en el client, una oferta integral com a proveïdor de serveis, noves

plataformes que impulsin un model operatiu transformador i efi-

cient, i una cultura comuna que generi confiança en les societats

en què opera la Companyia. I és precisament en aquest últim eix

on el nostre compromís responsable amb les comunitats adqui-

reix tot el seu valor. 

Un cop més, reitero el meu agraïment a tots aquells que, cada

dia, s'apropen a Telefónica. Sou els que doteu de sentit la nostra

feina perquè, cada dia, ens feu donar el millor de nosaltres matei-

xos. 

Telefónica impulsa el seu
compromís amb el Pacte Mundial
en el model de
report de Responsabilitat

César Alierta Izuel

President de Telefónica, S.A.

Corporativa



La presentació de la Memòria de Responsabilitat Corporativa de

Telefónica España de l'any 2009 suposa per a tota la nostra orga-

nització un motiu de satisfacció i d'orgull.

Motiu de satisfacció perquè la Memòria, en si mateixa, consti-

tueix una forma especialment grata de relacionar-nos novament

amb els nostres clients, empleats, accionistes i, en general, amb

la societat de la qual formem part.

És també un motiu d'orgull perquè ens ofereix l'oportunitat de

mirar enrere, revisant totes les activitats que en les diferents

àrees de la responsabilitat corporativa desenvolupem al llarg de

l'any. Ens sentim orgullosos de tot el que s'ha fet durant l'any

2009 i volem compartir-ho amb tots els nostres grups d'interès

per mitjà d'aquesta Memòria. 

Els progressos que hem aconseguit són fruit del nostre conven-

ciment que la gestió plenament responsable d'una empresa és

un pilar bàsic per poder desenvolupar un model de negoci d'èxit

i, alhora, sostenible. Per aquesta raó, Telefónica España aplica,

des de fa molts anys, criteris ètics i de responsabilitat corpora-

tiva en els seus diferents nivells de decisió. 

L'any 2009 va ser un any especialment dur i difícil per al nostre

país, no solament des del punt de vista global, d'indicadors i de

dades macroeconòmiques: Darrere d'aquestes xifres moltes per-

sones, famílies i empreses van passar per grans dificultats. 
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Va ser un any en què, potser més que mai, es va poder constatar

el compromís real de les empreses amb la responsabilitat corpo-

rativa. Creiem que Telefónica España va saber estar a l'altura de

les circumstàncies i del seu compromís amb la societat, amb els

seus clients. En aquest sentit, ens omple d'especial orgull la ini-

ciativa que vam adoptar de donar suport als nostres clients en

situació d'atur. Més de 115.000 persones en aquesta situació van

poder beneficiar-se, al llarg de l'any, de reduccions en la factura.

Així mateix, 5.600 negocis (autònoms, petits negocis i pimes de

creació recent) es van beneficiar d'altres ajuts. 

D'altra banda, Telefónica España, com a empresa de serveis de

telecomunicacions, va seguir facilitant l'accés dels ciutadans a la

nova Societat de la Informació, i va contribuir a evitar que grups

socials desfavorits poguessin quedar-hi exclosos. Igualment, se-

guim desenvolupant aplicacions de serveis de telecomunicacions

en àrees tan bàsiques per a la societat com són la salut, l'educa-

ció, el transport, el medi ambient, etc., i hem atès els discapaci-

tats i aquells grups de persones desfavorides posant a la seva

disposició nous productes i serveis que faciliten el seu benestar i

la seva integració social. 

Pel que fa als nostres passos futurs en responsabilitat corpora-

tiva, el programa estratègic de transformació de Telefónica Es-

paña, anomenat bravo!, ja en plena activitat i que es prolongarà

fins a l'any 2012, s'articula entorn dels nostres grups d'interès.

Els quatre pilars del Programa –Client, Oferta, Plataformes i Cul-

tura– es desenvoluparan amb un mateix objectiu: la transforma-

ció de l'empresa amb l'objectiu de convertir-nos en la millor

companyia de comunicacions del món digital.

En matèria de responsabilitat corporativa, Telefónica España és

enormement ambiciosa. Som conscients que queda molt camí

per davant i voldria aprofitar l'avinentesa per transmetre a tots els

nostres grups d'interès, a tots els lectors d'aquesta Memòria, la

nostra ferma voluntat de seguir recorrent-lo. 

Guillermo Ansaldo Lutz

President de Telefónica España

La gestió plenament responsable
d'una empresa és un pilar bàsic
per poder desenvolupar un model
de negoci d'èxit i, alhora,sostenible



Telefónica és un motor de desenvolupament econòmic,

tecnològic i social en els països on opera

Motor de Progrés

01

En l'exercici 2009 a Espanya, Telefónica va ingressar 19.704

milions d'euros dels seus clients, fet que va permetre generar

pagaments per valor de 2.941 milions d'euros als seus empleats,

6.654 milions d'euros als seus proveïdors i 3.894 milions d'euros

a les administracions públiques. Aquest és l'efecte de creació de

riquesa. 

Es van dedicar més de 1.242 milions d'euros a innovació tecnolò-

gica, dels quals 305 van ser destinats a R+D.
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Ingressos
19.704

Compres 
6.654

Empleats 
2.941

Administracions públiques
3.894

Innovació tecnològica
1.242

Dades en milions d’euros
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Contribució al Progrés a Espanya per
Comunitats Autònomes

ANDALUSIA

ARAGÓ

ASTÚRIES

BALEARS

CANÀRIES

CANTÀBRIA

CASTELLA-LA MANXA

CASTELLA I LLEÓ

CATALUNYA

COMUNITAT VALENCIANA

EXTREMADURA

GALÍCIA

LA RIOJA

MADRID

MÚRCIA

NAVARRA

PAÍS BASC

2.052.589 3.163.688 850.829 112.772

469.389 646.622 178.431 26.609

294.989 461.517 94.720 15.308

376.208 499.594 171.637 27.601

672.539 1.205.634 354.106 46.157

155.337 309.736 61.290 5.809

566.059 935.730 212.773 24.162

828.899 1.184.752 248.541 27.098

2.608.257 3.606.277 1.106.565 152.927

1.210.155 2.075.096 443.343 52.682

313.738 517.465 110.113 9.042

722.684 1.308.041 216.672 20.871

2.157.897 5.222.268 922.674 128.707

94.882 193.649 35.683 3.292

294.520 860.193 109.224 8.904

192.031 377.292 72.374 7.259

552.242 971.048 195.844 33.780

Clients Fixa Clients Mòbil Clients  ADSL Clients  Imagenio

CA
Andalusia 

Aragó

Astúries

Balears

Canàries

Cantàbria

Castella-la Manxa

Castella i Lleó

Catalunya

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galícia

La Rioja

Madrid

Múrcia

Navarra

País Basc

Ingressos / PIB (%)
1,82

1,7

1,54

1,9

2,57

1,63

2,09

1,61

1,79

1,64

2,05

1,69

1,71

2,33

2,05

1,55

1,23

Inversió  
(milions d'euros)

202,3

46,4

27,1

27,9

57,7

17

82,4

64,8

224,5

101,9

35,5

78,3

9,1

205,6

29,9

17,8

48,6

Adjudicacions a proveïdors
(milions d'euros)

168,3

40,0

23,2

0,8

19,4

23,1

15,3

26,3

258,9

90,4

1,2

42,2

1,5

5.761,4

45,1

4,2

133,6

Empleats 1

4.9092

1.138

668

608

873

262

1.235

2.165

6.980

3.036

768

2.242

95

19.569

423

285

2.008

1 En el nombre total d'empleats (52.060) no s'han inclòs els que pertanyen a TIWS, ja que, sota criteris regionals, aquesta empresa pertany a l'Amèrica llatina, en-

cara que en termes de plantilla es comptabilitza dins d'Espanya. 

2 Inclou el nombre d'empleats a Ceuta i Melilla 



Fites RC 2009 

Responsabilitat Corporativa

• Contribució al desenvolupament de les línies estratègiques

corporatives d'RC, amb més èmfasi en la línia de treball dedi-

cada a la Gestió de les oportunitats (Telefónica Accessible i

Oficina de canvi climàtic).

• Impuls a l'ús dels nous canals de comunicació 2.0 per millo-

rar el diàleg amb els grups d'interès..

Clients

• Desenvolupament del projecte Anti-spam , que té com a fun-

ció primordial disminuir la proliferació de spam en equips de

clients ADSL residencial. Aquest sistema identifica les ame-

naces als equips informàtics dels usuaris i els ofereix

informació per a la seva eliminació.  .  

• Millora en l'eficàcia del Servei de Defensa del Client (SDC): el

2009 va gestionar 5.138 expedients, un 62% més que el

2008, confirmant l'evolució positiva des de l'inici de la seva

activitat. 

• Adopció de la metodologia "Experiència Client", basada en la

identificació del cicle de vida del client, és a dir, el procés pel

qual travessa el client des que coneix els productes de la Com-

panyia fins que finalitza la relació amb l'empresa.

Posteriorment analitza els aspectes més crítics del cicle per

tal de crear, per a cadascun d'ells, plans de millora i oferir així

una experiència client excel·lent que permeti a Telefónica

diferenciar-se i crear valor. 

Empleats

• Signatura del V Conveni Col·lectiu de Telefónica Móviles

España, S. A. U. i els seus treballadors per al període

2009–2010. Subscrit per les organitzacions sindicals majori-

tàries, UGT, CCOO i STC, suposa la creació d'un marc de

condicions de treball adaptat al repte representat pel procés

de convergència dels negocis fix i mòbil. 

• Inauguració del Campus Universitas Telefónica, que té com a

objectius treballar pel desenvolupament continu dels profes-

sionals de la Companyia, impulsar un estil de lideratge propi

i difondre l'estratègia del negoci. Per aquesta raó, fomenta el

treball en equip i l'intercanvi de coneixements i bones pràcti-

ques dels mercats on Telefónica és present. 

• Obtenció del Certificat d'Auditoria per part de 38 empreses

en el procés d'Auditoria Legal de Prevenció de Riscos Laborals

per part de les empreses adherides al Servei Mancomunat de

Prevenció de Riscos Laborals del Grup Telefónica a Espanya. 

Medio Ambiente

• Unificació dels negocis fix i mòbil en la certificació ISO 14001

del Sistema de Gestió Ambiental de Telefónica España.

• Substitució dels vehicles de la flota de Telefónica a Espanya

per d'altres amb menys consum i emissions: el 2009 es va

aconseguir la substitució del 83% dels turismes comercials i

del 17% de les furgonetes lleugeres. 

• Increment dels clients subscrits a la factura electrònica:

329.000 noves subscripcions el 2009. 

• Substitució d'equips amb substàncies contaminants: el 2009

es van substituir 27 transformadors, dels quals 17 contenen

o estan contaminats amb PCB. 

• Reducció del consum energètic en instal·lacions telefòniques

i oficines, a 23,5 GWh.

• Reducció del consum de paper d'oficina en un 5%. 

Proveïdors

• Llançament del Programa Som Humans. Llançat el 2009 per

la Direcció de Canal Residencial Mòbil de Telefónica España,

aquest programa tracta de promoure el treball en equip entre

Telefónica España i els seus proveïdors amb activitats de for-

mació i proximitat. Prova del seu èxit és l'augment de la

satisfacció dels clients registrada en tots els call centers (cen-

tres d'atenció telefònica) participants, un 4,6% en dos mesos

des de l'inici del programa.  

Societat

• En resposta a un context de desacceleració econòmica, llan-

çament d'un pla anticrisi de descomptes a desocupats,

autònoms i pimes de creació recent, del qual es van benefi-

ciar 115.000 aturats i 5.600 negocis. Aquest pla va oferir una

reducció de les factures fixes i mòbils del 50%, fins a un límit

de 20 euros al mes per factura. 

• Desenvolupament del concepte d'Innovació social, combi-

nant la demanda social amb els objectius de creixement de

nous negocis. 
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L'estratègia de Telefónica es basa a contribuir a la

sostenibilitat del negoci a llarg termini mitjançant la

implantació de polítiques que, basades en l'ètica i la

integritat, ajudin a millorar la satisfacció dels clients, els

empleats, els accionistes i el conjunt de la societat 

Estratègia RC 

02

Model de Gestió de l'RC
L'estratègia de Telefónica es basa a contribuir a la sostenibilitat del

negoci a llarg termini mitjançant la implantació de polítiques que,

basades en l'ètica i la integritat, ajudin a millorar la satisfacció dels

clients, els empleats, els accionistes i el conjunt de la societat 

La construcció d'un model estratègic basat en la sostenibilitat del

negoci implica la implantació d'un procés de millora contínua.

Aquest procés parteix d'un diagnòstic previ, tant dels aspectes

de risc com de les expectatives dels grups d'interès (stakeholders

engagement). Sobre aquesta base es posen en marxa les accions

de millora corresponents, adaptades tant a les particularitats de

cada línia de negoci com a l'entorn social, polític i econòmic. El

pas final implica l'avaluació del grau de compliment dels objec-

tius i la seva comunicació als grups d'interès, iniciant-se amb això

un nou cicle que es repeteix de manera periòdica. 

El plantejament d'aquest model es fonamenta en tres línies

estratègiques fonamentals: 

• Gestió eficaç dels riscos associats a l'incompliment dels Prin-

cipis d'Actuació. Aquests representen la norma bàsica de

conducta de la qual es desprenen polítiques i normatives con-

cretes per al compliment dels compromisos amb els grups

d'interès. 

• Gestió de les oportunitats. Per maximitzar els impactes posi-

tius sobre la societat que es poden derivar de les operacions

del negoci de les telecomunicacions, Telefónica treballa en

dos àmbits: l'accessibilitat a les tecnologies de la informació

i les comunicacions (TIC), i l'eficiència energètica. 

• Compromís amb els grups d'interès. A través d'una comuni-

cació transparent i amb la implantació de canals de diàleg

permanents, Telefónica manté alineades les iniciatives prò-

pies del negoci amb les expectatives dels grups d'interès,

facilitant una aproximació d'interessos. 

Per avaluar el compliment de les línies estratègiques, a més dels

indicadors interns de gestió, la Companyia té en compte dos indi-

cadors de seguiment: el Dow Jones Sustainability Index, que és

l'índex de sostenibilitat de més rellevància internacional, i el Rep

Trak, índex de Reputació mesurat per Telefónica des del 2005

que permet conèixer la percepció dels grups d'interès sobre la

Companyia.  

Una estratègia basada en la
materialitat

L'informe anual d'RC representa el mitjà més eficaç de presenta-

ció gràfica de les diferents accions en matèria de responsabilitat

corporativa empreses per Telefónica. Les dades que s'hi exposen

mostren l'evolució dels indicadors econòmics, socials i culturals

de la Companyia. 

Per a l'elaboració de la memòria d'RC és necessari desenvolupar

un estudi de materialitat o rellevància.  Aquest inclou una primera

fase d'identificació de temes rellevants per tal de determinar la

contribució del sector de les tecnologies de la informació i les

comunicacions (TIC) al desenvolupament sostenible. Per aquesta

raó, Telefónica va prendre com a punt de partida l'anàlisi encarre-

gat pel Global e-Sustainability Initiative (GeSI) i preparat pel

Business for Social Responsibility (BSR). 

El pas següent a la identificació de temes rellevants per a la Com-

panyia està representat per l'estudi de dues variables: l'impacte

en l'estratègia i l'impacte en els grups d'interès. 

Els temes rellevants identificats per la Companyia van ser els

següents: 

• relacions amb els empleats

• cadena de subministrament

• integritat i transparència

• clients

• ús responsable de les TIC

• relacions amb la comunitat, governs i reguladors

• accés a les TIC

• medi ambient

• canvi climàtic i energia
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Materialitat Intersectorial
Per a Telefónica, la Responsabilitat Corporativa implica interrela-

cionar la gestió de temes identificats de rellevància en el negoci

amb el compliment dels principis recollits en el Pacte Mundial de

les Nacions Unides

Drets Humans

• Telefónica, com a empresa líder en el món de les telecomu-

nicacions, és conscient de la seva influència en l'àmbit dels

Drets Humans pel que fa a tots els seus grups d'interès, de

manera que treballa per integrar-los en la presa de decisions.

Per aquesta raó, la Companyia està adherida des de 2008 a

la iniciativa "Drets Humans: una crida a l'Acció ", promoguda

per Global Reporting Initiative (GRI), Pacte Mundial i The Ethi-

cal Globalization Initiative . Aquesta iniciativa treballa per

avaluar i publicar informes en els quals el respecte dels Drets

Humans és considerat un element empresarial més. 

• A més, Telefónica actua amb fermesa contra la vulneració

dels Drets Humans per part de les seves empreses proveïdo-

res. Les línies principals de treball són dues: la supervisió, a

través d'auditories, de la cadena de subministrament, i el pro-

grama Proniño, iniciativa corporativa per eradicar l'explotació

infantil. 

Estàndards laborals

Pel que fa a les condicions laborals, Telefónica va desenvolupar

instruments que fan possible el compliment dels seus compro-

misos mitjançant:

• El foment del diàleg social, que implica tant la llibertat d'as-

sociació com els drets a la negociació col·lectiva i la

participació en activitats sindicals dels empleats. Prova d'això

és la consecució d'un ERO en les plantilles de TME i Telefónica

Soluciones que, pactat amb la majoria de la representació

dels treballadors, es va basar en els principis de voluntarietat,

universalitat i no discriminació. 

• L'aplicació dels principis de formalitat contractual, retribució

justa, flexibilitat i seguretat en el treball. A Espanya, la impli-

cació amb la seguretat laboral va tenir com a exemple

destacat el paper del Comitè Central de Seguretat i Salut de

Telefónica España, que el 2009 va procedir a la revisió i la rati-

ficació de l'Avaluació General de Riscos Laborals de la

Companyia. Aquesta avaluació es du a terme en cadascun

dels llocs de treball, en funció dels processos i de les tasques

inherents a aquests, per tal de determinar les mesures pre-

ventives aplicables en cadascuna de les activitats. 

• La lluita contra el treball infantil, contra el qual Telefónica

actua a través de l'aplicació dels Principis d'Actuació en la

Cadena de Subministrament, i el programa Proniño. Com a

prova de l'èxit d'acollida que ha tingut a Espanya aquest pro-

grama, el 2009 la Fundació Telefónica va organitzar a Madrid

el III Fòrum Proniño.

• L'aposta per l'eradicació de la discriminació i la integració labo-

ral , que ha tingut el seu fonament en la continuïtat d'ATAM,

projecte social orientat a donar resposta a les necessitats

d'integració social i laboral de discapacitats, i en la signatura

del Charter Europeu de la Diversitat d'Espanya, un codi de

compromisos al qual s'uneixen amb caràcter voluntari les

empreses i institucions per donar suport i promulgar els prin-

cipis de la diversitat i la inclusió en el seu entorn laboral. 
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Medi ambient

Seguint els principis establerts pel Pacte Mundial de les Nacions

Unides pel que fa al medi ambient, Telefónica promou:

• L'enfocament preventiu, a través de l'aplicació de diverses

eines que permeten complir els requisits ambientals i contro-

lar els impactes sobre el medi: 

- Realització d'informes de control ambiental en els proces-

sos de planificació, implantació i manteniment de la xarxa

de telefonia fixa i mòbil: estudis d'impacte ambiental,

estudis de fragilitat visual, mesuraments de soroll i de

camps electromagnètics. 

- Desenvolupament de cursos de formació i sensibilització

a empleats. 

- Inclusió de requisits ambientals en els contractes amb

empreses proveïdores.  

• El foment d'iniciatives de responsabilitat ambiental. L'amplia-

ció el 2009 del perímetre de la certificació ISO 14001 al

Sistema de Gestió Ambiental va permetre a Telefónica com-

plir amb més garanties la protecció del medi ambient en

àmbits com ara la gestió dels residus, el consum de paper o

l'eficiència energètica. 

• El desenvolupament i la difusió de tecnologies respectuoses

amb el medi ambient.  Telefónica desenvolupa a través de les

TIC experiències orientades als seus clients que tenen com a

finalitat l'aprofitament de recursos i el respecte al medi

ambient. Especialment importants van ser les solucions ofer-

tes al segment de les PIME, com ara: 

- L'oferiment d'informació sobre estalvi energètic associat

a l'ús de solucions integrades. 

- La provisió del lloc d'alt rendiment, que suposa un estalvi

de 120 kWh/any.

Anticorrupció  

En la línia de mantenir una actitud d'intransigència pel que fa a

la corrupció i la il·legalitat, Telefónica pren com a referències la

Convenció de Nacions Unides contra la corrupció de Mèrida

(Mèxic, desembre de 2003), a la qual està subscrit, i la definició

de corrupció que incorpora Transparència Internacional (TI). 

Per a una lluita eficaç contra la corrupció, Telefónica va desenvo-

lupar diversos instruments de control: 

• Un codi ètic intern, els Principis d'Actuació, que contempla la

neutralitat política, la no acceptació de regals o suborns, la

gestió de conflictes d'interessos, etc.

• Organismes com ara la Comissió d'Auditoria de Control o la

Comissió de Recursos Humans, Reputació i Responsabilitat

Corporativa.

• Canals de denúncia posats al servei dels empleats. 

• Auditories internes, destinades a revisar, entre altres aspec-

tes, els processos comptables i de negoci, el fonament de

denúncies o el compliment d'obligacions legals.
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Relacions amb els empleats
La visió de Telefónica inclou millorar la vida dels empleats, impul-

sar el seu creixement, desenvolupament i benestar, potenciar el

talent i valorar la diversitat, la iniciativa i la innovació, propiciant

l'equilibri entre la vida personal i professional per aconseguir un

progrés comú. 

Durant els últims anys, Telefónica s'ha consolidat com a líder en

el sector de les telecomunicacions, però això no és suficient. Per

aquesta raó, al començament de l'any 2010 es ha llançat un nou

Programa Global de Transformació anomenat Bravo!, que per-

metrà a la Companyia evolucionar des del que és avui fins al que

serà el 2012, mantenint un camí de creixement i liderant el mer-

cat. Aquest programa té un objectiu: ser la millor companyia glo-

bal de comunicacions del món digital.

Aquest programa permetrà, a més, accelerar el procés de trans-

formació i es convertirà en una veritable eina de comunicació in-

terna per assegurar que tothom, a Telefónica, rema en la mateixa

direcció.

Plantilla de Telefónica a Espanya

Característiques i evolució de plantilla

En tancar l'exercici 2009, Telefónica tenia una plantilla física de

52.060 empleats, dels quals 29.889 corresponen a telefonia fixa,

5.449 a telefonia mòbil i 16.722 a la resta d'empreses del Grup a

Espanya, inclosa Atento España.

Per sexes, un 33,4% de la plantilla de Telefónica són dones; la

Companyia continua apostant per la igualtat i la diversitat i això

es reflecteix en el percentatge de dones directives que representa

un 21%.

Telefónica, centrant la seva materialitat en el sector de les

telecomunicacions, ha analitzat la contribució que fa per

al desenvolupament sostenible.

Materialitat en el Sector de les
Telecomunicacions

03

L'antiguitat mitjana de la plantilla és de 19 anys i els empleats

tenen una mitjana d'edat de 44 anys. L'índex de rotació externa

es va situar en un 1,2%.

D'altra banda i pel que fa a la jornada laboral, el 9,2% de la plan-

tilla disposa de reducció de jornada, d'aquesta manera es permet

la conciliació de la vida personal i laboral ja que facilita l'atenció de

familiars a càrrec.

Finalment, segons la forma de relació laboral, un 81% de la plan-

tilla equivalent (plantilla calculada en funció del % de jornada la-

boral treballada) manté un contracte indefinit amb la Companyia,

considerant Atento.

Expedients de regulació d'ocupació

Telefónica té com a objectiu mantenir el lideratge i la posició com-

petitiva en el sector de les telecomunicacions, i també millorar

l'ocupabilitat dels treballadors que continuïn a l'empresa, per fer

front als reptes que hagin d'afrontar en aquest nou entorn. 

Durant el 2009, Telefónica Móviles España (TME) va pactar un ex-

pedient de regulació d'ocupació (ERO) amb la majoria de la re-

presentació dels treballadors (RT) amb representació en el

Comitè Intercentres, el qual es va basar en els principis de volun-

tarietat, universalitat i no discriminació i va afectar el conjunt de

treballadors de TME i Telefónica Soluciones. Les causes van ser

tecnològiques i organitzatives. Telefónica va mantenir el seu

compromís de no utilitzar mesures unilaterals en matèria de re-

estructuració d'ocupació, prevalent el diàleg i la negociació amb

la representació dels treballadors. 

Es va establir l'objectiu d'extinció de fins a 500 contractes de tre-

ball, donant prioritat al principi de recol·locació i reinserció en el

mercat laboral. Per aconseguir aquest objectiu es va establir el

Programa de Recol·locació (Outplacement) per afavorir l'ocupa-

bilitat laboral dels treballadors que es van acollir a l'ERO, sufragat

íntegrament per l'empresa i amb una durada de 6 mesos. 
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Evolució de la plantilla a Espanya

Empleats

2009

2008

2007

53.300
52.576 52.060 Resultats del Programa de 

Recol·locació

Total Adherits

Programa Menors 48 anys

Programa 48-51 anys

Programa 52-59 anys

Programa més de 60 anys 

270 empleats

83 empleats 

79 empleats

99 empleats

9 empleats



Diversitat i Inclusió
Telefónica és una companyia que respecta els drets humans i té

un fort compromís amb el valor de la diversitat. Per aquesta raó,

treballa per aconseguir una societat de tothom i per a tothom,

sense tenir en compte les diferències, garantint l'autonomia de

cada treballador, la seva plena integració social i professional a l'em-

presa i la seva participació en la societat com a ciutadà de ple dret.

En aquest sentit, Telefónica disposa d'un equip molt divers, tant

generacional com de races i cultures. 

Formació i Desenvolupament

Atracció i retenció del millor talent

Identificar i atraure els perfils més adequats per garantir la sos-

tenibilitat del negoci és una necessitat per a Telefónica. A més,

la Companyia està compromesa a premiar, desenvolupar i retenir

el millor talent.

El Grup té un desafiament a l'hora de gestionar i desenvolupar el

talent de la seva plantilla. A Telefónica es treballa amb les perso-

nes, invertint en el desenvolupament d'una carrera professional

satisfactòria. En aquest sentit, la Companyia disposa de progra-

mes que permeten identificar el talent en els diferents nivells de

l'organització, desenvolupar les capacitats dels professionals clau

i generar un punt de trobada que faciliti una xarxa de coneixe-

ment transversal.

En aquest sentit, Telefónica continua desenvolupant un model

de competències, més adaptat a les necessitats del negoci, amb

6 competències per als nivells directius: 

• Lideratge de persones.

• Gestió de la diversitat.

• Orientació al client.

• Visió de negoci.

• Resultats i eficiència.

• Innovació.

Mobilitat internacional

Com a empresa global amb una xarxa internacional de treballa-

dors, el Grup Telefónica és conscient que els empleats volen viure

experiències internacionals i desenvolupar noves competències,

raó per la qual aposta perquè els seus professionals puguin mou-

re's per diferents països.

Durant l'any 2009 va finalitzar la implantació del model de gestió

global d'assignacions internacionals, basat en la gestió de pro-

cessos globals, amb l'objectiu de proporcionar als assignats la

millor experiència personal i professional durant el seu desplaça-

ment internacional.

La tipologia d'assignacions més freqüent es basa en desplaça-

ments de llarga durada (2-3 anys) i desplaçaments de curta

durada o rotacions (fins a 6 mesos).

Aquests programes s'han desenvolupat amb l'objectiu de propor-

cionar a les empreses del Grup Telefónica professionals que

puguin contrastar els seus coneixements i habilitats amb una

altra realitat empresarial diferent de la seva i, que al seu torn,

reben una retroalimentació professional i personal col·laborant

en el desenvolupament de les àrees en què es du a terme la

mobilitat.

Formació on line i presencial 

El 2009 es van superar els 1,87 milions d'hores de formació, xifra

que suposa un increment d'un 4% en relació amb l'any anterior. 

El 2009 Telefónica va destinar passa de 23 milions d'euros a for-

mació, això va representar una mitjana de 443 euros per empleat

i també es va passar de 34 a 36 hores per empleat.

La incorporació dels serveis e-learning a Universitas Telefónica

durant l'any 2009, ha contribuït a potenciar l'oferta formativa de

la Companyia i a difondre la seva nova estratègia. 

Formació on line

Telefónica disposa d'una plataforma e-learning i de continguts

formatius on line accessibles per tots els empleats. 

La plataforma corporativa té una estratègia innovadora que

inclou diverses metodologies:

• Realitat  virtual: posada en marxa del programa on line "El

repte de ser empresari ", simulador de negoci virtual que per-
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met a qualsevol empleat de Telefónica competir en un entorn

que simula la realitat de la gestió d'una operadora de teleco-

municacions.

• Social learning: desenvolupament de funcionalitats web 2.0

a la plataforma e-learning de Telefónica, per investigar i

potenciar les noves formes d'aprenentatge basades en les

xarxes socials

• Programes universitaris semipresencials: impartició en el

marc d'Universitas Telefónica de dues edicions del programa

de postgrau en negoci de les telecomunicacions amb la Uni-

versitat Politècnica de Catalunya.

Universitas Telefónica

Universitas Telefónica és un lloc de trobada on es viu la cultura i

els valors de Telefónica, al mateix temps que es comparteixen

coneixements i experiències i s'estableixen llaços i relacions.

Telefónica disposa, des del mes de març de 2009, del Campus

Universitas Telefónica. Situat a 40 quilòmetres al nord de Barce-

lona, el campus té una extensió de 18.000 m2 i inclou zones

esportives en les quals es pot gaudir de l'entorn natural. A més, hi

ha una zona residencial amb una capacitat de 180 habitacions i

nombroses sales de treball, equipades amb l'última tecnologia

per a la formació executiva. 

La missió d'Universitas Telefónica és treballar pel desenvolupa-

ment continu dels professionals de la Companyia, impulsar un

estil de lideratge propi i difondre l'estratègia del negoci, mitjan-

çant el treball en equip, i l'intercanvi de coneixements i bones

pràctiques dels mercats en els quals Telefónica està present.

Durant l'any passat, Universitas Telefónica va impartir 51 edi-

cions de 19 programes enfocats a les competències del model

de lideratge de Telefónica. Un total de 34 directius van participar

com a ponents en els programes, xifra que representa un 5% del

total d'hores de formació. En els programes oferts van participar

656 professionals. El nivell de satisfacció global dels participants

va ser d'un 8,7 sobre 10.

Com a activitats complementàries, es van fer 28 esdeveniments

corporatius, destacant la Trobada de Directius, la Telefónica

Europe Finance Conference i la trobada anual d'Infonomia Re'09,

amb un total de 1.178 assistents.

També l'any passat, Universitas Telefónica va llançar la seva estra-

tègia 2.0, i en l'actualitat és present a les principals xarxes socials,

ja sigui a través del seu propi bloc o amb grups propis a Facebook,

Youtube, Linkedin, Slideshare i Twitter. Aquestes xarxes tenen

més de 700 usuaris connectats i més de 2.400 visites totals.

Experiències i desenvolupament

Telefónica col·labora en el desenvolupament dels seus empleats,

posant a disposició de tots els professionals diferents possibili-

tats de formació per ampliar els seus coneixements i les seves

capacitats, i així adaptar-los a les noves necessitats.

• Cal destacar les escoles d'excel·lència i els programes de for-

mació, que s'imparteixen en els àmbits següents: Lideratge

(gestió de la innovació, desenvolupament d'equips i habilitats

gerencials), Comercial (vendes, màrqueting operatiu i estra-

tègic), Empresarial ("Hagámoslo fácil", "ConóceTe", taules

amb clients) i Tècnica (xarxes d'accés i connectivitat), en què

s'ofereixen respostes als reptes de Telefónica i es convertei-

xen els professionals de la Companyia en un referent del

sector, potenciant el seu talent i garantint les millors oportu-

nitats de creixement. Aquests programes suposen una fita pel

que fa a les metodologies de formació tradicionals i tots els

seus programes han estat molt valorats, situant-se la mitjana

per sobre del 8,5 de valoració. 

Gestió del coneixement i compartició de les millors

pràctiques

eKISS 2.0 és la plataforma on es concentra el coneixement del

sector mitjançant anàlisis profundes d'experts mundials, analis-

tes de la indústria i altres fonts rellevants com ara Convergencia

Latina, ITU o The Economist Intelligence Unit.  

El projecte "Xarxa de Coneixement" arrenca sobre una plataforma

(eKISS) de coneixement extern del sector, existent a Telefónica

des de l'any 2000. En aquesta plataforma es concentra el conei-

xement a través d'anàlisis exhaustives d'experts mundials, i

també informació rellevant dels bancs d'inversió. La informació

que es pot trobar és tant qualitativa (anàlisis sectorials, tecnolo-

gies) com quantitativa (projeccions, dades històriques), i

comprèn tots els àmbits del negoci: anàlisis d'operadors, perfils

de països, informació tecnològica, segment empreses i residen-

cial.

Durant l'any 2009 s'han incorporat noves comunitats d'interès a

eKISS, en què els experts de la Companyia van compartir les

seves experiències al servei de tots els professionals i van contri-

buir a la millora dels processos de negoci. 

L'ús d'eKISS és extensiu a totes les operacions de Telefónica, i

conté més de 200.000 documents ubicats a la base documental

de l'aplicació. El 2009 es van publicar 45 nous butlletins, de

manera que es van assolir un total de 200. A més, a la Mediateca

es pot accedir a 290 conferències.

Oportunitats per a joves/beques

Telefónica ha mantingut durant el 2009 la seva política de facili-

tar experiència a joves universitaris, amb la seva política de

beques. El desembre de 2009, la Companyia disposava de 180

becaris al país, repartits per les diferents unitats de l'empresa,

dels quals 102 tenen beques de 6 mesos, dirigides a estudiants

d'últims cursos, i 78 beques d'11 mesos dirigides a universitaris

acabats de titular. 

Reconeixements al treball dels
empleats
Telefónica aposta per una cultura de reconeixement, en què

empleats i directius sàpiguen valorar els èxits i les actituds dife-

rencials de les persones i dels equips.

Per donar suport a la consecució dels objectius estratègics del

Programa de Transformació GPS, Telefónica España ha definit un

Telefónica a Espanya / Informe Anual de Responsabilitat Corporativa 200918



model de reconeixement que ajuda a construir una cultura que

homogeneïtzi el discurs sobre els comportaments a reconèixer,

facilita que totes les unitats tinguin eines similars i potència que

el seu ús no pivoti únicament en la línia de comandament, sinó

que involucri tots els empleats. 

Per aquesta raó, s'ha creat un Programa de reconeixement que

estableix una sèrie d'èxits grans i petits, de periodicitat anual, tri-

mestral i diària, que s'executen tant a escala d'empresa/opera-

dora com de les direccions i departaments. A través d'aquest

programa, es pretén proporcionar a la "fita excepcional" un "re-

coneixement excepcional".

Telefónica premia la cultura de Servei al Client, la innovació i l'e-

ficiència, a través dels Premis Patenta Emprenedors i del Premi

Client, que tenen com a objectius reconèixer els projectes dels

empleats, crear una cultura innovadora i estudiar i desenvolupar

nous negocis, en línia amb els objectius estratègics de l'empresa.

El reconeixement s'estén a les idees que suposin nous ingressos

i millorin l'Experiència Client (Idealab), i a aquelles persones apor-

tin millores en l'eficiència dels processos (Eficiencialab). 

D'altra banda, el Premi Client és un nou concurs que Telefónica

va llançar el mes de març de 2009. El seu objectiu és reforçar la

qualitat del servei al client donant valor a les accions dels emple-

ats. El premi reconeix les actuacions més transformadores que

hagin contribuït a millorar la relació amb els clients. Aquest con-

curs s'emmarca dins dels reconeixements institucionals atorgats

des de la Direcció. 

Altres formes de reconeixement que inclou el Programa són les

següents:

• Reconeixement per unitat. 

• Reconeixement social (de company a company). 

• Felicitacions digitals: els empleats poden enviar agraïments

a altres companys.

• Els companys + GPS: trimestralment, s'obre un procés parti-

cipatiu en què els empleats nominen el company que

representi millor l'actitud del Punt Blau seleccionat dins del

projecte "10 Punts Blaus" del model de gestió.

El 2009 es van llançar quatre convocatòries dins del Programa de

reconeixement de la contribució a Telefónica I+D dels empleats,

en les quals s'han premiat les seves iniciatives i aportacions més

destacades:

• Reconeixement a l'impuls de la cultura d'innovació.

• Reconeixement al posicionament de Telefónica I+D en l'àm-

bit tecnològic. 

• Reconeixement anual d'empleats 2009.

• Reconeixement als inventors de TI+D.

Inversió de futur: All Employee Share Plan

D'altra banda, Telefónica premia els empleats pel seu compro-

mís, ja que els dóna l'oportunitat de participar en l'aspecte més

tangible del creixement de l'empresa: el seu capital social.

En aquest sentit, el Consell d'Administració de Telefónica va apro-

var un pla dissenyat per permetre que els empleats inverteixin

en el futur de la Companyia i siguin recompensats per aquest fet.

Aquest pla ofereix, a més de 120.000 empleats a tot el món, la

possibilitat de comprar accions de la Companyia fins a un valor

de 1.200 €. Si les accions es mantenen durant un any, es rep una

acció gratis per cada altra acció comprada.

Satisfacció i compromís dels
empleats
Promesa de l'empleat

Per avançar en aquest sentit, Telefónica ha dissenyat una nova

proposta de valor a l'empleat que s'estructura en vuit eixos prin-

cipals: "ens comprometem amb els nostres clients", "som un sol

equip", "el nostre lideratge inspira", "la nostra manera de comuni-

car-nos genera confiança", "som protagonistes del nostre

desenvolupament", "reconeixem la contribució diferencial",

"tenim esperit innovador" i "construïm el millor lloc per treballar".

Comunicació  

L'empleat en el centre d'una comunicació global i propera.

Durant el 2009, Telefónica ha donat continuïtat al seu esperit de

comunicació interna en el seu afany per cohesionar i dinamitzar

l'equip humà que la integra, al mateix temps que ha sumat volun-

tats en la consolidació d'accions de comunicació global per a tots

els empleats. 

D'altra banda, durant l'any passat, la Companyia ha concentrat

esforços per donar més protagonisme als professionals que hi

treballen, a través d'eines de comunicació on line i, fonamental-

ment, interactives: el Diario de Telefónica, el Diario TV, i també

emailings massius a tots els empleats. També, s'han comunicat

i/o organitzat nombroses accions de proximitat, com ara sorte-

jos d'entrades a museus, concerts, esdeveniments esportius i de

lleure patrocinats per l'empresa; col·laboració amb Fundació Tele-

fónica a iniciatives solidàries de voluntariat; invitacions per

participar en enquestes de opinió, concursos per rebre llibres de

divulgació actual, conferències o actes, etc. 

Telefónica ha seguit impulsant els diferents suports de comuni-

cació interna a disposició dels empleats. Entre aquests suports

destaquen la revista corporativa SOMOS, i els mitjans electrònics

i audiovisuals com ara El diario de Telefónica, El diario TV, la intra-

net corporativa, el portal de Distrito C, el portal de Telefónica

España, el portal del Directiu i SOMOS, en format digital, entre

d'altres.

Al llarg de 2009 es van crear una sèrie de microllocs o especials

informatius específics, amb l'objectiu d'atorgar més visibilitat a

temes d'interès excepcional per als empleats, entre els quals des-

taquen els següents: El Mobile World Congress 2009, la Cimera

de Directius 2009, la Junta d'Accionistes 2009, la nova política
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ambiental de Telefónica, els Premis MTV, l'Efecte Eco, l'aniversari

d'ATAM: "ATAM també et pot ajudar a tu"; activitats mensuals de

Patrocinis, etc. 

Les estadístiques reflecteixen que, durant el 2009, la intranet cor-

porativa va registrar un volum aproximat de 205.000 visites

mensuals, repartides de la manera següent: 

• El Diario de Telefónica: rep una mitjana de 90.000 visites al

mes.

• El Diario TV: Registra un nombre de visites anuals que fluctua

entre els 12.000 i els 22.000. 

• El Portal del Directiu. Rep un nombre de visites diàries que

oscil·len entre 1.200 i 2.400.

• El Portal de Distrito C: és la web del professional que treballa

a la seu principal de la Companyia, a Madrid. Aquest vehicle de

comunicació, focalitzat per als 12.000 treballadors del com-

plex, va rebre el 2009 entre 14.000 i 24.000 visites mensuals.

• SOMOS: la revista per a tots els empleats de la Companyia,

es distribueix on line en tots els països i es publica en tres idio-

mes: espanyol, anglès i portuguès. A més, s'imprimeixen

exemplars en espanyol i anglès que es distribueixen a Es-

panya, l'Amèrica llatina i Europa.

Satisfacció i compromís dels professionals: Clima

Laboral

Telefónica segueix apostant per la satisfacció i el compromís dels

seus professionals. La realització d'una enquesta anual (enquesta

anual de clima i compromís - EACC), dirigida a tots ells, té com a

objectiu analitzar el seu nivell de satisfacció i de compromís amb

la Companyia. S'hi recullen la permanència a la Companyia, la

valoració de l'esforç i la disposició a compartir amb el seu entorn

personal les seves experiències a Telefónica. L'EACC és una eina

on line que permet la gestió integral del compromís: mesura la

seva evolució, facilita la comunicació dels resultats al mateix

empleat i permet el seguiment, per part dels superiors, dels plans

de millores globals i individuals.

A partir d'aquesta enquesta s'elabora l'índex de clima i compro-

mís (ICC), que és la mitjana de respostes favorables ("d'acord" i

"totalment d'acord") a les 33 preguntes que s'hi plantegen. 

El 2009, i per tercer any consecutiu, es va aplicar a totes les

empreses del Grup Telefónica un mateix qüestionari; això ha

permès mesurar-ne l'evolució i comparar les dades consolida-

des per a totes les regions. El nombre total d'enquestes

obtingudes ha estat de 19.438, un 55,5% de participació dels

empleats de Telefónica España destacant l'augment de 4,7 p.p.

respecte a 2008.

L'indicador de clima i compromís (ICC) continua la tendència posi-

tiva d'estudis anteriors millorant en 5,0 p.p. respecte a l'enquesta

global 2008 i en 2,6 p.p. respecte al panel 2009. En els 2 últims

anys s'ha millorat 10,7 pp

Les 6 dimensions mesurades i la seva evolució és la següent:

• Imatge i orgull. Evolució de +5,4 punts. Aquesta dimensió se-

gueix sent la més valorada, 81,3%. Totes les àrees estan per

sobre del 78% de satisfacció.

• Client. La dimensió Client puja 3 punts, situant-se en 61,9%.

• Direcció. Aquesta dimensió registra l'evolució més gran, +8,2

punts fins al 43,5%. És l'única dimensió que segueix estant

per sota del 50%. 

• Cap directe. Millora 5,1 punts, pugen en totes les preguntes

d'aquesta dimensió, destacant les pujades en directius (7,5),

dins de conveni (5,6) i comandaments (5,5).

• Treball diari. Millora 4,5 punts, segueix pujant de manera des-

tacable la pregunta que mesura la innovació, més de vuit

punts i es valora molt positivament la col·laboració entre les

persones del seu equip.

• Desenvolupament. Evoluciona de forma positiva, +3,2 p.p. La

pregunta que mesura les oportunitats de desenvolupament

ha evolucionat més de 4 punts des del panel del juny, en què

queia 3 p.p.

Totes les dimensions experimenten ascensos i destaquen els

aspectes relacionats amb la Direcció i amb la Comunicació (+7,8

p.p.) encara que totes dues tenen un ampli recorregut de millora.

Hi ha accions que han destacat per la seva repercussió en la satis-

facció i el compromís dels empleats dins de cadascun dels eixos,

com són la iniciativa "10 Punts Blaus" que pertany a un nou estil

de gestió que treballa l'eix Cultura, i que ha creat un únic estil de

gestió per a tot l'equip, homogeneïtzació que ha contribuït a l'a-

vanç en resultats i transmissió de valors de la Companyia.

Iniciatives com "Un mes" o "Una direcció", que formen part de l'eix

"Un sol Equip", han fomentat el coneixement de les àrees i la

col·laboració entre aquestes, i on tots els equips de treball han

donat el millor de si per acostar-se i mostrar el que fan a la resta

de la Companyia. 

L'avaluació de competències analitza el rendiment i aprofundeix

en el coneixement de les àrees de millora de cada professional,

amb entrevistes individuals de feedback, fet que és clau en la

relació cap directe-empleat. 

També l'any passat es va implantar el Programa de reconeixe-

ment destinat al millor equip de projecte "Equip Jabberwocky",

en què es van reconèixer 2 equips, i al millor company "Te-Reco-

noce", dins de l'eix Il·lusionat i compromès.
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Per primera vegada es dóna l'oportunitat d'estendre una pràctica

com són les felicitacions entre companys, que facilita reconèixer

l'esforç per un treball ben fet, una actitud amb el client i qualse-

vol actuació mereixedora d'aquesta felicitació, que ha constituït

un èxit a la Companyia.

Gràcies a les dades obtingudes a través de les enquestes de

clima, les dimensions de Great Place to Work, tallers de treball i

estudis de reputació corporativa, s'identifiquen els atributs més

valorats per la plantilla. Així es va establir la promesa de l'empleat

amb l'objectiu de transformar la Companyia, creant una cultura

comuna per a tothom.

El 2007, en el llançament del programa AHORA, la Companyia es

va comprometre a un gran repte, explicitat en un objectiu ambi-

ciós a 3 anys: ser en tots els països la millor empresa del sector

dins del rànquing de Millor Lloc per Treballar, i assolir una satis-

facció d'empleats com a mínim del 75%. 

Compromesos amb la Societat

Després de nou anys de treball, l'àrea de Voluntaris Telefónica

s'ha convertit en un mitjà inestimable de canalitzar una gran part

del compromís social del Grup Telefónica, i també en un valor

estratègic de la seva responsabilitat social corporativa. Volunta-

ris Telefónica s'ha convertit en un referent de voluntariat a escala

mundial.

Llibertat d'Associació i diàleg
social 
Durant el 2009, el Protocol Social de Acords Internacionals i el

seu codi de conducta, renovat i signat el mes de desembre de

2007, entre la Union Network International (UNI), els sindicats

UGT i CCOO i Telefónica, s'han mantingut al llarg de l'any i han

constituït, durant el 2009, els referents d'actuació pel que fa al

diàleg social, especialment amb l'exercici dels drets d'associació,

participació i negociació col·lectiva dels treballadors.

Llibertat d'associació

El dret a la llibertat d'afiliació es fa efectiu sense cap tipus d'obs-

tacle. A més, es posa a la disposició dels representants dels

treballadors una àmplia dotació de mitjans i de facilitats per a l'e-

xercici de la llibertat sindical. 

Negociació col·lectiva

Durant el 2009, 39.437 empleats, xifra que representa el 75,8%

de la plantilla de Telefónica, van tenir regulades les seves condi-

cions laborals per acords o convenis col·lectius, la qual cosa és

una mostra evident de l'abast del diàleg social a la Companyia.

Telefónica segueix apostant pel diàleg social i el promou de

manera generalitzada en una àmplia majoria de les seves empre-

ses. Per aquesta raó, du a terme processos de negociació

col·lectiva, i a través dels acords assolits es regulen les condicions

econòmiques i laborals dels empleats. Matèries com l'ocupació,

la retribució, la capacitació i el desenvolupament professional, els

beneficis, la seguretat i salut, etc., són temes habituals del con-

tingut dels acords col·lectius.

La tendència és la signatura de convenis d'uns quants anys de

durada, amb ajustos anuals de les previsions salarials preesta-

blertes. És per aquesta raó que, el 2009, les empreses amb un

nombre més gran de treballadors van mantenir els convenis ja

vigents. Precisament per aquesta característica, els convenis dis-

posen també de mecanismes de "negociació permanent", que

asseguren la continuïtat del diàleg social durant el seu període

de vigència, fet que permet dirimir problemes d'interpretació del

conveni en aplicació o incorporar als fòrums de negociació noves

situacions o necessitats que es presentin per l'evolució dels nego-

cis.

Seguretat, salut i benestar en el
treball
Oferim als nostres empleats un entorn laboral segur, raó per la

qual s'estableixen els mecanismes adequats per evitar accidents,

lesions i malalties laborals.

Seguretat i salut

Al llarg de 2009, Telefónica ha continuat amb l'execució de les

accions preventives entre les quals destaquen:

Vigilància de la salut 

La promoció de la salut i el diagnòstic precoç de les malalties han

centrat gran part de l'activitat desenvolupada en aquest apartat,

destacant les accions que es descriuen tot seguit:
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Eina
Alta direcció/Direcció

Comandament intermedi

Resta d'empleats   

Cobertura sobre Total 
plantilla per col·lectiu

100%

100%

80%

Percentatge d'empleats que reben
avaluacions regulars de l'acompliment
i de desenvolupament professional.



• Campanyes preventives: s'ha incrementat l'oferta periòdica

d'exàmens de salut a les diferents regions, amb la intenció

de garantir l'aptitud mèdica dels treballadors per a l'execu-

ció correcta de les seves tasques, en funció dels riscos

laborals identificats i associats a la realització de les dites tas-

ques.

En aquesta línia, són diverses les campanyes preventives dis-

senyades per complementar, de manera permanent, la

valuosa informació obtinguda a partir dels exàmens de salut,

destacant la "Campanya de prevenció de malalties oncològi-

ques".

Hi ha múltiples accions encaminades a fomentar una cultura

i uns hàbits saludables, en les quals es proporcionen als

empleats, informació, recursos i suport posterior per ajudar-

los a millorar la seva salut. Destaquen la "Campanya per

deixar de fumar", amb cursos on line i consulta de seguiment

mèdic periòdic, desenvolupada a Espanya. 

D'altra banda, i en l'àmbit general, s'ha reforçat la "Campanya

de vacunació contra la grip estacional" i s'han implementat

accions específiques a les diferents regions, amb l'objectiu de

minimitzar els efectes de la Grip A en el col·lectiu de treballa-

dors.

Prevenció de riscos laborals

L'objectiu és garantir un entorn laboral segur per als treballadors

de Telefónica i la resta de col·laboradors, a més de promoure els

mecanismes adequats per evitar o reduir l'esdeveniment d'acci-

dents no desitjats. Són múltiples les accions que s'emprenen en

aquest sentit i que es poden destacar:

• Avaluacions de riscos (AR): s'ha incrementat la realització d'AR

en els centres de treball de les diferents empreses, en funció

de la periodicitat i els requeriments existents, tenint en

compte la diversitat d'activitats, riscos laborals i mesures pre-

ventives inherents.

A Telefónica, durant el 2009, es van avaluar de nou els riscos

laborals dels diversos llocs de treball de la Companyia, a través

d'un projecte ambiciós consistent a analitzar el conjunt d'ac-

tivitats que es desenvolupen, identificant els riscos laborals

lligats als processos i tasques que les componen per imple-

mentar, posteriorment, les mesures preventives necessàries

per evitar-los o minimitzar-los. Aquest projecte ha estat

objecte de reconeixement i felicitació per part de la represen-

tació dels treballadors. 
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Gestionant les
amenaces: campanya
sobre la Grip A

El mes d'abril de 2009, es va detectar a Mèxic i Califòrnia un brot

de grip A (H1N1). Es tractava d'un nou virus per al qual la pobla-

ció no estava immunitzada i del qual tampoc es coneixia la

gravetat que la malaltia podia tenir.

D'altra banda a Espanya, Telefónica va prendre també una sèrie

de mesures encaminades a mantenir informada tota la plantilla

de les actuacions preventives que s'havien d'aplicar en els viat-

ges a les zones afectades, durant la seva estada en aquestes

zones, i també al seu retorn. Aquestes mesures, sempre d'acord

amb els protocols internacionals i seguint els criteris del Minis-

teri de Sanitat i Política Social, en un principi van estar

encaminades a la prevenció del contagi i a la detecció precoç de

possibles casos, amb la finalitat d'intentar aturar el progrés de la

malaltia.

A partir del mes de juny, en què l'Organització Mundial de la Salut

(OMS) va declarar la fase 6 de la pandèmia, Telefónica va crear un

Comitè de Pandèmia de Grip, seguint les recomanacions del

Ministeri de Sanitat i Política Social, que va establir diferents direc-

trius similars a les posades en marxa a Mèxic: informació sobre la

malaltia a la intranet corporativa, mesures higièniques generals i

específiques, telèfon de consulta 24 hores, consulta mèdica i

assessorament des del Servei Mancomunat de Prevenció, etc.

Certificació dels
sistemes de prevenció
a Espanya

La legislació espanyola estableix que les empreses que disposin

d'un Servei de prevenció propi, han de sotmetre'l al control d'una

auditoria o avaluació externa. Aquesta auditoria (que s'ha de

repetir cada 4 anys) és un instrument de gestió que persegueix

reflectir la imatge fidel del sistema de prevenció de riscos labo-

rals de l'empresa, valorant la seva eficàcia i detectant les

deficiències que puguin donar lloc a incompliments de la norma-

tiva vigent per permetre l'adopció de decisions dirigides al seu

perfeccionament i millora.

Al llarg de l'exercici 2009, a Telefónica ha tingut lloc, amb resul-

tats molt positius (obtenció del Certificat d'Auditoria

corresponent) el procés d'auditoria legal de prevenció de riscos

laborals.

De la mateixa manera, durant l'any passat, les empreses adheri-

des al Servei Mancomunat de Prevenció de Riscos Laborals del

Grup Telefónica a Espanya (un total de 38 empreses) han obtin-

gut resultats favorables en la primera fase del procés d'auditoria,

que es completarà en l'exercici 2010.



• Mesures d'emergència: el compromís de Telefónica amb la

seguretat dels treballadors es posa de manifest en un incre-

ment creixent de la implantació de mesures d'emergència en

general i de la realització de simulacres d'emergència de les

instal·lacions, en particular, en el conjunt de les regions.

• Acords amb la representació dels treballadors: la participació

dels treballadors (a través dels seus representants) en els

aspectes relacionats amb la seguretat i la salut en el treball,

no és un simple requeriment legal per a Telefónica, sinó que

constitueix una fita fonamental perquè la prevenció de riscos

laborals s'integri i evolucioni a l'empresa, de manera proactiva

i consensuada.

• Formació en seguretat i salut en el treball: Telefónica és cons-

cient que la formació és un dels pilars bàsics de la prevenció

de riscos laborals en el treball i de la seguretat dels seus treba-

lladors i, en aquest sentit, són nombroses les accions

formatives.

Telefónica estructura la seva formació en: formació inicial,

quan es produeix l'adscripció del treballador al lloc de treball,

formació per canvi de lloc de treball o activitat, i formació de

reciclatge, amb una periodicitat de 5 anys.

Accidentalitat

Durant el 2009, Telefónica ha seguit aprofundint en la recopila-

ció d'informació de sinistralitat a les seves diferents regions, la

qual cosa permetrà elaborar els informes qualitatius necessaris

per implementar les "millors pràctiques" en les seves activitats,

tasques i processos. 

Les dades obtingudes el 2009 són les següents:

Benestar  

Cada vegada més, Telefónica facilita l'equilibri entre la vida per-

sonal i laboral de tots els seus empleats, harmonitzant les seves

expectatives i necessitats amb els objectius del negoci i cons-

truint un ambient de treball entusiasta on les persones se sentin

importants, estimulant la col·laboració entre les diferents àrees

de la Companyia. 

Es va fomentar l'adquisició d'hàbits saludables per part dels

empleats, perquè milloressin la seva qualitat de vida, a través de

xerrades vinculades a la salut, cura personal, esports, donació de

sang, campanyes preventives de salut, etc. 

Finalment, cal destacar que la connectivitat plena i permanent

permet treballar en mobilitat des de qualsevol lloc.
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Compartint les "millors
pràctiques" en salut i
seguretat en el treball
El 2009 va tenir lloc a Distrito C, una trobada entre les regions

d'Espanya i Europa, en la qual es van presentar i es van compar-

tir les "millors pràctiques" de seguretat i salut en el treball. Entre

d'altres, es va presentar la segona versió del document "Análisis

de la Siniestralidad Laboral en el Grupo Telefónica", aplicable a

totes les empreses de la Companyia.

L'aspecte més significatiu de la nova edició del document, és la

inclusió d'un apartat específic per a l'"estudi dels factors causals

dels accidents de treball" (com a part del repte de reducció de

sinistralitat a Telefónica), que es fonamenta en el fet que tots els

accidents tenen causes que els originen i, per tant, es poden evi-

tar en gran mesura, en identificar i controlar els factors causals,

mitjançant l'estudi de la forma en què es produeixen.

A partir d'aquesta valuosa informació, es fomenten i s'extrapolen

els millors procediments de treball i les "millors pràctiques" en

seguretat i salut en el treball, al conjunt de regions del Grup Tele-

fónica.

Indicadors d'accidentalitat laboral

Tasa de Incidencia (T.I.) 

Ratio de Gravedad (R.G.)

Tasa de Duración Media

(T.D.M.)

(Nº Accidentes de Trabajo

(AT’s)/Nº Total

Trabajadores) x 1000

(Nº Días por AT/Nº Total

Trabajadores) x 1000

Nº Días por AT/Nº Total

AT’s

9,06

208,75

23,02



Responsabilitat en la cadena de
subministrament
Telefónica manté el seu compromís de promoure i assegurar una

actuació socialment responsable en tota la seva cadena de sub-

ministrament, en línia amb el que es manifesta en els seus

Principis d'Actuació.

Compromís amb la gestió
responsable
A Espanya, aquesta cadena de subministrament la formen les

gairebé 4.000 empreses amb les quals es col·labora, en què les

adjudicacions realitzades el 2009 van pujar a més de 6.000

milions d'euros.

Els eixos d'actuació per a una gestió responsable en la cadena de

subministrament són els següents:

Una relació basada en la transparència i en la confiança.

Totes les empreses del Grup Telefónica fan les seves compres d'a-

cord amb un model de gestió comú, que es caracteritza per la

transparència en el procés de negociació, l'objectivitat en la presa

de decisions i per la igualtat d'oportunitats a tots els proveïdors.

El model de compres s'articula a través de la mesa de compres1

i les eines de comerç electrònic. El 2009 el 95% de les compres

d'Espanya es van negociar a través de la plataforma de comerç

electrònic. Aquesta xifra reflecteix l'impuls que el Grup ha donat

a la gestió electrònica de les operacions amb proveïdors, tant en

el moment de la negociació, com en la formalització de compro-

misos (cartes d'adjudicació, contractes i comandes), i en la

factura. 

Tot això és possible gràcies a Telefónica Compras Electrónicas

(TCE), empresa encarregada de gestionar la plataforma de

comerç electrònic i de desplegar les eines electròniques en les

compres de tots els productes i serveis en totes les companyies

del Grup.

El 2009, per tal de procurar una millor funcionalitat, TCE va dur a

terme la migració de la plataforma de compres a la nova versió

del producte Ariba Spend Management Suite. El 2009 la dispo-

nibilitat mitjana de la plataforma va ser superior al 99,6%.

El 2009, un dels canvis més rellevants del model de compres ha

estat la creació de Telefónica Global Services (TGS), empresa que

busca enfortir la relació amb els principals proveïdors del Grup en

l'àmbit d'infraestructures de xarxa, dispositius de client i sistemes

de informació. L'objectiu és afavorir la gestió global de les nego-

ciacions amb els proveïdors i simplificar els processos, millorant

així l'eficiència. 

El portal del proveïdor de Telefónica (www.telefonica.es/provee-

dores) ofereix més informació sobre Telefónica Global Services,

el model de compres i els procediments existents, entre els quals

el procés d'inscripció de proveïdors.

Així mateix, Telefónica conscient de l'impacte de la seva activitat,

segueix millorant la gestió de les factures, reduint l'import que es

va abonar fora de termini, versus 2008: 

Construint un marc de relació que promou i vetlla per una actua-

ció responsable dels nostres proveïdors, d'acord amb la llei, els

drets humans, la salut i el medi ambient. És a dir, que ajudi al

compliment dels Principis d'Actuació del Grup.

Telefónica requereix a tots els seus proveïdors directes que accep-

tin i compleixin aquests Principis, convidant-los a difondre'ls i

impulsar-los entre els seus col·laboradors i subministradors. 

Així mateix, Telefónica participa activament en iniciatives secto-

rials i intersectorials que busquen garantir els Drets Humans i el

respecte mediambiental, reforçant així el compromís assumit el

2002 amb la seva adhesió al Pacte Mundial de Nacions Unides:

Telefónica és membre fundador de GeSI (Global e-Sustainability

Iniciative) i colidera juntament amb Motorola el grup de treball

de la cadena de subministrament.

GeSI promou des de 2004 i en col·laboració amb Electronic

Industry Citizenship Coalition (EICC), una actuació conjunta i

estandarditzada del sector TIC, de manera que tots els proveïdors

del sector puguin disposar d'eines que ajudin a la millora de les

actuacions sociolaborals i mediambientals.  

Entre aquestes eines, destaca E-TASC (Electronic s-Tool For

Account Supplay Chains www.e-tasc.com ). 
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1 La mesa de compres del Grup està en funcionament des de fa més de 12
anys. Actualment hi ha onze meses ubicades a: Madrid, Londres, Praga,
São Paulo-Telesp, São Paulo-Vivo, Buenos Aires, Santiago de Xile, Bogotà,
Lima, Caracas i Mèxic DF.

Pagament a proveïdors fora de
termini

2009

6,5

11,1

2008

5,81

16,51

Espanya

% Factures

% Volum



Un compromís significatiu atès
l'impacte de la nostra activitat 
El 2009 les adjudicacions de Telefónica a Espanya van arribar a

més de 7.000 milions d'euros. La distribució, d'acord amb les

línies de producte, és la següent:

Entre els principals proveïdors el 2009 destaquen: NOKIA, ERICS-

SON, HAVAS, APPLE, SAMSUNG, ALCATEL, NOKIA SIEMENS,

SONY ERICSSON, INDRA i IBM.

Telefónica, en línia amb la visió que la inspira, és motor de

desenvolupament i progrés de les societats on és present. Un

exemple n'és que el 2009 prop del 86,2% dels proveïdors

adjudicataris van ser proveïdors locals, als quals els va

correspondre el 90,5% del volum de compres adjudicat.

Un model de compres basat en
la transparència, en què cobren
rellevància les eines de comerç
electrònic
Telefónica disposa d'un model de gestió de compres comú en

totes les seves empreses, que garanteix una gestió responsable

de les compres mitjançant l'aplicació dels principis següents:

• Concurrència i igualtat d'oportunitats.

• Transparència en el procés i en la presa de decisions.

• Objectivitat i unanimitat en les decisions d'adjudicació.

• Vocació de servei vers els clients interns i externs.

• Compliment mutu dels compromisos amb proveïdors. 

Basant-se en aquests principis, Telefónica fomenta des de fa uns

quants anys la negociació electrònica amb un doble objectiu:

d'una banda garantir la transparència, la concurrència i la igual-

tat d'oportunitats amb els proveïdors, d'una altra buscar una

eficiència més gran en la petició i recepció d'ofertes. Aquests

avantatges són encara més evidents en la subhasta electrònica,

que es va utilitzar com a modalitat de negociació en més de

1.900 negociacions el 2009, fet que representa un import supe-

rior als 860 milions d'euros.

El 2009 va seguir incrementant-se el nombre de proveïdors incor-

porats a la plataforma, superant els 2.600 al tancament d'any. 

El gràfic següent mostra l'ús del comerç electrònic el 2009:

Al tancament de 2009 el volum de compres formalitzat electrò-

nicament va pujar a gairebé 7.000 milions d'euros, i el nombre de

factures electròniques va superar les 38.000. 

El 2010 el Grup té previst incrementar aquesta xifra, ja que impul-

sarà la factura electrònica en tots els proveïdors globals.

Un procés que impulsa
estàndards ètics, laborals i
mediambientals en els nostres
proveïdors
Per impulsar els estàndards ètics, laborals i ambientals en els

seus proveïdors, el 2009 es va continuar el desplegament de la

Normativa de Compres Responsables iniciat el 2008. Aquesta

normativa està integrada en el procés de compres de Telefónica

a Espanya i inclou tres fases: 

Formant part del catàleg de Telefónica:

En el moment de fer la inscripció en el catàleg de compres, Tele-

fónica recull informació sobre el comportament i les aptituds dels

seus proveïdors. Per aquesta raó, disposa d'un qüestionari d'au-

toavaluació sobre codi ètic, pràctiques laborals, medi ambient i

seguretat i salut. Aquest qüestionari és obligatori per als submi-

nistradors considerats de risc i també n'hi ha una versió més

resumida i de caràcter voluntari per a la resta de proveïdors. 

El Grup Telefónica, seguint el criteri definit per GeSI, considera

proveïdors d'alt risc aquells que comercialitzen un producte o ser-

Informe Anual de Responsabilitat Corporativa 2009 / Telefónica a Espanya 25

Volum de compres adjudicat per línia
de producte 2009

34,01%
31,70%

13,01%

5,23%
11,18%4,86%

Infraestructures i xarxes

Serveis i obres

Productes de mercat

Sistemes d'informació

Publicitat i màrqueting

Continguts

Ús del comerç electrònic 2009

Volum
adjudicat 

por eSourcing

por subhastes

por eSourcing

por subhastes

6.039.680.378 

8.897

1.923

861.185.686 

Nre. processos
compra negociats



vei que es produeix en un país de risc des del punt de vista de res-

ponsabilitat corporativa, s'associa a la marca, i té impacte en el

client o en els mitjans.

El 2009, van ser avaluats 84 proveïdors a Espanya, dels quals 2

pertanyien a la categoria d'alt risc, 12 de risc moderat i 70 de risc

baix.

Seguiment nivell de compliment:

Tenint en compte la informació aportada pels proveïdors en els

qüestionaris d'autoavaluació, Telefónica fa auditories a les

instal·lacions d'alguns dels proveïdors per garantir el nivell de

compliment dels Principis d'Actuació. 

Un dels reptes que ens hem establert és definir i utilitzar un

checklist d'auditoria homogeni per al Grup a la fi de 2010.

Definint accions de millora:

Telefónica demana als proveïdors que elaborin plans d'actuació

que mitiguin i corregeixin els riscos identificats. Tant en l'elabo-

ració d'aquests plans com en la posada en marxa, és clau la

col·laboració de totes les àrees locals que tenen relació amb el

proveïdor: compres, recursos humans, legal, qualitat, etc. 

La formació i la sensibilització és una altra línia d'acció que Tele-

fónica utilitza per fomentar una cadena de subministrament

responsable.

La diferència de proveïdors de risc avaluats el 2009 si es compara

amb el 2008, obeeix al procés natural de compres, i el 2009 es

van avaluar el 100% de proveïdors de risc que van fer la inscripció

o la renovació.

Les principals causes de risc se centren a garantir la NO existèn-

cia del treball infantil i el treball forçat, i també la retribució d'un

salari d'acord amb la llei.

Un compromís que es reflecteix
en les línies d'actuació de 2010
Telefónica seguirà treballant per disposar d'un procés de compres

comú a tot el Grup que consideri aspectes de sostenibilitat en els

proveïdors. En aquesta línia s'han plantejat els objectius 2010

que es resumeixen a:

• Fomentar la confiança i transparència:

1. Incrementar les negociacions electròniques, especialment

en els nostres proveïdors globals.

2. Millorar la gestió de factures, reduint el volum abonat fora

de termini.
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Proveïdors avaluats 
per categoria de risc

Alt

27

72 70

142

12
2

Moderat Baix

2008

2009

Programa Som
Humans

Programa llançat el 2009 per la Direcció de Canal Residencial

Mòbil de Telefónica España que promou el treball en equip amb

el proveïdor, dedicant temps a les persones (clients i proveïdors)

perquè tots som humans.

Es van realitzar activitats de formació i proximitat entre comer-

cials de Call Center i supervisors de Telefónica.

Durant el pilot de 2009 en tots els Call Center participants la

satisfacció dels clients va créixer, en només dos mesos des de

l'inici del pilot, un 4,6%.

Compromisos:

• Hem creat una nova forma de comunicar-nos.

• Acostament als comercials, més treball en equip amb l'es-

tructura del proveïdor.

• Fer trobades interculturals per treure idees, aprendre, millo-

rar la comunicació i fer el tracte més humà. Tenim molt a

aprendre.

• Acreditació de comercials. Autoformació i control de l'evolu-

ció de la pròpia formació del comercial.

• Noves formes de recollir idees, per una implicació més gran

en tot el procés dels comercials.



• Impulsar estàndards de sostenibilitat en els nostres proveï-

dors:

1. Fomentar el diàleg, la formació i les auditories als proveïdors

classificats de risc per la naturalesa del producte o servei o

país on el presten.

2. Promoure l'ús de l'eina eTASC entre els principals proveïdors

del Grup.

3. Consolidar les actuacions en proveïdors de risc atesa la situa-

ció de cada regió.

Per aquesta raó, al llarg del 2010, tota la Companyia seguirà els

criteris marcats per la política de responsabilitat en la cadena de

subministrament, materialitzant així el compromís assumit per

Telefónica:

"Els Principis d'Actuació de Telefónica ens impulsen a assumir

un compromís amb la sostenibilitat en la cadena de subministra-

ment, incorporant als criteris de compra aspectes socials, laborals

i mediambientals; construint així un futur millor.

Aquest compromís és present en tot el procés de relació amb els

nostres proveïdors:

• Els nostres equips de compres i línies de negoci coneixen els

criteris de sostenibilitat i són conscients dels beneficis d'una

actuació responsable en la cadena de subministrament.

• Informem i avaluem els nostres proveïdors sobre els contin-

guts i objectius dels nostres principis i polítiques, a fi de ga-

rantir que tothom comparteixi la mateixa visió.

• Vetllem perquè els nostres proveïdors respectin la legislació

local vigent, animant-los a ser proactius i donar un pas més,

considerant legislacions més exigents en aquesta matèria.

• Impulsem programes de formació i millora contínua dels nos-

tres proveïdors, basant-nos en el nostre coneixement previ i

en el seu acompliment.

• Animem els nostres proveïdors a dur a terme actuacions d'a-

questa naturalesa en la seva pròpia cadena de subministra-

ment, per tal de multiplicar l'impacte positiu en els aspectes

socials, laborals i mediambientals.

D'aquesta manera prioritzem les nostres actuacions, treballant

en les àrees de més impacte en la sostenibilitat de la cadena de

subministrament, un factor clau que marca la diferència.

Integritat i Transparència

L'any 2009, els Principis d'Actuació de Telefónica van ser recone-

guts com una de les millors pràctiques en la dimensió econòmica,

fet que va permetre a la Companyia liderar el Dow Jones Sustai-

nability Index.

Inversió Responsable

Telefónica inverteix amb responsabilitat

Les inversions socialment responsables (ISR) que estaven en car-

tera el 31 de desembre de 2009 en els fons de pensions de la

Companyia estan invertides tant en el Fons d'Empleats de Tele-

fónica de España (ETE) com en el fons de pensions Fonditel B,

que integra els empleats de les filials del Grup a Espanya.

El conjunt d'ETE més Fonditel B tenia, al tancament de l'exercici

passat, 28,52 milions d'euros invertits en promocions d'habitat-

ges socials per llogar; 4,44 milions d'euros en inversió forestal, i

6,53 milions d'euros en inversió d'energia eòlica renovable. En

fons externs d'inversió mobiliària amb criteris ISR es van invertir

un total de 23,77 milions d'euros, dels quals 7,81 milions eren

fons centrats en companyies que atenen pràctiques de bon

govern; 5,28 milions d'euros en diversos fons de naturalesa eco-

lògica i, finalment, 10,68 milions en dos fons que inverteixen en

companyies relacionades amb la sostenibilitat dels recursos

hídrics.

En total, la suma de totes aquestes ISR assoleix un import de

63,25 milions d'euros, una xifra que representa l'1,88% del patri-

moni net que al final de l'any tenien conjuntament els dos fons

de pensions.

Durant el 2009, Fonditel, EGFP, gestora dels fons de pensions del

Grup Telefónica, va participar en la creació del Fòrum Espanyol

d'Inversió Socialment Responsable, SpainSif, entitat que té com

a objectiu la difusió i el coneixement de la responsabilitat social

de les inversions. Per al 2010, la gestora està considerant la sig-

natura dels PRI de Nacions Unides, principis de responsabilitat

en les inversions promoguts per aquest organisme. 

Principis d'Actuació

Els Principis d'Actuació, codi ètic de la Companyia, inspiren i defi-

neixen la manera en què Telefónica desenvolupa la seva activitat

i les seves relacions amb tots els seus grups d'interès. Aquests

Principis constitueixen la norma bàsica de la qual es desprenen

polítiques i normatives concretes per al seu compliment davant

els diferents grups d'interès.

Des de la seva aprovació el 2007, i des d'un punt de vista extern,

els Principis d'Actuació han permès a la Companyia donar res-

posta a la seva preocupació per qüestions d'integritat o de

transparència davant les institucions, i també competir en els

índexs d'inversió socialment responsables com ara el Dow Jones

Sustainability Index o el FTSE4Good, entre d'altres.
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El 2009, els Principis d'Actuació del Grup Telefónica han estat

reconeguts com una de les seves fortaleses, i també com una

millor pràctica, dins de la dimensió econòmica, en la revisió rea-

litzada per l'agència de ràting Sustainable Asset Management

(SAM). Això va permetre, juntament amb altres aspectes, que

Telefónica encapçalés l'índex Dow Jones Sustainability (DJSI)

durant l'any passat. 

Des d'un punt de vista intern, els Principis d'Actuació s'han cons-

tituït en una "guia" que ajuda tots els professionals de la

Companyia en la seva activitat diària, a més d'enfortir el senti-

ment de pertinença a una gran organització, ètica i responsable,

ajudant a construir un lloc millor per treballar. 

Un exemple d'això és l'increment de gairebé 10 punts a Telefó-

nica España en la resposta dels empleats a la pregunta:

"Considereu que Telefónica actua de manera ètica i responsa-

ble?" Inclosa dins de l'estudi de clima laboral que es fa amb

caràcter anual.

Per saber més coses sobre els Principis d'Actuació de Telefónica:

www.telefonica.com

Oficina de Principis d'Actuació

Telefónica es recolza en l'Oficina de Principis d'Actuació per vet-

llar per la implantació i l'observança del seu codi ètic, identificar i

desenvolupar normatives, i donar suport als seus professionals

donant resposta als dubtes, queixes o al·legacions.

L'Oficina de Principis d'Actuació, que depèn de la Comissió de

Recursos Humans, Reputació i Responsabilitat Corporativa, és

l'òrgan encarregat de difondre els Principis, assegurar l'existència

de processos adequats per a la seva implantació, atendre les con-

sultes i denúncies dels diferents col·lectius, i promoure i impulsar

l'elaboració de polítiques i normatives.

L'Oficina, que reporta al Consell d'Administració a través de la

Comissió de Recursos Humans, Reputació i Responsabilitat Cor-

porativa, està integrada per les àrees corporatives de Recursos

Humans, Auditoria Interna, Secretaria General i Jurídica, i Secre-

taria General Tècnica de la Presidència de Telefónica. A més,

disposa d'un representant de cadascuna de les regions on el Grup

és present: Espanya, Amèrica llatina i Europa. 

Pel que fa al seu funcionament, l'Oficina va mantenir durant el

2009 quatre reunions a les quals van assistir els representants de

totes les àrees corporatives i el representant d'Espanya. Es va fer

seguiment sobre l'estat de la formació, les principals queixes i

preguntes realitzades pels empleats, la ratificació de les norma-

tives derivades dels Principis d'Actuació, etc. 

Addicionalment, l'any 2009 es va aprovar la creació de la unitat

de projectes dins de l'Oficina de Principis d'Actuació, a fi d'impul-

sar i fomentar la creació de polítiques i projectes que

desenvolupin els Principis i facilitin la seva aplicació diària i, d'a-

questa manera, construir una cultura corporativa en el Grup que

garanteixi un comportament fiable.

Formació

Durant l'any 2009, Telefónica va seguir traslladant als seus pro-

fessionals els Principis d'Actuació a través d'un curs formatiu on

line. L'objectiu d'aquesta activitat formativa, de caràcter obliga-

tori, és donar a conèixer a tots els empleats el Codi Ètic de la

Companyia i reflexionar sobre la importància de disposar d'uns

estàndards ètics que l'ajudin en el desenvolupament de la seva

activitat diària. D'aquesta manera, el curs ha estat inclòs en els

programes d'"inducció" per a nous professionals.

La xifra d'empleats que han fet el curs en línia l'any 2009 va supe-

rar els 12.110.
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Respostes afirmatives de la pregunta
"Considereu que Telefónica actua de
manera ètica i responsable?"

Percentatge d'empleats formats en
Principis d'Actuació

1 En l'informe d'RC 2008 es va reportar el percentatge d'empleats formats
en Principis d'Actuació l'1 de març de 2008.

Telefónica España

2009

2008

2007

58,9%

52,1%

46,1%

34,3%

12,4%

Telefónica España

Diciembre 2009

Marzo 20081

Diciembre 2007

30,4%



Comunicació

Durant l'any passat, la pàgina web dels Principis d'Actuació dis-

ponible a la intranet corporativa va servir com a eina de difusió

interna. En aquesta pàgina també es pot descarregar el fullet

informatiu del codi ètic.

Com a reforç, es va publicar a "SOMOS", revista de distribució

interna a empleats, l'article "Un día en la Oficina de Principios de

Actuación", en què els membres de l'Oficina van fer balanç de la

seva activitat des de l'aprovació del codi el 2006. Juntament amb

la revista es va incloure el fullet dels Principis d'Actuació que va

ser distribuït a tots els empleats.

En l'àmbit extern, Telefónica ha participat i col·laborat en nom-

brosos fòrums, universitats i entitats. Això ha afavorit el debat i

la reflexió sobre la importància del fet que les companyies evo-

lucionin en el plantejament dels seus paràmetres ètics i els

converteixin en la base per a la promoció d'una cultura comuna a

tota l'organització.

Línia Confidencial

Tots els empleats tenen la possibilitat, de manera anònima o per-

sonal, de fer preguntes, buscar consell i plantejar qüestions

associades al compliment dels Principis d'Actuació i les seves polí-

tiques associades, a través dels canals d'ajuda confidencial

disponibles a la intranet. Els proveïdors i altres interessats poden

accedir també a canals confidencials mitjançant els portals habi-

litats per a la relació amb els diferents grups d'interès.

Els qui demanen consell o comuniquen un incident són tractats

amb respecte i dignitat, d'acord amb els principis següents:

1. Confidencialitat: les dades i les declaracions realitzades s'exa-

minaran amb estricta confidencialitat. 

2. Exhaustivitat: la informació rebuda sobre incompliments

potencials dels Principis d'Actuació serà investigada per deter-

minar la veracitat de la situació declarada.

3. Respecte: a cada moment es tindran en consideració els drets

de les persones involucrades en incompliments potencials.

Per tant, abans de fer valoracions sobre les situacions decla-

rades, les persones o els empleats afectats tindran el dret de

traslladar les raons i explicacions que jutgin necessàries. 

4. Fonament: qualsevol decisió haurà de ser adoptada de

manera raonada, proporcionada, apropiada i considerant les

circumstàncies i l'entorn dels fets. 

Transparència

Paradisos fiscals i donacions a partits polítics

El Grup Telefónica no utilitza, amb caràcter general, estructures

d'inversió de les quals formin part societats radicades en territo-

ris qualificats com a paradisos fiscals. Un exemple d'aquest

compromís és que la Companyia va dedicar, durant l'any passat,

un 20,7% dels ingressos obtinguts al pagament de tributs en tots

els països on opera. 

Sense perjudici del que s'ha dit anteriorment, el Grup Telefónica

va ostentar en la seva estructura societària participacions en

companyies domiciliades en territoris com  Panamà, illa de Man

i Hong Kong, però la justificació d'aquest fet no té res a veure amb

la voluntat del Grup de reduir la càrrega tributària. Com a resul-

tat d'aquesta voluntat, moltes de les companyies domiciliades

en aquests territoris estan inactives en l'actualitat o en fase de

liquidació.

De vegades, aquestes estructures responen al desenvolupament

de l'activitat pròpia del Grup, com és el cas de Panamà i Manx

Telecom LTD, i en d'altres, a estructures heretades d'adquisicions

a tercers, com ara els casos de l'illa de Man i Hong Kong, després

de la compra d'O2.

Telefónica, a través dels Principis d'Actuació, i amb independèn-

cia de les diferents regulacions existents en cadascun dels països

on opera, ha recollit el seu compromís de neutralitat política. En

aquest sentit, durant el 2009, no hi ha constància de donatius a

partits polítics ni a fundacions que hi estiguin associades, un cop

feta una anàlisi de les bases de dades de pagaments efectuats

en aquest període.

Conflicte d'interessos

Els Principis d'Actuació de Telefónica recu-

llen com a principi general el d'integritat,

amb especial referència als conflictes d'in-

teressos, regals i hospitalitat.

Des de l'Oficina de Principis d'Actuació es

treballa en el desenvolupament d'una

política comuna que estableixi les direc-

trius concretes, incorporant els processos i mecanismes

adequats per a la seva aplicació en el dia a dia de tots els profes-

sionals del Grup.
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Aula Oberta

"Aula Oberta", un conjunt de conferències sobre temes d'actuali-

tat que ofereixen oportunitats de formació als empleats, són

addicionals al seu Pla Individual de Formació. 

Les conferències, mitjançant la resolució de casos pràctics, dile-

mes ètics, supòsits, etc., es van centrar en com els empleats

apliquen els Principis d'Actuació en la seva activitat diària.



Clients

Telefónica s'ha proposat com a meta situar els clients en el cen-

tre de totes les seves activitats. Aquest és precisament l'objectiu

del programa de transformació Bravo, inclòs dins del Pla estratè-

gic 2010-2012 de la Companyia. Una iniciativa que es fonamenta

en quatre pilars: Client, Oferta, Plataformes i Cultura i que perse-

gueix la transformació de l'empresa en una Companyia

totalment orientada al client. 

Els clients, eix de l'organització

El principal objectiu és establir relacions emocionals positives

amb els clients, davant de relacions merament transaccionals.

Per aquesta raó, cal un canvi cultural, de manera que tota l'orga-

nització treballi per i per al client.

Perquè la percepció del client sobre l'empresa sigui excel·lent, cal

redissenyar models de negoci, construir valors de marca i desen-

volupar una experiència que sigui consistent amb aquests valors. 

Els tres pilars en què se sustenta i materialitza aquesta visió de

la Companyia són els següents: la nova promesa de marca, escol-

tar el client i cultura client.

Nova promesa de marca

L'any 2009, Telefónica va anunciar el seu nou model de marca.

Aquest model implica utilitzar la marca Movistar en tota la seva

activitat comercial. Per a la Companyia representa molt més que

un canvi de nom. Es pretén transmetre al client els valors de l'em-

presa per reforçar la seva confiança vers els productes i serveis

de Telefónica.

Escoltar el client

Per desenvolupar una estratègia ajustada a les prioritats dels

clients, al llarg del 2009 Telefónica va redoblar els seus esforços

per escoltar i conèixer millor les seves necessitats i inquietuds.

Entre les iniciatives que es van dur a terme destaquen:

"T'escolto, client": iniciativa que va permetre a l'alta direcció de

Telefónica España escoltar els clients en els Centres d'Atenció, les

botigues, les llars, etc. A més, perquè tots els empleats puguin

escoltar activament els clients que truquen als Centres d'Aten-

ció, es va habilitar l'anomenada "Sala de la Veu del Client".

Cultura Client

Cultura Client és el nom que rep el projecte de transformació cul-

tural de l'empresa per situar el client en el centre de tots els seus

processos. Durant el 2009, Telefónica va realitzar diferents pro-

grames que han ajudat els seus professionals a desenvolupar

aquesta iniciativa:

"Decàleg del client": codi de respecte vers els clients, aprovat pel

Comitè de Direcció de Telefónica España, com a pauta d'actua-

ció per a tota l'organització. Inclou els anomenats "10 punts

BLAUS", pautes de comportament que s'han de traduir en

accions i conductes recognoscibles en el dia a dia, coherents amb

la transformació de la cultura empresarial.

"Premi Client": guardó creat per Telefónica España per reconèixer

les pràctiques i els comportaments d'aquells empleats que s'han

distingit per la seva especial dedicació a la consecució de la satis-

facció dels clients. 

"Taula amb clients": curs dirigit a directius i al comandament

intermedi de Telefónica España al qual assisteixen clients per

comprendre els factors que incideixen en la seva satisfacció.

Accessos de Clients

Telefónica va tancar el 2009 amb prop de 46,8 milions d'acces-

sos de clients, fruit d'una activitat comercial intensa i d'una

adequada diversificació del negoci. Amb aquesta xifra, Telefónica

manté un clar lideratge a Espanya, aconseguint, a més, estabilit-

zar el nombre d'accessos respecte a l'any 2008 (47,3 milions) en

un context socioeconòmic complex. 

Telefonia mòbil

Els accessos mòbils van superar els 23,5 milions. L'activitat es va

orientar vers els clients de més valor, mantenint-se pràcticament

en el mateix nivell que l'any 2008 (23,6 milions d'accessos

mòbils). 

Telefonia fixa

Telefónica va tancar l'any passat amb 14,2 milions d'accessos de

telefonia fixa, davant els 15,3 milions de 2008, resultat que s'ex-

plica per l'evolució d'un mercat fortament condicionada per la

situació econòmica.

Banda Ampla 

Telefónica manté el lideratge en la banda ampla a Espanya, amb

una quota del 56% i 5,5 milions d'accessos. La posició de lide-

ratge en el mercat es fonamenta en un creixement del 4,4%

respecte al 2008. El 88% dels accessos minoristes formaven part

d'algun paquet de doble o triple oferta.

Televisió de pagament

Els accessos de TV de pagament van superar els 700 mil clients al

final del 2009, amb una evolució molt positiva respecte a l'exer-

cici anterior (prop de 600 mil accessos el 2008). 

Telefónica España va incorporar 90.486 nous clients amb un

increment del 14,8% interanual, amb un important avanç de la

quota de mercat, que es va situar entorn del 17% al final de l'e-

xercici.

Per a una anàlisi detallada dels estats financers de Telefónica

España, podeu accedir a la informació auditada que s'inclou en

els comptes anuals.
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Experiència Client
Per augmentar la satisfacció dels clients, s'ha adoptat la meto-

dologia "Experiència Client"; aquest enfocament es basa en la

identificació del cicle de vida del client, és a dir, el procés pel qual

travessa el client des que coneix els productes de la Companyia

fins que acaba la seva relació. Posteriorment, s'analitzen els

aspectes més crítics del cicle per crear, per a cadascun d'ells,

plans de millora i oferir així una experiència client excel·lent que

permeti a Telefónica diferenciar-se dels seus competidors i crear

valor.

Cicle de vida del client

Com a part d'aquesta metodologia, el 2009 es van desenvolupar

iniciatives per aconseguir una experiència de client més emocio-

nal en les principals interaccions empresa-client. Finalment,

aquestes es van vincular a plans de qualitat, concretant-se en

accions de millora.

Per impulsar l'enfocament Experiència Client dins de l'organitza-

ció, la Companyia es va basar en altres línies d'acció: la Universitat

Corporativa de Telefónica va seguir impartint cursos centrats en

el client amb ponents externs i interns, que van abordar el

mètode per millorar l'Experiència Client; es van compartir expe-

riències amb altres organitzacions sobre els resultats i els

enfocaments de la metodologia; es va crear un vídeo per mos-

trar al personal d'Atenció al Client com la manera en què es

comporta pot marcar la diferència respecte a l'experiència del

client quan aquest es relaciona amb l'empresa.

El 2009, es va crear la Direcció de Client, per tal d'incorporar el

punt de vista dels clients dins de l'organització. La nova Direcció

va dissenyar un pla d'acció que es desenvoluparà el 2010, per

aconseguir que els processos de la Companyia es revisin des de

l'òptica del client i de la seva satisfacció, es tingui cura de la qua-

litat de cada contacte amb els clients, es potenciïn la

transparència i l'honestedat com a valors diferencials i es perse-

gueixi la simplicitat d'actuacions per facilitar la vida dels clients.

Satisfacció del Client

Telefónica mesura periòdicament el nivell de satisfacció dels seus

clients i el compara amb el dels seus competidors. El seu objectiu

és ser l'empresa més ben considerada en tots els mercats. Per fer

aquest seguiment utilitza l'Índex de Satisfacció de Clients (ISC),

un indicador propi basat en l'estàndard internacional The Ameri-

can Customer Satisfaction Index (ACSI). 

Telefónica España va tancar l'exercici amb un 6,25en satisfacció

de client. Encara que es va mantenir en nivells semblants als de

l'any 2008, es va aconseguir consolidar un canvi en la tendència

negativa dels primers mesos de l'any, millorant substancialment

a partir de setembre, principalment a causa de les iniciatives llan-

çades en l'últim trimestre de l'any en el context del programa

Experiència Client. Aquesta tendència positiva continua manifes-

tant-se en els primers mesos de l'any 2010. D'altra banda, el

diferencial de satisfacció respecte a la competència (GAP) es va

mantenir favorable per a Telefónica España, fet que indica que la

resta dels operadors van tenir una pèrdua de satisfacció més gran

el 2009. 

Telefónica va donar especial rellevància a l'indicador de clients

insatisfets: Es va fer un seguiment periòdic d'aquest paràmetre

fixant un objectiu global de reducció de la insatisfacció.  

L'evolució de l'ISC, del diferencial amb la competència i de l'indi-

cador d'insatisfacció, és seguida de prop per la Comissió de

Qualitat del Servei i Atenció Comercial de Telefónica, una comis-

sió consultiva del Consell d'Administració constituïda el 1999, i

pel Comitè de Direcció de Telefónica España. 

Productes i serveis

Llar digital

Durant l'any 2009, Telefónica va treballar en l'ampliació de les

capacitats de la "llar digital" amb nous dispositius i serveis, com

ara la "Passarel·la", que servirà de plataforma de desplegament

dinàmic de serveis amb eines per facilitar l'operació, i "Mediabox",

un dispositiu d'emmagatzematge de continguts personals. 

Seguint aquesta línia, es van llançar dos kits d'autoinstal·lació. El

primer facilita la gestió del consum energètic dins de l'habitatge.

El segon, és un kit per a la videosupervisió de la llar, mitjançant

càmeres IP. Tots dos kits són molt senzills d'instal·lar. 

Al final de l'any passat, es va llançar "Terabox", un servei d'em-

magatzematge de 5 gigabytes de capacitat i còpia de seguretat

automàtica, que protegeix el disc dur dels usuaris de Telefónica. 

Dispositius  

El 2009, Telefónica va continuar amb la seva política de posada

en el mercat de smartphones, com ara el nou iPhone 3GS, llançat

el juny, la Palm Pre o la Blackberry Curve 890, juntament amb

altres terminals d'última generació. 

D'altra banda, al mes de desembre, es va llançar a Espanya la pri-

mera targeta SIM "verda", que pesa la meitat que una targeta

SIM normal. El seu embalatge s'ha simplificat per reduir en 6

vegades el pes del cartró i el paper que, a més, provenen de

materials reciclats i de boscos gestionats de manera sostenible.

També al final de l'any, els presidents de Nokia i Telefónica van

signar un acord de col·laboració per al desenvolupament conjunt

d'aliances fonamentades en valors i principis de sostenibilitat

ambiental. 
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Evolució Índex Satisfacció Clients

6,256,32

Telefónica España

2009

2008



M2M (Machine To Machine)

Màquina-Màquina (M2M) és un concepte genèric que indica l'in-

tercanvi d'informació en format de dades entre dues màquines

remotes, a través de xarxa mòbil o fixa i sense intervenció

humana.

Telefónica treballa en aquest àmbit des de fa més de 10 anys. A

mitjan desembre de 2009, la Companyia va anunciar la creació

d'una nova unitat global de M2M. Amb aquesta nova unitat, Tele-

fónica respon a una necessitat creixent del mercat de

corporacions, per a qui els entorns màquina-màquina són alta-

ment crítics.

Connectivitat

El novembre de 2009, Telefónica va llançar les noves modalitats

del "Trio Futura" posant a la disposició dels usuaris velocitats de

30/1 i 25/1 MB. La Companyia, que va començar a comercialit-

zar aquest servei amb fibra òptica l'any passat, ha aconseguit

estendre aquesta oferta a VDSL i ha ampliat la cobertura d'a-

quest tipus de serveis. 

Xarxes 

Telefónica va començar l'abril de 2009 el seu desplegament

d'"HSPA+", evolució de la xarxa mòbil, a les principals ciutats

espanyoles. En l'escenari actual, "HSPA+" permet oferir altes

velocitats de descàrrega de dades i d'enviament d'informació

que, a més, s'aniran incrementant progressivament. 

El 2009 també es van iniciar les primeres proves en laboratori

amb LTE (Long Term Evolution) o xarxa de quarta generació (4G).

Amb LTE s'assoliran velocitats de descàrrega de fins a 320 MBps

i 80 MBps en pujada. 

D'altra banda, el 2009 s'ha desplegat en una gran part de la xarxa

2G, la tecnologia EDGE. Aquesta tecnologia millora sensiblement la

cobertura i la qualitat de les xarxes mòbils a l'interior de les ofici-

nes i edificis, en zones rurals i, en general, en tot l'ampli àmbit de

cobertura 2G. Així mateix, permet augmentar la velocitat de trans-

ferència de dades arribant a multiplicar-la gairebé cinc vegades.

Educació

Com a element de previsió davant la possibilitat d'expansió de la

pandèmia de grip A, es va estendre de manera gratuïta el servei

d'"Aula 365" a tota la comunitat educativa, per tal de facilitar l'ac-

cés a continguts educatius a tots els nivells escolars durant el

recés hivernal, que va haver de ser ampliat per la malaltia.

Productivitat

Durant l'exercici passat es va posar en marxa "Resposta Profes-

sional", un servei de referència adreçat als autònoms i a les

empreses, amb un catàleg que aglutina tots els productes i ser-

veis fixos i mòbils de Telefónica. Amb el nou catàleg de serveis es

manté la filosofia del projecte "Resposta Empresaris" de conver-

tir-se en el subministrador i gestor integral de totes les

tecnologies de la informació i les comunicacions, tant fixes com

mòbils.

Publicitat

Telefónica va presentar la seva proposta de comunicacions basa-

des en publicitat, anomenada TocAd, en què el client mòbil rep

beneficis per visualitzar publicitat en l'aparell. Aquest servei es

desplegarà a Espanya el 2010.

Facturació

El 2009, Telefónica va seguir millorant el format de les seves fac-

tures per fer-les més clares, va apostar per la factura electrònica

i va ajudar els seus clients a controlar la despesa. 

Factura electrònica

Telefónica veu en la factura electrònica una bona manera de con-

jugar el seu compromís amb la claredat de la informació i amb el

respecte al medi ambient. Al final de l'exercici, gairebé el 4% dels

clients rebien aquest tipus de factures. 

Noves tarifes

Oferir tarifes innovadores, competitives, flexibles i cada dia més

personalitzades, i que al mateix temps siguin senzilles i clares per

als clients és un repte per a les empreses de telecomunicacions.

Aquest desafiament va augmentar el 2009 a causa de la situació

econòmica, que va incrementar la preocupació de molts usuaris

per controlar les seves despeses. Telefónica va tractar de respon-

dre a totes aquestes expectatives amb desenes de propostes

diferents. Aquests en són només alguns exemples: 

• Solució Familiar: oferta convergent per tal que les llars

poguessin beneficiar-se de tarifa plana de trucades entre telè-

fons, tant fixos com mòbils Movistar, per una quota mensual. 

• ADSL Lliure: producte de banda ampla de 3 MB que no porta

associat un consum de veu, per la qual cosa l'usuari no ha de

pagar les quotes mensuals del servei telefònic bàsic. 

Beneficis per als clients fidels

Telefónica va afegir als habituals plans de captació de nous usua-

ris, propostes per premiar la fidelització dels seus clients. Des de

2010, Telefónica España regala als seus clients terminals innova-

dors pel fet de contractar qualsevol de les seves tarifes planes

d'Internet mòbil. Amb aquesta promoció agraeix i premia la con-

fiança que al llarg dels anys ha rebut dels seus usuaris.

Telefónica a Espanya / Informe Anual de Responsabilitat Corporativa 200932



Qualitat en el servei 

El 2009, Telefónica va continuar apostant per les tecnologies

innovadores per a noves xarxes i es va esforçar a optimitzar les ja

existents.

Telefónica España va desenvolupar diversos projectes emmar-

cats en el seu programa de transformació estratègic, GPS

(Generar creixement, Produir amb eficàcia i eficiència i millorar la

Satisfacció dels clients).

Es va treballar en el desenvolupament de la xarxa per millorar l'ex-

periència d'usuari i guanyar eficiència, implantant plataformes

d'optimització de trànsit i arribant a acords de compartició d'in-

fraestructures amb altres operadors en xarxes mòbils.

En banda ampla, es va impulsar la quarta generació de xarxes

mòbils que van arribar fins a 100 megues de velocitat en les pro-

ves i es va acabar la migració dels grans clients a una xarxa IP

única. A més es va duplicar la velocitat de pujada en les modali-

tats ADSL de 6 i 10 megues i, gràcies a la tecnologia VDSL, es va

ampliar la cobertura per oferir els serveis avançats Trio Futura fins

a més de dos milions de llars.

En fibra òptica es va comercialitzar la primera oferta de serveis

sobre fibra òptica, el "Trio Futura".

Una altra de les iniciatives amb continuïtat el 2009 és el pro-

grama Òptima Q, dirigit a homogeneïtzar la qualitat de les

actuacions de provisió i manteniment, augmentant l'eficàcia tant

de Telefónica com de les seves empreses col·laboradores. Entre

les accions realitzades destaquen la definició de nivells de servei

entre àrees, la implantació de penalitzacions i bonificacions per

fomentar el compliment dels terminis, la millora de les eines dels

centres d'atenció tècnica, etc. El projecte, que inclou diverses

fases, continua el 2010.

Igualment s'ha avançat vers la transformació de la I+M

(instal·lació i manteniment): amb la creació d'un nou model d'I+M

incidint, juntament amb les empreses col·laboradores, en aspec-

tes com les altes i les baixes per millorar els temps mitjans

d'operació, la productivitat, etc. 

A més, va finalitzar la implantació de GAOM (Gestió d'Activitat

d'Operació i Manteniment), un sistema integrat i convergent per

a la gestió de totes les actuacions de manteniment tant de la

xarxa fixa com de la xarxa mòbil. D'aquesta manera s'augmenta

l'eficiència en les activitats d'operació de la xarxa.

Per agilitzar la resolució de les incidències i fer-la més eficient,

s'han desenvolupat diverses iniciatives,  entre les quals, cal des-

tacar la millora de l'atenció telefònica per identificar i solucionar

el problema en la primera trucada.

La Companyia aporta informació als organismes regula-

dors amb periodicitat disponible a les pàgines web de la

Comissió del Mercat de les Telecomunicacions

http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do i de la Secreta-

ria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de

la Informació http://www.mityc.es/telecomunicaciones/es-

ES/Paginas/index.aspx

Atenció al client 

L'oferta creixent de productes i serveis de telecomunicacions, i

les múltiples combinacions de tarifes i opcions d'ús, augmenten

la complexitat de l'atenció als prop de 47 milions d'usuaris de la

Companyia

La proximitat, el tracte i la capacitat de resposta als clients a les

botigues i als centres d'atenció són aspectes que Telefónica

tracta de millorar cada any. Els seus canals i serveis d'atenció

també evolucionen per respondre a uns usuaris cada vegada més

digitals. 

Els Centres d'Atenció al client
Atesa la importància que tenen en la satisfacció dels clients els

Centres d'Atenció, Telefónica va tornar a incloure aquest punt en

els seus plans de qualitat i va treballar juntament amb les empre-

ses col·laboradores que atenen les trucades per millorar el servei

als clients. El 2009, es va seguir potenciant el CSI (Centre de

Seguiment de la Insatisfacció), servei creat el juliol de 2008 per

entrar en contacte amb els clients que, després de ser atesos pel

teleoperador, presenten algun motiu d'insatisfacció, o amb els

que reiteren la seva trucada al centre d'atenció. 
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Serveis ben
resguardats amb
l'Assessor Tècnic de
Client

La figura de l'Assessor Tècnic de Client (ATC) i el projecte Espejo

s'han convertit en una experiència d'èxit per millorar la provisió i

el manteniment dels serveis. 

L'ATC és el responsable de la provisió de serveis i treballs comple-

xos per a Grans Comptes, i també de l'atenció d'instal·lacions

singulars i l'escalat d'avaries crítiques per al negoci d'aquests

clients. 

Encara que la tasca de l'assessor és valorada positivament –els

usuaris li atorguen un 8,5 en una escala de 0 a 10–, la Compan-

yia treballa per augmentar la seva eficàcia millorant l'atenció en

els Centres d'Atenció. En concret, es pretén que els teleopera-

dors resolguin qualsevol incidència en la primera trucada (sense

escalar-la) o que enviïn el tècnic de manera immediata; que tin-

guin un tracte càlid i que, davant indicis de disconformitat,

contactin amb el client per confirmar que tot va bé. Aquest últim

pas forma part del projecte Espejo. 

Amb vista al 2010, i en el marc del nou programa d'Experiència

Client, la figura de l'ATC s'estendrà a tots els àmbits comercials

dins de l'empresa. De fet, ja disposa de la primera promoció d'As-

sessors Base Tècnic de Client (ABTC). Els ABTC ofereixen una

atenció personalitzada als clients de Mitjana Empresa i als Grans

Clients que encara no tenien assignat un assessor tècnic.



Al final de l'exercici, l'equip del CSI estava format per 200 emple-

ats, enfront dels 73 del juliol de 2008. D'aquesta manera, el

nombre d'incidències sobre telefonia fixa resoltes el 2009 va

pujar a 368.731 (corresponents a 321.262 clients), enfront de les

142.000 de 2008. Els assumptes més recurrents van ser qües-

tions de facturació, avaries i provisió de serveis. 

El 2009 es van elevar més de 200 propostes de canvi i/o millora

de processos al Comitè de Qualitat de l'empresa.

Amb vista al 2010, l'objectiu és seguir reforçant el CSI perquè

arribi a atendre el cent per cent dels clients insatisfets que tru-

quen al 1004, que serà l'accés únic del segment residencial a

Espanya. 

Altres aspectes en què es va progressar el 2009 van ser els

següents: l'atenció convergent als clients per oferir una atenció

telefònica que respongui consultes i incidències, tant de telefonia

mòbil com fixa, des del mateix número, un per a particulars i un

altre per a negocis, i la col·laboració amb els proveïdors per ali-

near-los en l'estratègia de Telefónica per fomentar la relació

emocional amb els clients.

Canal On Line
El 2009, Telefónica va seguir treballant per convertir-se en una

empresa totalment on line. En aquesta evolució, que forma part

del procés de transformació que està abordant la Companyia,

són claus els canvis en els sistemes de tecnologies de la informa-

ció. 

L'objectiu de Telefónica és disposar de canals convergents, que

contemplin tota l'activitat de l'empresa, tant de telefonia fixa

com mòbil. En aquest sentit, l'any passat es va desenvolupar la

iniciativa "Impuls del Canal On line". Entre els primers passos, cal

esmentar la fusió dels seus dos webs –www.telefonica.es i

www.telefonicaonline.com– sota una única interfície: www.tele-

fonica.es. La previsió per al 2010 és tenir un canal convergent

multidispositiu, multillenguatge, accessible, etc.

Per fomentar aquest tipus d'iniciatives a la xarxa, es va desenvo-

lupar un projecte d'innovació anomenat On Line Channels 2.0.,

que permetrà crear noves formes d'interacció entre Telefónica i

els seus clients obrint espais a la web i comunitats que agrupen

els usuaris. 

Les xarxes socials i els microblocs, com ara Twitter, també poden

ser eines útils. El 2009, es va donar un gran impuls al seu ús.

Noves botigues virtuals

Telefónica vol arribar a tots els seus clients a través de botigues

virtuals ubicades als seus webs i centrades en aplicacions i ser-

veis. A aquest objectiu responen les noves places electròniques

Mstore, creades a mitjan 2009. Aquestes botigues ofereixen ser-

veis i eines que poden descarregar-se tant des del mòbil com des

del PC. A més, faciliten a la comunitat internacional de desenvo-

lupadors un canal i un aparador de primer nivell per arribar al

client final de manera ràpida, còmoda i directa.  

Venda i atenció per mòbil

Gràcies a les aplicacions multimèdia, el mòbil també pot ser un

excel·lent canal de comercialització i autogestió per facilitar la

resolució de les necessitats dels clients en qualsevol moment i

lloc. Les primeres experiències en aquest sentit es van donar el

2009, amb Mi Gestor. Aquesta eina permet veure la factura, con-

tractar serveis, consultar promocions, contactar amb un agent

especialitzat.

Botigues
Telefónica va seguir treballant el 2009 per modernitzar la xarxa

de punts de venda i atenció presencial. El seu interès per estar a

prop dels clients explica l'alta capil·laritat d'aquesta xarxa, esti-

mada en 380 punts de venda d'aquest tipus el febrer de 2010. El

2009, el nou concepte del Canal Telefónica es va adaptar a un for-

mat d'establiment més petit per portar-lo a localitats més petites

i ampliar així la capil·laritat amb un model de botiga diferencial. 

La flagship de Telefónica a Espanya, situada al carrer de la Gran

Via, 28 de Madrid, va rebre gairebé mig milió de visites en un

semestre.  

Reclamacions

Disminuir i gestionar correctament les reclamacions va ser un

dels temes clau per al 2009, un any en què es van registrar 1,9

milions d'incidències, enfront de les més de 3 milions de 2008. 

Per reduir i millorar la gestió de les queixes, es va treballar en dife-

rents fronts: la identificació de les causes arrel, la transformació

dels processos més crítics per als clients i la millora de l'atenció

dels centres d'atenció per aportar solucions eficaces als clients,

evitant així reclamacions i resolent eficaçment les queixes expo-

sades. 

Segons l'Oficina d'Atenció a l'Usuari de Telecomunicacions d'Es-

panya, dependent del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, el

2009, Telefónica va ser l'operadora amb un menor percentatge

de reclamacions en telefonia fixa, accés a Internet i paquets de

veu i dades. La dada és encara més rellevant si tenim en compte

que en aquest exercici l'Oficina va rebre un 23% més de reclama-

cions respecte al 2008.

Serveis de Defensa del Client

Durant l'exercici 2009, Telefónica es va recolzar en el Servei de

Defensa del Client (SDC) per gestionar reclamacions que no

havien estat resoltes en una primera instància. En aquest servei,

es van gestionar 5.161 expedients el 2009, un 63% més que el

2008.

Telefónica és l'única operadora de telecomunicacions a Espanya

que ha creat de manera voluntària una segona instància d'aques-

tes característiques, independent de les àrees de negoci i amb

poder resolutiu i vinculant. L'SDC informa regularment la Comis-

sió de Qualitat del Servei i Atenció Comercial, del Consell

d'Administració de Telefónica, S. A.

L'any 2009 la major part de les reclamacions que va tramitar eren

referides a la facturació, i el manteniment dels serveis també va

ser un tema recurrent. 
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Cada any més usuaris es dirigeixen a l'SDC a través del canal on

line; el 2009 el 23% de les reclamacions van arribar per aquesta

via, enfront del 18% de 2008. Gràcies a una millora en el sistema,

el client pot saber a l'instant si la seva reclamació ha estat rebuda

correctament.

Responsabilitat en el Servei

En el context de desenvolupament de la societat de la informa-

ció, els operadors de telecomunicacions han de fer front a certes

activitats il·lícites que utilitzen les noves tecnologies com a vehi-

cle per desenvolupar-les.

Abusos d'Internet

Totes les companyies que presten serveis a Internet, o que dis-

posin d'una xarxa corporativa, reben atacs o intents d'intrusió en

els seus sistemes. Aquests atacs, qualificats com a ciberdelictes,

poden arribar a tenir un impacte negatiu en la confiança dels

clients i, en conseqüència, el valor de la Companyia se'n podria

ressentir. En aquest sentit, Telefónica treballa activament des de

diferents angles per evitar aquestes conseqüències negatives,

afermant la confiança del client en la seguretat dels seus serveis.

Protecció de dades i privacitat

L'any 2009 ha estat rellevant per l'esforç extraordinari en el des-

plegament i la implementació del Projecte sobre política

corporativa de protecció de dades de caràcter personal, aprovat

el 2008 pel Grup Telefónica. La seva implantació ha exigit una

complexa i minuciosa tasca d'adequació i posada a punt.

Paral·lelament, es va iniciar l'elaboració d'un nou Projecte de pri-

vacitat. A més, durant l'exercici 2009, s'ha procedit a establir

mecanismes contractuals de compliment de la normativa de pro-

tecció de dades per part dels subcontractistes i proveïdors del

Grup. 

Defensa de la Propietat Intel·lectual

Telefónica defensa el diàleg entre totes les parts interessades per

desenvolupar models de negoci viables i adaptats a les necessi-

tats, tant dels usuaris com dels creadors. Un exemple clar

d'aquests nous models de negoci, són les plataformes que des

Terra s'han posat en marxa per a la descàrrega de continguts res-

pectant la legalitat: Pixbox. 

Seguretat  on line

Telefónica està plenament compromesa a proporcionar un

entorn segur i de confiança als seus clients, i en aquest sentit es

desenvolupen diferents iniciatives, encaminades a reforçar la

"confiança digital" entre els usuaris dels serveis.

La generació per part del Comitè de Seguretat de Telefónica de

la política de seguretat durant el 2009, ha donat lloc a l'aplicació

d'un enfocament nou i més apropiat en la realització de proves

tècniques a les xarxes telemàtiques i serveis de la Companyia.

Projecte  Anti-spam

El 2009 es va desenvolupar el Projecte anti-spam. Aquest pro-

jecte té com a objectiu mitigar la generació de spam o correu

brossa en equips de clients ADSL residencial. Aquesta iniciativa

identifica l'spam que s'ha enviat des dels clients a través de virus,

cucs i altres formes de "malware" que hagin infectat l'equip infor-

màtic.  

Gràcies a aquestes accions, Telefónica s'ha posicionat el 2009 en

els últims llocs de la llista de generadors de spam del món.

També l'any passat, Telefónica ha mantingut la seva col·labora-

ció, iniciada el 2007, amb els principals proveïdors espanyols en

el Fòrum Abuses, una experiència inèdita al món per crear rela-

cions de confiança entre proveïdors de serveis d'Internet per tal

d'evitar el correu brossa. 

Foment de l'ús responsable de
les TIC
Telefónica, conscient de la importància que tant Internet com el

telèfon mòbil tenen en l'actualitat, centra tots els esforços a

aconseguir que l'accés a aquestes tecnologies es faci amb total

seguretat, responsabilitat i evitant mals usos, especialment entre

els menors d'edat.

Aliances estratègiques

Gràcies a la seva rica i extensa xarxa social, Telefónica ha pogut

posicionar-se com a empresa líder en protecció del menor en l'ús

de les noves tecnologies. Entre les organitzacions que col·labo-

ren amb Telefónica regularment destaquen el Defensor del

Menor, les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat, Protégeles,

Insafe, Save the Children Espanya, Childnet, RED.ES., Aldeas

Infantiles, FOSI, Barnardos, etc.

Autoregulació

Telefónica, en el seu compromís per oferir un entorn de les TIC

segur, ha optat per adoptar una postura proactiva en el mercat,

autoimposant-se normatives internes i la signatura d'acords sec-

torials per oferir uns serveis fiables als seus clients. 

Des de 2005, Telefónica aplica la Normativa Interna per a la pro-

visió dels continguts per a adults i aplica mecanismes de control

per evitar l'accés involuntari o per part dels menors als contin-

guts per a adults. En aquest sentit, s'han dut a terme diverses

accions com ara la implantació del servei "OPT-IN" per bloquejar

per defecte l'accés a aquest tipus de continguts. 

Aquesta normativa s'ha fet extensiva als proveïdors de contin-

guts, obligant-los a etiquetar de manera evident els continguts

aptes per a tots els públics i els que, pel seu contingut, són clara-

ment destinats a adults.

Espanya va ser el primer país de la Unió Europa que va signar un

Codi de conducta nacional el desembre de 2005. Els quatre ope-

radors principals (Telefónica, Vodafone, Orange i Yoigo) es van

comprometre a col·laborar conjuntament per implantar els dife-

rents punts que es van acordar en el Codi.

D'altra banda el 2008, Telefónica va participar en la creació de

l'"Aliança dels operadors mòbils per lluitar contra els continguts

d'abusos sexuals a menors a la xarxa", per lluitar contra la distri-

bució, el comerç i la venda d'imatges d'abusos sexuals de nens a
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la xarxa. Durant el 2009, s'han dut a terme els desenvolupaments

tècnics necessaris per implementar les mesures necessàries per

realitzar aquests bloquejos en totes les operacions de Telefónica. 

Productes i serveis

Conscient del repte que l'ús d'Internet suposa per als educadors,

Telefónica s'esforça a oferir productes i serveis per col·laborar en

aquesta tasca, tant per afavorir el seu bon ús, o com a eines per

prevenir que siguin víctimes d'abusos per part de persones malin-

tencionades. 

Telefonia mòbil: Telefónica ofereix terminals i eines específiques

per ajudar els pares a fer que els seus fills gaudeixin dels avantat-

ges de la telefonia mòbil i evitin els possibles mals usos. A

Espanya s'ha optat pels terminals específics per a nens. El Play

Pack, indicat per a nens de 8 a 14 anys, està configurat amb res-

tricció de trucades i enviament d'SMS Premium, continguts

educatius, servei de cobrament revertit, servei de localització, etc.

El servei "Gestió Familiar", d'altra banda, ajuda les famílies a con-

trolar la despesa dels telèfons mòbils de la llar, oferint

comunicacions d'abast limitat, trucades a càrrec de la línia prin-

cipal, recàrregues automàtiques, cangur mòbil, etc.

Internet: Telefónica posa filtres de continguts al servei dels seus

clients, fàcilment activables pels pares, que permeten seleccio-

nar les categories de continguts als quals no volem que els

nostres fills accedeixin. Entre aquests serveis destaca Canguro

Net. Amb una simple trucada al 1004, es pot activar el filtre de

continguts Canguro Net, que proporciona un filtratge de contin-

guts per categories, que permet fins i tot restringir les finestres

de publicitat emergent i els temps de connexió, i també l'accés a

xats.

Educació

Des de 2006, Telefónica, juntament amb l'ONG Protégeles, du a

terme accions de sensibilització, com tallers a les escoles per

mostrar als nens diferents usos de la telefonia mòbil, que van des

del seu funcionament més bàsic, fins a aplicacions més avança-

des, a la vegada que se'ls instrueix sobre els mals usos a evitar,

informant-los dels possibles riscos legals de certes accions, com

difondre imatges difamatòries o enviar missatges amenaçadors

d'altres companys.

Internet en Família

"Internet en Família" és una iniciativa conjunta entre Telefónica i

la Fundació Cibervoluntarios que neix amb la finalitat de propi-

ciar l'ús segur i responsable d'Internet i les noves tecnologies al

si de la família. 

L'any 2009 s'ha desenvolupat un projecte pilot d'aquest pro-

grama al municipi de Las Rozas, i el seu ajuntament ha estat el

primer a adherir-se a la iniciativa. Es van impartir 15 xerrades per

a alumnes i 2 per a pares de família. En total, 415 persones es van

beneficiar del projecte de manera directa, sense comptar la dis-

tribució de material formatiu i divulgatiu als assistents.

A més de les xerrades formatives, el projecte es complementa

amb un lloc web www.internetenfamilia.org i amb un punt d'in-

formació a les regidories que ho vulguin, on un expert

cibervoluntari atén telefònicament o de manera presencial dub-

tes sobre l'ús de les noves tecnologies. 

Cal destacar que al principi de 2010, Telefónica i la presidenta de

la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, van signar un acord

de col·laboració per unir esforços en la posada en marxa d'aquest

projecte, per tal d'impartir les xerrades formatives a totes les

escoles de la comunitat. 

Telefónica a Espanya / Informe Anual de Responsabilitat Corporativa 200936

Els premis Autelsi
reconeixen la
innovació com a factor
clau per a l'ús segur i
responsable d'Internet

El febrer de 2010 va tenir lloc a Madrid el lliurament de premis

Autelsi corresponents a l'any 2009. En aquesta ocasió, es va pre-

miar el Programa "Internet en Família" en la categoria de Millor

Projecte de Compromís Social i Mediambiental, que té la finalitat

de propiciar l'ús segur i responsable d'Internet i les noves tecno-

logies al si de la família. El programa té en les accions de

formació un dels seus pilars bàsics i és fruit d'una aliança pública

i privada entre Telefónica i la CAM. Van rebre el premi Salvador

Victoria Bolívar, viceconseller de la Vicepresidència i secretari

general del Consell de Govern de la CAM i Bernardino Cortijo,

director de Seguretat Corporativa de Telefónica. 



Fòrum Generaciones Interactivas

Telefónica, juntament amb la Universitat de Navarra i l'Organit-

zació Universitària Interamericana, va constituir el 2008 el Fòrum

Generaciones Interactivas, www.generacionesinteractivas.org.

Aquest fòrum és una iniciativa oberta a l'adhesió d'entitats públi-

ques i privades que té com a objectiu fomentar i promoure l'ús

responsable i segur de les noves tecnologies per part dels

nens/nenes i joves que formen la nova generació interactiva. 

Durant el 2009 es va dur a terme un nou estudi de recerca, fent

enquestes, al llarg de tres mesos, a prop de 13.000 nens de 120

centres escolars. 

D'altra banda, les accions educatives del Fòrum s'han dut a terme

sota els auspicis de la iniciativa "Formándonos Juntos", que té

l'objectiu de promoure l'ús adequat i responsable de les tecnolo-

gies de la informació, a través de la creació d'una comunitat,

formació d'alumnes, pares de família i docents on intercanviar

informació i assumint un rol actiu en aquesta matèria.

Tecnologia

Tecnologies i infraestructures de xarxes i serveis

Seguint les tendències del mercat, l'entorn competitiu, l'evolució

de les tecnologies i els nous serveis de banda ampla i multimè-

dia que demanen els clients de la Companyia, el 2009 Telefónica

va seguir progressant en el disseny i la implantació de les seves

xarxes i plataformes de serveis en totes les capes de la xarxa,

fonamental per afrontar els nous reptes del negoci. 

Accés fix d'alta velocitat

Per tal d'assolir l'eficiència i una rendibilitat més elevada de les

infraestructures ja existents, es va continuar amb la introducció

progressiva de tecnologies d'accés de banda ampla sobre coure:

ADSL, ADSL2+, VDSL2, etc.

La comercialització de serveis amb tecnologia VDSL2 sobre el

coure, ha permès la prestació de serveis premium d'alta capaci-

tat, per a duos, trios i HDTV, fet que complementa la

disponibilitat d'aquests serveis sobre fibra i permet incrementar

diverses vegades la capacitat disponible per a serveis de banda

ampla.

El novembre de 2009, Telefónica va llançar al mercat noves

modalitats del "Trio Futura" i va posar a la disposició dels usuaris

velocitats de 30/1 i 25/1 MB. Al llarg de 2009, més de dos milions

de llars van poder beneficiar-se d'alta velocitat a Espanya.

La Companyia va augmentar, a més, la velocitat de pujada a un

mega, fet que suposa multiplicar per tres la velocitat actual

d'ADSL. 

Transport

En desenvolupar serveis més potents que demanen una capaci-

tat de transport més gran, ha estat necessari reforçar les xarxes

de transport de Telefónica. En aquest sentit, els backbone, basats

en tecnologies tan potents com l'IP/MPLS (Internet

Protocol/Multiprotocol Label Switching), proporcionen connecti-

vitat total amb la resta de les capes de xarxa, com ara l'accés i el

control, perquè sigui viable la prestació de serveis de suport als

segments de negocis i residencial (fixos i mòbils).

Així mateix, el 2009, Telefónica va introduir per primera vegada a

les xarxes de les seves operadores el concepte tecnològic de

"malles fotòniques", que proporcionen una qualitat de servei

millorada als seus clients, amb resistència a dobles i múltiples

fallades en els portadors de fibra òptica de les seves xarxes de

transport. 

D'altra banda, es van desplegar xarxes de nova generació, NGN.  

Banda Ampla mòbil

El novembre de 2009, Telefónica va ser la primera operadora

mòbil espanyola a llançar ofertes de tarifes planes, juntament

amb el primer mòdem HSPA+, per navegar des d'un PC o portà-

til a velocitats de fins a 21 MBps. Aquestes ofertes estaven

dirigides, inicialment, a grans clients i PIMES. Posteriorment,

també van poder contractar-les els autònoms i els usuaris parti-

culars. Tant els grans clients com les PIMES de Madrid i Barcelona

poden contractar dues modalitats de tarifes planes.

A més s'està preparant la novetat tecnològica que suposarà la

Long Term Evolution (LTE), amb la realització de proves de labo-

ratori i proves de camp.

Intel·ligència a la xarxa

La potenciació de la intel·ligència de la xarxa per administrar

millor el seu ús, evitar saturacions i fraus i identificar noves opor-

tunitats de negoci, es va materialitzant cada vegada més, i dóna

com a resultat la disponibilitat de serveis com l'M2M (Machine to

Machine).

Solucions convergents

Pel que fa a solucions convergents, Telefónica I+D ha creat una

plataforma específica per desenvolupar serveis sociosanitaris "a

la carta" sobre el terminal mòbil, una de les necessitats que més

creix en el sector de l'eSalut i la teleassistència. 

Futur

De cara al futur, les prioritats de Telefónica se centren en el

desenvolupament de solucions comunes per a la llar,

l'automatització més elevada del control dels terminals de

banda ampla i el desenvolupament de la banda ampla mòbil,

tenint en compte l'impacte dels nous dispositius mòbils i

valorant la introducció progressiva de noves tecnologies.

Pel que fa a les xarxes: a continuar optimitzant els costos dels

desplegaments de la fibra, assegurant que la xarxa passiva des-

plegada és l'adequada per suportar l'evolució de les tecnologies

sobre fibra, i a definir una arquitectura de transport que pugui

donar la capacitat i qualitat suficients, adaptades als nous ser-

veis avançats de dades i vídeo cada vegada més nombrosos.

Infraestructures crítiques

Les infraestructures crítiques són les instal·lacions, xarxes, ser-

veis i equips físics i de tecnologia de la informació la interrupció o

destrucció dels quals pot tenir una repercussió important en la
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salut, la seguretat o el benestar econòmic dels ciutadans o en el

funcionament eficaç dels governs. Entre aquestes infraestructu-

res hi ha les tecnologies de la informació i les comunicacions. 

En línia amb això, en l'actualitat, Telefónica treballa en un pla diri-

git a millorar la protecció de les infraestructures crítiques de

comunicació als països d'Europa on és present, entre els quals hi

ha Espanya.

Innovació

Durant el 2009, la Companyia va fer una inversió total en inno-

vació tecnològica (R+D+i) de 4.291 milions d'euros. D'aquest

import, l'esforç concret en R+D va ascendir a 693 milions d'euros,

fet que suposa un increment del 4% respecte al 2008. Aproxima-

dament una tercera part d'aquesta activitat va ser realitzada per

Telefónica I+D, la unitat de recerca i desenvolupament del Grup. 

Dins d'aquest esforç, la Companyia va dedicar a "recerca aplicada"

70 milions d'euros. Aquesta activitat, realitzada en la seva totali-

tat per Telefónica I+D, s'ha dirigit a la conceptualització i al

desenvolupament de nous serveis i a les xarxes del futur. Alguns

dels àmbits concrets en què es treballa en l'actualitat són els

següents: el desenvolupament de la banda ampla mòbil, l'evolu-

ció dels sistemes d'informació, aplicacions d'Internet i

multimèdia, els serveis de localització, els serveis en l'àmbit de la

salut, etc. 

A més, durant l'any passat, Telefónica I+D va registrar 57 patents

en diferents àrees relacionades amb les tecnologies de la infor-

mació i les comunicacions.

La resta de la inversió en R+D, 623 milions d'euros, es va dirigir

fonamentalment al desenvolupament de nous productes, ser-

veis i sistemes de gestió, i també a la millora substancial dels ja

existents. Una part important de l'esforç s'ha fet en col·laboració

amb empreses líders de cada sector o mitjançant la promoció d'i-

niciatives de desenvolupament de serveis amb tercers, dins d'un

model d'"innovació oberta". Exemples d'aquestes plataformes de

desenvolupament en cooperació són la Plataforma Morfeo

(comunitat de programari lliure amb més de 60 projectes el

2009), o "Movilforum" (que té més de 50 socis i ha celebrat el

2009 la seva 8a edició), juntament amb les modalitats recents

"Open Movilforum" (destinada a desenvolupadors, no empreses)

i "Movilforum-Apple" (específica d'aquest proveïdor).  

Nous negocis

Per a Telefónica, els nous negocis constitueixen una oportunitat

addicional que contribueix al creixement dels negocis existents. 

eHealth

Al final de l'any 2008, neix la unitat corporativa d'eHealth, com a

resultat d'una anàlisi estratègica que avalua nous negocis en els

quals Telefónica pot aportar valor a les societats on opera, dins

del sector salut.

La iniciativa d'eHealth divideix els productes i serveis en tres cate-

gories:

• Tecnologies de la informació i comunicació: els serveis que

doten d'infraestructura tecnològica i comunicacions, adap-

tats als serveis de salut.

• Telemedicina: serveis que ajuden directament, ja sigui als pro-

fessionals mèdics o als pacients. Destaquen els serveis de

monitorització de malalts crònics, la telerehabilitació i la tele-

presència mèdica.

• Teleassistència: serveis per a les persones amb discapacitats

o gent gran, que requereixen atenció especial per augmentar

la seva seguretat i confiança en la seva vida. Comprenen tant

la modalitat fixa, incloses solucions domòtiques, com ara la

mòbil, que permeten més autonomia i seguretat gràcies als

sistemes de geolocalització.

Serveis financers 

Durant el 2009, Telefónica ha treballat en el desenvolupament

de serveis financers a través del mòbil.

e-Learning

Telefónica Learning Services, coneguda fins ara com Educaterra,

té 9 anys d'experiència en el mercat i més de 150 clients, inclo-

ses corporacions i administracions públiques. L'objectiu és

estendre la presència d'aquests serveis i solucions TIC que ofe-

reix, als seus grans clients i PIMES.

Per a les corporacions i administracions públiques es va oferir for-

mació on line i mixta (presencial i on line) sobre TIC, alfabetització

on line, idiomes, habilitats directives o comercials, formació tèc-

nica i formació a mida de l'organització (productes i serveis,

simuladors d'aplicatius, etc.). 

El 2009, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos va aconse-

guir dotar de formació, gràcies al mitjà on line, al 50% d'empleats

del col·lectiu de carters (60.000 carters), a través d'e-Learning. 

L'Institut Nacional d'Estadística va formar 500 censors sobre el

nou cens rural; Amadeus, que va formar 15.000 agències de

viatge sobre ticketing i Endesa va oferir un curs de diversitat a

3.000 directius.

Per a universitats i altres àmbits educatius es van desenvolupar

diverses activitats com ara els campus virtuals i la virtualització

de carreres universitàries i màsters, àrea en la qual es va arribar

a un acord amb la Universitat Europea de Madrid. La formació a

formadors sobre l'ús de les TIC per a la docència de la seva matè-

ria, s'ha aplicat principalment en el col·lectiu de les conselleries

d'Educació. 
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Relacions amb la comunitat

El compromís de Telefónica amb la societat a Espanya es tra-

dueix en nombroses iniciatives d'acció social i cultural, en el

patrocini d'activitats esportives, culturals i socials, en el desenvo-

lupament de nous serveis amb beneficis socials afegits, sense

oblidar el compliment de les seves obligacions com a operador,

per assegurar la competència lleial i els beneficis vers els consu-

midors.

Acció Social

Telefónica va adoptar el 2007 la metodologia internacional LBG

(London Benchmarking Group) per mesurar i avaluar millor la

seva acció social i cultural. Des d'aquest moment, Telefónica

col·labora activament en l'establiment de LBG España, amb l'ob-

jectiu de professionalitzar el mesurament de l'acció social. 

El model preveu quatre tipus d'iniciatives en funció de la seva

motivació: aportació puntual, inversió social, iniciatives alineades

amb el negoci i contribucions obligatòries.

Segons la metodologia LBG, el 2009 el Grup Telefónica va inver-

tir 108,5 milions d'euros en acció social i cultural, dels quals el

67% corresponen a actuacions a Espanya, en concret, passa de

72 milions d'euros. 

Fundació Telefónica

La Fundació Telefónica tracta de contribuir al desenvolupament

social dels països on opera el Grup Telefónica, tenint com a focus

estratègic de les seves actuacions l'accés al coneixement, que es

complementa amb projectes de recerca destinats a analitzar l'im-

pacte de les tecnologies de la informació i les comunicacions

(TIC) en la societat, la publicació dels resultats i conclusions, i la

seva divulgació a través d'Internet i les xarxes socials. 

La Fundació desenvolupa cinc grans àrees d'actuació transnacio-

nals: Programes educatius, Atenció a la infància, Voluntaris

Telefónica, Debat i Coneixement, i Art i Tecnologia. 

A Espanya es va impulsar el desenvolupament de més de 500

projectes en aquestes àrees, en col·laboració amb més de 280

entitats educatives, socials i culturals, tant públiques com priva-

des.

EducaRed

Programa destinat a facilitar l'ús didàctic tant d'Internet com de

les noves xarxes i eines tecnològiques en l'ensenyament, vol

potenciar un procés de renovació pedagògica que beneficiï pro-

fessors, alumnes, pares de família, centres escolars i altres agents

del sector educatiu. Entre les nombroses iniciatives desenvolu-

pades el 2009 destaquen la celebració del V Congrés

Internacional d'EducaRed i el llançament del nou portal global

EducaRed 2.0. 

Voluntaris Telefónica

Després de nou anys de treball, l'àrea Voluntaris Telefónica s'ha

convertit en un mitjà inestimable per canalitzar una gran part del

compromís social del Grup, i també en un valor estratègic de la

seva responsabilitat social corporativa. A Espanya, més de

25.450 empleats formen part de l'equip de Voluntaris Telefónica,

que el 2009 van dedicar 49.351 hores (el 78% de les quals fora

de l'horari laboral) a les diferents iniciatives dutes a terme. 

Atenció a la infància

Dins d'aquesta àrea destaca Proniño, un programa d'acció social

orientat a contribuir a l'eradicació progressiva del treball infantil

a 13 països de l'Amèrica llatina, que el 2009 va beneficiar 163.900

nens, nenes i adolescents. A través de Proniño, es dóna suport a

aquells que estan en risc d'abandonar els estudis i també als do-

cents i a les escoles, s'impulsen millores en el procés d'ensenya-

ment i es contribueix a crear coneixement i difondre

investigacions que reflecteixen la dimensió d'aquesta problemà-

tica; tot això amb l'objectiu de generar accions que ajudin a pre-

venir la deserció escolar i l'explotació infantil. A Espanya, bona

part de les actuacions relacionades amb Proniño estan incloses

dins d'activitats desenvolupades en el programa de voluntariat

corporatiu. 

Debat i Coneixement

Aquesta àrea pretén fomentar l'anàlisi i la recerca avançada sobre

les relacions entre Tecnologia-Societat-Futur amb l'ajuda d'ex-

perts i investigadors, i també la promoció de debats oberts amb

la societat. El 2009 destaca la convocatòria de la primera edició

de The Tic Club, un concurs de monòlegs humorístics sobre les

noves tecnologies que pretén estimular els usuaris per tal que

expliquin amb un toc d'humor, mitjançant vídeos elaborats per

ells mateixos, què són les noves tecnologies i de quina manera

influeixen en la seva vida. 

Art i Tecnologia

Aquesta àrea fomenta les connexions entre l'art contemporani,

la innovació tecnològica i la creació artística. A més, gestiona i

manté el patrimoni artístic, cultural i historicotecnològic del Grup

Telefónica, un dels fons artístics i tecnològics corporatius amb

més transcendència d'Europa. Durant l'any 2009, la Fundació ha

seguit acostant l'art, la cultura i les formes més noves de creació

artística, a un públic cada cop més nombrós, convertint els seus

espais culturals en llocs de referència. Destaquen els 44.314 visi-
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tants a les 4 exposicions temporals, itineràncies i mostres realit-

zades en col·laboració amb altres institucions a Espanya. D'altra

banda, la Fundació ha seguit donant suport a la recerca, la pro-

ducció i la formació d'una comunitat artística especialitzada en

art i noves tecnologies, a través d'iniciatives com ara la celebra-

ció del Concurs Internacional Art i Vida Artificial, VIDA 12.0, a

Espanya.

La tasca desenvolupada per la Fundació Telefónica a Espanya va

beneficiar directament un total de 27,3 milions de persones.

ATAM

ATAM (l'associació del Grup Telefónica per a l'atenció de les per-

sones amb discapacitat) és una entitat sense ànim de lucre, que

va ser declarada d'utilitat pública el 1977. El seu objectiu és afa-

vorir la integració social de les persones amb discapacitat sigui

quina sigui la seva causa. Per aquesta raó, ofereix solucions per-

sonals atenent a les necessitats de cada individu davant

situacions de discapacitat i dependència. Abasta totes les etapes

vitals, tota la geografia espanyola i totes les discapacitats (físi-

ques, psíquiques i sensorials). El 2009, la seva tasca va arribar a

més de 22.000 persones amb discapacitat.

Aquesta iniciativa de contribució a la societat està compartida

entre Telefónica i els seus empleats. Els empleats que ho vulguin

aporten mensualment un 0,2% de la seva nòmina i l'empresa

aporta el doble d'aquesta quantitat (0,4% de les nòmines dels

seus empleats). El 2009 ATAM tenia 57.366 socis (treballadors

en actiu, jubilats i prejubilats) que pertanyen a 26 empreses del

Grup Telefónica. La quantitat aportada el 2009 va ser de 13,97

milions d'euros.

L'Associació disposa d'un equip multidisciplinari de professionals

amb més de 35 anys d'experiència en la valoració, la planificació

i l'orientació en la intervenció sobre les persones amb discapaci-

tat i gent gran dependents, a més de col·laborar estretament

amb altres entitats públiques i privades amb objectius similars.

Durant l'any 2009 es van realitzar un total de 1.823 consultes de

diferents especialitats (neurologia, psicologia, psiquiatria, reha-

bilitació i oftalmologia).

Programa d'ajuts econòmics individuals

ATAM disposa d'un sistema d'ajuts individuals destinats a rebaixar

el cost econòmic que suposa per a una persona i la seva família el

fet de la discapacitat. Aquests ajuts són complementaris i subsi-

diaris a les prestacions i ajudes atorgades pels sistemes públics.

El 2009 ATAM va concedir 3.181 ajuts econòmics per un import

total de 6.175.555 €.

Integració laboral i ocupació 

ATAM manté la direcció tècnica del portal Mercadis per al foment

i l'impuls d'ocupació entre les persones amb discapacitat. El

2009, a través d'aquest portal es van gestionar 574 ofertes de

treball. 

A més, ATAM disposa d'un entramat empresarial propi per a la

promoció de l'ocupació per a persones amb discapacitat. Les

empreses que componen aquest entramat són les següents:

• Servicios Sociales de Telecomunicaciones (SERVITELCO): Ofe-

reix serveis d'atenció telefònica i telemàrqueting. Al final de

l'any 2009 disposava de 203 persones contractades, el 84%

persones amb discapacitat.

• Servicios Sociales de Lavandería (LAVECO): Ofereix serveis de

neteja i bugada industrial de roba. Al final de l'any 2009 tenia

41 persones contractades, el 83% persones amb discapacitat.

• Servicios Sociales de Manipulados Industriales (MONDECO):

Ofereix serveis de muntatge de diferencials elèctrics i compo-

nents mecànics, i també serveis de manteniment i neteja

d'edificis. Al final de l'any 2009 disposava de 78 persones con-

tractades, el 96% de les quals amb discapacitat. Aquesta

empresa va rebre el premi a la "Millor Empresa de Responsa-

bilitat Social" el 2009, concedit pel Club de Gerents de Torrent

(València), localitat on MONDECO té la seva seu.

Per a les persones adultes que han conclòs la seva formació esco-

lar i que no poden accedir al mercat ordinari de treball ni a un

centre especial de treball, ATAM desenvolupa també activitats

anomenades prelaborals en centres ocupacionals.

El Servei d'Integració Laboral d'ATAM (SILA) desenvolupa tasques

d'intermediació en la selecció de candidats, el procés de formació

i seguiment, i facilita informació i orientació a empreses en matè-

ria d'ergonomia i adaptació de llocs de treball, a més

d'assessorament tècnic en relació amb la legislació vigent en

matèria de discapacitat. Durant el 2009, 2.102 persones van ser

ateses pel Servei d'Integració Laboral i es van gestionar 432 ofer-

tes d'ocupació que es van concretar en 115 persones

incorporades al mercat laboral.

Col·laboració amb altres institucions

ATAM va iniciar el 2009 un projecte de col·laboració amb la Fun-

dació Antena 3 per crear una escola audiovisual per a persones

amb discapacitat, per tal de formar-les com a ajudant de produc-

ció per a televisió. 
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ÁREA
Educared

Voluntarios Telefónica

Debate y Conocimiento

Arte y Tecnología

Otros programas sociales

Nº PROYECTOS
266

118

91

20

9

BENEFICIARIOS/
PARTICIPANTES

25.424.501

43.740

564.748

1.077.033

189.520



A més, va seguir col·laborant amb la Fundació Telefónica en el

desenvolupament del Programa de voluntariat corporatiu en

aquelles activitats relacionades amb la discapacitat, entre les

quals, les formatives.

També es va seguir col·laborant en la dinamització i difusió de les

activitats desenvolupades pels centres que componen la xarxa

RETADIS, emmarcada en el Pla Avança, que té com a objectiu el

desplegament d'una xarxa d'ordinadors adaptats per al seu ús per

persones amb discapacitat a les 17 comunitats autònomes i les

ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. El 2009 es van atendre més

de 12.000 usuaris i es van incorporar set entitats al projecte, de

manera que ja són 26 les entitats que participen en Retadis.

Patrocinis socials i culturals

La integració social de diferents col·lectius, la popularització de

la cultura, el foment de l'educació i l'esport, segueixen sent els

pilars fonamentals dels patrocinis a Espanya, com succeeix a

totes les regions on és present la Companyia. 

Cal destacar el patrocini "Viatge a l'interior de la Cultura", un pro-

grama exclusiu realitzat a Espanya que apropa l'art, la literatura,

la ciència i els monestirs com

no s'havien pogut veure mai

abans, descobrint el costat

ocult de grans institucions

com del Museu Nacional del

Prado, del Gran Teatre del

Liceu, de la Biblioteca Nacio-

nal d'Espanya, del Museu

Nacional de Ciències Natu-

rals, del Museu Guggenheim

Bilbao, del Palau de les Arts

Reina Sofia, del Teatro Real, del Monestir de Santa María la Real

de Las Huelgas, del Reial Monestir de Santa Clara de Tordesillas i

del Monestir de Yuste. 

Un altre compromís importantíssim que té Telefónica és que la

tecnologia sigui cada vegada més propera i assequible a tothom.

Per aquest motiu, patrocinis tecnològics com les Campus Party

són un referent mundial.  Aquestes trobades anuals reuneixen

durant set dies milers de participants amb els seus ordinadors,

procedents de tot el món, per tal de compartir inquietuds, inter-

canviar experiències i fer tota mena d'activitats relacionades amb

l'ordinador, les comunicacions i les noves tecnologies. 

En l'edició 2009 a València, Telefónica va oferir als assistents par-

ticipar en dues propostes innovadores: Campus Verd i Campus

Futur. A través de Campus Verd van poder demanar la factura

sense paper i participar en el sorteig de cinc miniportàtils, acos-

tar-se a conèixer la iniciativa del "Bosc Telefónica" o saber com

es reciclen mòbils antics. D'altra banda, amb Campus Futur van

poder experimentar les últimes aplicacions basades en interfícies

d'usuari naturals, que acosten el client als nous productes i ser-

veis de manera senzilla i intuïtiva.

El suport a l'esport de base, i a l'esport com a mitjà d'integració

social, es fa present en patrocinis com ara el de la Gira "MoviStar

Megacracks", que ha format més de 38.300 nens, ha recorregut

6.800 quilòmetres i s'hi han integrat més de 800 nens amb disca-

pacitat. Telefónica també dóna suport a l'esport olímpic i

paralímpic espanyol. 

La societat de la informació i
els seus beneficis vers la
comunitat

El 2009, la Fundació Telefónica va publicar el seu ja tradicional

informe "La Societat de la Informació a Espanya", amb el qual fa

deu anys que es va iniciar la publicació d'aquesta sèrie d'informes

en què s'analitza l'ús de les TIC a Espanya des de diverses pers-

pectives (ciutadans, empreses i Administració).

L'avenç en la digitalització de les activitats quotidianes és una de

les conclusions que es van obtenir en aquest informe. La incor-

poració de les TIC en l'Administració, la sanitat, el món laboral,

etc. és cada vegada més patent a Espanya, i Telefónica hi contri-

bueix aportant serveis que permeten que els usuaris obtinguin

beneficis afegits al simple fet de comunicar-se amb altres usua-

ris o intercanviar informació amb ells.

e-Salud

En l'actualitat, Telefónica ajuda centres sanitaris a millorar la seva

productivitat en processos interns, i a facilitar la prestació dels

seus serveis per incrementar la seva eficiència. Aquests centres

disposen de xarxes gestionades i servides per Telefónica, que

asseguren la qualitat i la seguretat en les seves comunicacions.

A més, la Companyia ofereix serveis que ajuden en la interacció

entre el pacient i els serveis mèdics. Tot això repercuteix de

manera molt positiva en uns millors serveis per al ciutadà i en una

millora en la seva qualitat de vida.

En l'àmbit dels professionals de la salut, Telefónica ofereix serveis

que milloren la comunicació entre els metges a l'hora del diag-

nòstic; escurcen virtualment la distància entre pacient i metge

especialitzat, i ajuda en el seguiment remot de pacients crònics i

recuperació de pacients acabats d'intervenir. D'aquesta manera,

el temps d'hospitalització es redueix i s'optimitza l'atenció sanità-

ria.
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Destaquen diversos serveis desenvolupats per Telefónica:

• Servei de monitorització de malalts crònics, malalts del cor,

diabètics o malalts pulmonars, que facilita l'enviament de

dades mèdiques dels pacients directament a l'especialista,

sense que això signifiqui un trasllat o una nova visita mèdica.

Permet que el pacient estigui contínuament monitoritzat

sobre la seva patologia. A més, el metge té molta més infor-

mació per emetre el diagnòstic, plantejar el tractament i

preveure possibles complicacions o situacions perilloses per

al pacient. 

• Telerehabilitació, per a operacions de genoll i operacions car-

díaques. Amb aquest servei, el pacient fa un tractament mixt

entre l'hospital i el domicili. El temps requerit per fer la reha-

bilitació a l'hospital s'escurça, mentre que el temps total de

rehabilitació s'allarga, ja que el pacient realitza a casa els exer-

cicis apresos a l'hospital, monitoritzat i amb el suport d'un

especialista de manera remota a cada moment. S'han fet

experiències pilot amb pacients reals de l'Hospital del Mar

(Barcelona) i de l'Hospital Son Llàtzer (Palma de Mallorca).

• "Col·labor@": És una eina que permet a un professional de la

salut compartir qualsevol tipus de resultat mèdic, de manera

remota, amb altres doctors i en temps real, ja siguin resso-

nàncies, TAC, electrocardiogrames, vídeos o fotografies. L'eina

"Col·labor@" ja està disponible al mercat després d'haver-se

provat a l'Hospital Costa del Sol (Marbella) i a l'Hospital del

Mar (Barcelona). 

• HealthPresence: es tracta d'una solució de sanitat a distàn-

cia que permet als pacients la consulta amb metges situats

en altres països o en altres ciutats. Per facilitar el diagnòstic

del metge, HealthPresence disposa d'estetoscopis i otosco-

pis, i també amb diferents tipus de paràmetres biomèdics

(per a monitorització de signes vitals) que poden mesurar la

tensió arterial, la temperatura, el pols i capturar la condició

fisiològica i l'estat real del pacient. D'aquesta manera, els

especialistes poden visualitzar i tenir paràmetres fisiològics

d'un pacient. Aquesta solució pot ser útil perquè un metge

pugui consultar els dubtes d'un cas crític amb un altre

col·lega, independentment de les seves ubicacions geogràfi-

ques. També pot ser útil per a les persones que viuen en

zones rurals i de difícil accés a centres sanitaris. En el desen-

volupament d'aquest sistema, Telefónica ha comptat amb la

col·laboració de l'empresa CISCO.

Teleassistència

Les persones amb discapacitat o les persones grans no tenen un

grau d'independència suficient com per valdre's per si mateixes,

de manera que Telefónica els ofereix una sèrie d'eines per poder-

les ajudar i millorar la seva vida. Aquests serveis doten de

seguretat a la persona assistida i de tranquil·litat als familiars i

cuidadors.

Els serveis de teleassistència estan dividits segons l'entorn en el

qual operin. En primer lloc, Telefónica proveeix del servei de tele-

assistència a casa (fixa), gràcies al qual, en qualsevol moment

d'emergència, la persona assistida pot prémer un botó de pànic

personal i activar la comunicació amb el centre de coordinació.

La comunicació és la funcionalitat bàsica, que pot ser comple-

mentada amb sensors domòtics a casa. En cas d'alarma, els

cuidadors i familiars són avisats pel centre de coordinació, que

també avisarien, si calgués, els serveis d'emergència. 

En segon lloc, les persones assistides poden gaudir d'aquest tipus

de serveis al carrer (teleassistència mòbil). La teleassistència

mòbil està enfocada a malalts d'Alzheimer, gent gran, nens i per-

sones amb discapacitat. Els permet tenir més autonomia i,

alhora, estar localitzats (gràcies al sistema de geolocalització) en

qualsevol moment.

Transport i mobilitat

Els avenços tecnològics que permeten les comunicacions entre

vehicles i d'aquests amb les infraestructures de les xarxes vials

comporten millores importants en l'eficiència de la conducció i

en la seguretat del conductor, passatgers, vianants, i fins i tot d'al-

tres vehicles. Telefónica I+D participa en projectes d'innovació en

què es treballa aquesta àrea d'activitat.
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Programa d'ajuda
social a la violència de
gènere

A causa de l'auge en els últims anys dels casos de violència de

gènere, el 2009 Telefónica ha posat a la disposició del públic un

"Programa d'ajuda social a la violència de gènere". És un servei

que ofereix a les víctimes ajuda i protecció ràpida, gràcies a les

TIC, les 24 hores del dia i durant tot l'any, sigui quin sigui el lloc

on es trobin. L'objectiu és prevenir o minimitzar les possibles

agressions, en facilitar el contacte ràpid i senzill (prement una

tecla del telèfon mòbil o "busca") que facilita la posada en marxa

i el desplaçament immediat dels recursos necessaris (cossos de

seguretat o personal especialitzat). A més, garanteix el segui-

ment, la informació i el suport en cada cas, a cada moment i

davant de qualsevol necessitat, mitjançant la realització de tru-

cades telefòniques i l'actualització immediata de dades en

l'aplicació, la qual cosa pot proporcionar més seguretat a la víc-

tima.



Xarxa de Càtedres Telefónica
La Xarxa de Càtedres Telefónica és un instrument que facilita i

potencia la comunicació i el treball conjunt entre algunes de les

millors universitats espanyoles i Telefónica per contribuir al des-

envolupament de la societat de la informació. Actualment, la

Xarxa està integrada per 20 Càtedres Telefónica, un cop incorpo-

rada recentment la nova càtedra de Responsabilitat corporativa

i sostenibilitat de la UNED (Universitat Nacional d'Educació a Dis-

tància).

El focus comú del treball desenvolupat per cadascuna de les cà-

tedres és analitzar la situació actual i identificar les tendències

sobre l'impacte de la tecnologia en la societat. Es tracta d'estudiar

com la tecnologia forma part i influeix en les nostres vides i, en

general, en la societat en la qual vivim.

Cadascuna de les càtedres té la seva pròpia especialització i, des

d'aquesta, enfoca les seves activitats i contribueix a fer que la

Xarxa de Càtedres sigui un "think tank" de referència en l'estudi

de l'impacte de la tecnologia en la societat. Així, per exemple, al-

guns dels temes de rellevància en què les TIC tenen un gran im-

pacte són els següents:

• canvi climàtic i medi ambient

• educació

• sanitat 

• productivitat de les empreses i dels professionals 

• persones amb discapacitat

Un objectiu primordial de la Xarxa de Càtedres és comunicar els

resultats de les activitats desenvolupades a totes les persones

interessades i a la societat en general. Per aquesta raó, cadas-

cuna de les càtedres dóna especial rellevància a l'activitat de di-

vulgació i disseminació de resultats i utilitza mecanismes com

ara el bloc de la Xarxa de Càtedres Telefónica (www.c atedras.te-

lefonica.es), el canal de Youtube o xarxes socials com ara Twitter,

Facebook, etc.
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Solucions a la
movilitat

En el marc del projecte CENIT MARTA, Telefónica I+D va desen-

volupar el 2009 les comunicacions associades a un sistema

d'assistència a la conducció, que utilitza sensors i comunicacions

dins del vehicle per detectar situacions perilloses i alertar-ne el

conductor i altres vehicles. El sistema planteja quatre escenaris

diferents: 

• Detector de somnolència: Mitjançant un conjunt de sensors

que controlen els moviments del conductor i la situació del

vehicle al carril, el sistema és capaç de detectar somnolèn-

cia i avisar el conductor recomanant una parada. 

• Detector de vianants a la carretera: Les càmeres exteriors del

vehicle detecten vianants a la calçada, i avisen en temps real

tant al conductor del vehicle com a la resta de vehicles a la

zona. 

• Avís de perill en fer un avançament: El sistema detecta que

un altre vehicle s'aproxima en sentit contrari i desaconsella

la maniobra d'avançament.

• Avís de col·lisions: Per a encreuaments sense senyalització, el

sistema de comunicacions detecta que altres vehicles s'apro-

ximen i poden suposar un perill de col·lisió.

Dins dels treballs realitzats en el projecte m: Via el 2009, Telefó-

nica I+D va desenvolupar una solució eCall, que permet que la

informació de l'accident i la trucada telefònica progressi cap a un

centre d'atenció telefònica on a l'operador se li mostra la posició

de l'accident en un mapa, juntament amb les dades del tipus de

vehicle, velocitat, severitat de l'accident, etc.

Iniciatives de Càtedres
Telefónica

• La Càtedra Telefónica de la Universitat de Las Palmas de Gran

Canària ha desenvolupat un projecte d'accés al servei d'e-

mergències 112, a través de la TDT (televisió digital

terrestre), per a persones sordes. El projecte, pioner a Europa,

suposa l'eliminació, per a les persones sordes, de la barrera

tecnològica que representa l'accés convencional a través del

telèfon a serveis bàsics com aquest de comunicació d'emer-

gències. El projecte ha estat desenvolupat amb la

col·laboració de l'Institut Universitari de Sistemes

Intel·ligents i Aplicacions Numèriques en Enginyeria (SIANI).

• En col·laboració amb el Massachusetts General Hospital i el

Massachusetts Institute of Technology, la Càtedra Telefónica

de la Universitat de Navarra ha desenvolupat el 2009 un sis-

tema per ajudar a la gestió realitzada per totes les persones

involucrades en la prevenció del càncer de mama, des dels

metges de família fins als empleats dels centres de mamo-

grafies, i que genera missatges automàtics a través de correu

electrònic o telèfon perquè les dones recordin i vagin a les

seves cites mamogràfiques.



Regulació i competència
Telefónica i els seus competidors actuen en el mercat subjectes

a les diferents regulacions sectorials de comunicacions electrò-

niques, a escala nacional o supranacional, com és el cas del marc

europeu de telecomunicacions.

Juntament amb el marc regulador de telecomunicacions, Telefó-

nica està sotmesa, com qualsevol altra companyia, a la regulació

horitzontal de competència, fet que implica adoptar conductes

respectuoses, tant amb els seus competidors com amb el propi

mercat, amb l'objectiu últim de garantir el benestar dels consu-

midors. 

A Espanya, Telefónica pot establir lliurement el preu de la quota

de connexió i de les trucades en xarxes fixes. No obstant això,

la quota mensual està subjecta a regulació de preus màxims. A

més, les ofertes han de ser comunicades a la Comissió del Mer-

cat de les Telecomunicacions (CMT) amb 21 dies d'antelació.

Pel que fa als preus de les trucades en xarxes mòbils, aquests

estan liberalitzats. En compliment de la normativa de protecció

dels consumidors, els operadors estan obligats a tarifar per

segons.

En el marc de les anàlisis de mercats completades per la CMT el

2006, 2008 i 2009, Telefónica de España, S. A. U. va ser declarada

com a operador amb PSM (pes significatiu en el mercat) en diver-

sos mercats (principalment el servei d'accés a xarxes fixes,

terminació en xarxes fixes, mercat de banda ampla i accés a

infraestructures) i, en conseqüència, està subjecta a una sèrie

d'obligacions. El mateix li passa a Telefónica Móviles España, S.

A. U., respecte al mercat d'accés i originació en xarxes mòbils i al

de terminació de trucades vocals en xarxes mòbils individuals.

Conscient de la gran importància dels objectius perseguits per la

regulació de telecomunicacions i les normes de competència, el

Grup Telefónica ha incorporat als seus Principis d'Actuació el

compromís del respecte a la llei i ha adaptat les seves estructures

internes amb vocació clara d'acatament del marc regulador i de

la Normativa de Competència i de Telecomunicacions.

Procediments rellevants en matèria regulatòria

L'any 2009, cal destacar la sanció d'11 milions d'euros imposada

per la CMT a Telefónica de España, S. A. U., pel retard en la

implantació del servei majorista d'ADSL sense servei telefònic

bàsic ("ADSL nacked"). Tot i que Telefónica va atendre les sol·lici-

tuds d'aquest servei rebudes per part d'operadors alternatius, la

CMT va resoldre imposar aquesta sanció atenent al termini en

què va considerar plenament automatitzats els sistemes per

atendre aquest tipus de sol·licituds. Telefónica va interposar

recurs contenciós administratiu contra la resolució de la CMT

.

La inclusió digital com a ajuda a
la millora social
Telefónica considera essencial treballar perquè tothom pugui

accedir a les noves tecnologies i perquè els beneficis derivats del

seu ús arribin sobretot als més vulnerables.

Telefónica desenvolupa nombrosos projectes i iniciatives per faci-

litar l'accés a les telecomunicacions per part dels ciutadans. Com

es comenta en altres apartats de l'Informe, l'ús de les TIC com-

porta un valor social afegit que pot ser essencial en el

desenvolupament dels nuclis rurals, la independència de la gent

gran, la integració laboral de les persones amb discapacitat, etc.

Durant el 2009, la Companyia va seguir invertint en projectes per

reduir les barreres que poden dificultar l'accés de tota la població

espanyola a la societat de la informació. Aquests esforços con-

tribueixen a millorar la inclusió social de col·lectius desafavorits.

Així mateix, Telefónica ha desenvolupat el concepte d'innovació

social, que concilia la demanda social amb els objectius de crei-

xement de nous negocis, a través de les seves capacitats

d'innovació. Aquest tipus de negocis requereix certes aliances

amb altres agents, com aliats tecnològics i comercials del sector

de les telecomunicacions, i altres col·laboradors socials i institu-

cions públiques, que contribueixen a la legitimació de les

iniciatives. Tota aquesta xarxa forma un ecosistema d'aliances

amb un objectiu comú: el desenvolupament de solucions enfo-

cades a fomentar la inclusió digital a través de les TIC. 
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Servei universal
La Llei general de telecomunicacions defineix el Servei universal

com "el conjunt de serveis la prestació dels quals es garanteix per

a tots els usuaris finals amb independència de la seva localitza-

ció geogràfica, amb una qualitat determinada i a un preu

assequible". 

D'aquesta manera, Telefónica, complint amb els seus requisits

de compromís amb la societat i considerant aquesta aportació

com un element d'equitat, solidaritat i cohesió social, segueix les

exigències regulatòries del Servei universal. 

L'obligació de Telefónica España de prestar el Servei universal es

va renovar fins al 2010 per als serveis de connexió a la xarxa tele-

fònica pública des d'una ubicació fixa i accés al servei telefònic,

cabines públiques, guies telefòniques i prestacions per a usos

especials (persones amb discapacitat, pensionistes, etc.). En el

període de 2008, el cost net per la prestació de Servei universal

per part de Telefónica España va ser de 75 milions d'euros. 

Inclusió geogràfica

La bretxa geogràfica és la barrera que impedeix l'extensió de les

telecomunicacions a les zones rurals, a causa de l'alt cost que

comporta establir aquest servei en aquestes zones. El 2009, Tele-

fónica va seguir treballant per estendre la telefonia a les zones

rurals.

Des de l'any 2006, la Companyia ha contribuït a la reducció de

l'anomenada bretxa digital que hi ha entre zones i usuaris de dife-

rents realitats socials i geogràfiques a Espanya. Aquest esforç es

va concretar en el llançament del servei de banda ampla rural,

gràcies al qual, un gran nombre de llars de la geografia nacional

han pogut tenir accés a la banda ampla a través de tecnologies

ADSL, LMDS/Wimax o satèl·lit. L'octubre de 2009, el nombre de

clients era de gairebé 163.000 (dels quals, uns 1.500 accedeixen

al servei mitjançant tecnologia LMDS i prop de 1.200 mitjançant

tecnologia satèl·lit).

Actualment, s'està desenvolupant un nou projecte en el marc de

la banda ampla rural a l'empara del Pla Avança, Subprograma

Avança Infraestructures, per al període 2008-2010, l'adjudicatari

principal del qual és Telefónica España.

La cobertura del servei de telefonia mòbil arriba pràcticament al

100% de la població espanyola. Pel que fa a la telefonia d'ús

públic, es disposa de 58.529 terminals a tot Espanya.
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Projecte Glossa

El projecte Glossa, impulsat des de la Direcció d'Afers Públics de

Telefónica España, coordina els aspectes relatius a l'ús de les

llengües cooficials a Espanya (gallec, basc, català i valencià) en

les relacions amb els seus clients, la societat i les institucion

s.

Glossa sorgeix davant la necessitat de proximitat a les regions

espanyoles i tracta de desenvolupar totes les actuacions que

Telefónica fa en l'ús de les llengües cooficials des de fa anys.

Alguns dels objectius en què s'ha treballat el 2009 són els

següents:

• Oferir de manera progressiva la possibilitat que qualsevol

client de Galícia, el País Basc, Catalunya, les Illes Balears i la

Comunitat Valenciana sigui atès tant en castellà com en la

seva llengua cooficial i que pugui triar l'idioma de la seva fac-

tura.

• Utilitzar les llengües cooficials en les campanyes de màrque-

ting locals.

• Oferir als empleats la possibilitat de formar-se en llengües

cooficials per millorar la seva tasca diària amb els clients.

• Incorporar les llengües cooficials en els menús dels terminals

mòbils que comercialitza Telefónica, i informar d'aquesta

facilitat en el nostre lloc web.

• Incorporar progressivament les llengües cooficials en la sen-

yalització dels edificis de Galícia, el País Basc, Catalunya, les

Illes Balears i la C. Valenciana.

• Mantenir informades les institucions i els governs locals dels

nostres avenços en aquesta matèria i promoure la signatura

de convenis de col·laboració que reiterin l'interès de Telefó-

nica España a impulsar l'ús de les llengües cooficials a les

regions on som presents.



Inclusió econòmica
De vegades, els recursos econòmics de les persones funcionen

com a barrera per a la seva inclusió en el món de les telecomuni-

cacions. Per aquesta raó, Telefónica ofereix diversos serveis que

ajuden a la reducció d'aquesta bretxa a través de plans de telefo-

nia fixa, mòbil i banda ampla. 

Dins d'aquests serveis, Telefónica ofereix serveis mòbils prepaga-

ment i de control. El 2009, el 35% dels clients de telefonia mòbil

van utilitzar serveis prepagament a Espanya.

Durant el 2009 Telefónica España va llançar un "Pla anticrisi per

a PIMES i aturats" en què es van oferir descomptes a aturats,

autònoms i PIMES de creació recent per respondre a les necessi-

tats en un context de desacceleració econòmica. En aquest pla

anticrisi, la Companyia ofereix una reducció de les factures fixes

i mòbils del 50%, fins a un límit de 20 euros al mes per factura.

El programa va néixer el març de 2009 i al final de l'exercici, bene-

ficiava més de 115.000 clients i prop de 5.600 negocis

(autònoms, petites i mitjanes empreses).  

Alfabetització digital

Fins i tot quan les TIC estan disponibles, algunes persones no són

capaces d'utilitzar-les per falta de formació. Segons el Centre d'In-

vestigacions Sociològiques (CIS), el 91,9% de les persones amb

una edat de 65 anys o més no utilitza Internet i, d'aquestes, el

58,1% admet que no el fa servir perquè "no en sap". 

Telefónica va dur a terme durant el 2009 nombroses iniciatives

per procurar que les persones aprenguin a utilitzar les tecnolo-

gies i es beneficiïn dels seus avantatges. 

La tasca de Fundació Telefónica en aquest sentit és clau. La for-

mació es fa a través del seu programa educatiu EducaRed. Durant

el 2009, 240 persones van participar en les 1.141 iniciatives de

formació on line i presencial organitzades a través del programa

a Espanya, en les quals es van impartir un total de 491.551 hores

de formació.
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CIBERMIX
Telefónica España contribueix, amb diferents iniciatives, a difon-

dre i fomentar l'ús d'Internet en l'entorn rural, reduint d'aquesta

manera la bretxa digital geogràfica a Espanya.

CIBERMIX és un projecte desenvolupat per la Fundació Cibervo-

luntarios, i patrocinat per la Direcció d'Afers Públics de Telefónica

España, que facilita la connexió de banda ampla als municipis en

què se celebra. Durant el 2009 s'ha arribat a més de 30 municipis.

CIBERMIX consisteix en un esdeveniment tecnològic en què

localitats rurals, durant 2 o 3 dies, de dijous/divendres a dis-

sabte/diumenge, es converteixen en un exemple d'avantguarda

i tecnologia per als ciutadans i els agents multisectorials de la

zona i, fins i tot de poblacions properes. El factor de proximitat i

humanització de les eines tecnològiques i de la xarxa és un dels

atractius principals.

L'objectiu final és demostrar la potència i els avantatges que

suposa tenir banda ampla a la localitat i aprofitar per sensibilit-

zar sobre la importància de la incorporació de les TIC, els serveis

que hi ha a la zona i les possibilitats administratives, socials i de

desenvolupament que aquestes eines ofereixen (per exemple,

amb el certificat digital, la signatura electrònica o el DNI electrò-

nic). Tot això revestit d'activitats lúdiques, formatives i

professionals dins d'un marc inusual i cridaner a la zona.



Suport a la discapacitat
En els últims cinc anys, Telefónica ha desenvolupat un pla amb

l'objectiu de pal·liar la bretxa d'exclusió que generen diferents

tipus de discapacitat. L'objectiu és poder satisfer les necessitats

de les persones amb discapacitat en la seva dimensió d'emple-

ats, clients, proveïdors i societat en general, a escala global de

tota la Companyia, tant en processos interns com externs i des

d'una perspectiva de negoci que asseguri la sostenibilitat del pro-

cés, en integrar els interessos dels usuaris finals amb els

empresarials. 

L'única manera de garantir que les necessitats de les persones

amb discapacitat es satisfan adequadament, és involucrar-les

directament en aquest projecte global. Per aquest motiu, Telefó-

nica considera imprescindible que participin en els processos i les

accions que es facin a la Companyia en aquest marc, i que, per

descomptat, validin els resultats i aportin la seva experiència com

a usuaris finals. 

Aquesta participació s'articula formalment mitjançant acords de

col·laboració amb les principals associacions que representen les

persones amb discapacitat. El 2009, es van mantenir tots els

convenis subscrits anteriorment amb CERMI, FIAPAS, FEAPS,

ASPAYM Granada, SERVIMEDIA, Fundació ONCE i CNSE. 

Altres organismes, que també formen part d'aquesta estructura

interrelacionada per posar en marxa les iniciatives en l'àmbit de

l'accessibilitat, són els organismes públics relacionats i altres

empreses privades, ja sigui a títol individual o a través de grans

associacions empresarials. Pel que fa als organismes públics, cal

destacar la relació amb unitats dependents del Ministeri d'Edu-

cació i el Ministeri de Sanitat i Política Social, com ara la Direcció

General de Discapacitat, l'IMSERSO, el Reial Patronat de la Disca-

pacitat, Red.es, etc. En aquest sentit, Telefónica ha mantingut la

col·laboració amb el CEAPAT (Centre d'Autonomia Personal i Aju-

des Tècniques) i participa com a soci fundador de la Fundació

CENTAC (Centre Nacional de Tecnologies i Accessibilitat), impul-

sada per la Secretaria d'Estat de Serveis Socials, Famílies i

Discapacitat. Altres col·laboracions són el projecte d'"Empresa i

Discapacitat 2008-2010", de la Fundació Empresa y Sociedad, o

la col·laboració amb el Club Excelencia para la Sostenibilidad.

També és destacable en aquesta línia d'activitat la continuïtat del

projecte Retadis, projecte de Fundació Telefónica. Amb l'expe-

riència obtinguda aquests anys, Fundació Telefónica ha emprès

una nova experiència anomenada "Xarxa de Centres Retadis per

a l'accessibilitat personal", constituïda per 50 usuaris personals,

que disposaran a casa seva, o en els seus desplaçaments, de dis-

positius adaptats que cobreixin les seves necessitats de

comunicació i coexisteixin amb els centres autonòmics de Reta-

dis, gaudint de les facilitats que ofereix la xarxa pel que fa a

formació i assistència tècnica. 
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Ciberescuela

A Telefónica estem compromesos amb la incorporació a la socie-

tat digital de tots els ciutadans eliminant les barreres a persones

que encara no hi estan incorporades.

El programa Ciberescuela és un projecte de Telefónica España i

Fundació Telefónica dirigit a impulsar l'ús d'Internet i reduir la

bretxa digital a col·lectius en risc d'exclusió digital, com ara habi-

tants de zones rurals, gent gran, immigrants, mestresses de casa,

etc. Consisteix en un curs d'iniciació a Internet que té l'objectiu

d'introduir els alumnes en el món d'Internet, a través de temes

com l'ús del ratolí i el navegador, comerç electrònic, seguretat a

la xarxa o banca i administració electrònica, entre altres matèries. 

Els mòduls del programa han estat desenvolupats conjunta-

ment per la Fundació i Telefónica España. La conductora del curs

és una coneguda presentadora de televisió, que actua com a

"professora virtual" i s'ocupa de portar els alumnes a través dels

diferents continguts.

Des de la Direcció d'Afers Públics d'Espanya s'impulsa la signa-

tura de convenis de col·laboració amb els governs de les

comunitats autònomes, a través dels quals es possibilita la

implantació d'aquest programa d'ensenyament i l'impuls d'In-

ternet als telecentres que depenen de les dites comunitats

autònomes. Les classes s'imparteixen de manera gratuïta i l'a-

lumne pot triar el nivell de dedicació que vulgui, ja que es tracta

d'un curs d'autoestudi.

El 2009, es va signar un conveni amb la Conselleria d'Educació,

Ciència i Universitat del Govern d'Aragó que ha fet possible que

més de 600 persones aprenguin els avantatges d'Internet. 

També es va signar un conveni amb la Fundació Ínsula Barataria

i la Conselleria d'Indústria de la Junta de Castella-la Manxa a tra-

vés del qual Ciberescuela es va implantar a 835 centres en els

quals es va donar formació a més de 6.000 persones el 2009.

Ciberescuela també va estar present en els tallers impartits a

Movimiento Avanza, iniciativa de Red.es, que va recórrer 12 ciu-

tats espanyoles durant els 10 mesos que va durar la gira.

Ciberescuela va ser impartit a un total de 1.826 persones.

Simplit

Telefónica s'ha adherit a la iniciativa "Simplit", primer certificat

que assegura que els productes són fàcils d'utilitzar, còmodes i

intuïtius, pensats per a la gent gran. Així, "Simplit" es perfila com

una eina que permetrà a Telefónica adaptar el disseny dels seus

productes i serveis, per encaixar millor amb les necessitats d'a-

quest col·lectiu i garantir la seva usabilitat. 

Aquesta iniciativa ha estat posada en marxa per la Unió Demo-

cràtica de Pensionistes i Jubilats d'Espanya (UDP) i l'Institut de

Biomecànica de València (IBV), en col·laboració amb AENOR, els

quals revisaran els productes per atorgar aquest segell. "Simplit"

aspira a aplicar-se a tot tipus de productes: comunicació, habi-

tatge, alimentació, equipament personal, equipament per a la

llar, salut, etc. 



Productes i serveis

Durant el 2009, Telefónica ha seguit treballant en el foment i des-

envolupament de productes i serveis per potenciar l'accés a les

TIC per part d'aquests col·lectius. Tot seguit se n'indiquen alguns

exemples:  

• Terminals fixos "Teclón": dissenyats per a gent gran i/o amb

deficiències auditives, visuals, mobilitat reduïda o problemes

cognitius. 

• Mòbils adaptats mitjançant llaç d'inducció: és un accessori

que facilita la utilització de telèfons mòbils quan es fa servir

un audiòfon o un implant coclear. 

• Mòbils adaptats mitjançant Mobile Speak: aquest dispositiu

és un lector de pantalles que guia l'usuari a l'hora d'utilitzar el

seu telèfon mòbil, permet identificar trucades abans de des-

penjar, enviar i rebre missatges i personalitzar els modes del

telèfon. Està enfocat a persones amb discapacitat visual. 

• Llocs adaptats per a persones amb discapacitat: els llocs con-

sisteixen en un ordinador, amb diferents aplicacions i

dispositius, com poden ser les etiquetes per a teclat amb

caràcters magnificats, un emulador de ratolí, un teclat virtual

per escombratge, etc. 

• Serveis de videotrucada: és un servei que permet a les perso-

nes amb discapacitat auditiva fer trucades de vídeo, és a dir,

parlar i veure al mateix temps a través del telèfon mòbil.

• "Localízame": aquest servei, entre altres usos, permet que les

famílies de persones amb problemes cognitius i/o d'aprenen-

tatge, gent gran i persones amb discapacitat física, puguin

estar localitzables, alhora que els permet disposar de més

autonomia. 

• "SMS vocal": aquest servei permet rebre els missatges de text

de la mateixa manera que es rep una trucada de veu, fet que

és especialment útil per a les persones amb discapacitat

visual o la gent gran. 

• Missatgeria web: amb aquesta aplicació, les persones amb

discapacitat auditiva poden enviar missatges de text a telè-

fons fixos o mòbils a través d'un ordinador connectat a

Internet. 

• “Encuentra el tuyo”: aquesta guia desenvolupada per Telefó-

nica serveix d'ajuda per a l'adquisició de terminals accessibles,

tant mòbils com fixos, pensats per a persones amb discapa-

citat o gent gran. A més, inclou recomanacions d'ús sobre els

models comercials. 

Finalment, Telefónica, a través de Telefónica Accesible i Movistar

Fácil, ofereix serveis accessibles, terminals d'ús i disseny fàcils, i

també respostes a preguntes relacionades amb accessibilitat,

discapacitat i telefonia mòbil. 

Sensibilització social: Ability Awards

Sempre a l'avantguarda dels canvis socials i empresarials, Telefó-

nica ha fet una aposta decidida per un projecte que té la finalitat

de canviar la percepció que la societat i el món dels negocis tenen

de la discapacitat: els Telefónica Ability Awards. Aquests premis

tenen l'origen en l'organització sense ànim de lucre Kanchi (a

Irlanda) i són una iniciativa pionera i innovadora per reconèixer,

anualment, les empreses o institucions que inclouen la discapa-

citat en la seva cadena de valor i, molt especialment, aquelles que

han posat en el mercat solucions creatives per als seus clients

amb discapacitat. 

Espanya és el primer lloc on s'ha decidit exportar aquesta inicia-

tiva i ho fa de la mà de Telefónica i de les principals organitzacions

socials del país. Els premis es divideixen en sis categories: com-

promís de l'Alta Direcció i lideratge dels empleats, reclutament i

selecció, accessibilitat, desenvolupament professional i forma-

ció, orientació a clients, i prevenció i retenció; més tres
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Centre de
teleinterpretació per a
persones sordes a
Andalusia

El 2009 es va posar en marxa el Centre de teleinterpretació per

a persones sordes a Andalusia, basat en el treball desenvolupat

en anys anteriors per Telefónica I+D en col·laboració amb Tele-

fónica España, i la infraestructura desplegada a la seva xarxa de

nova generació. El seu objectiu: trencar les barreres de la comu-

nicació del col·lectiu de sords, principalment amb l'Administració.

Entre altres avantatges, facilita als usuaris del llenguatge de sig-

nes la comunicació des de casa seva amb qualsevol persona, a

través d'un teleintèrpret que atén la seva videotrucada. Això els

permet entendre's amb els operadors dels serveis públics bàsics,

com emergències i atenció sanitària, o amb els serveis d'atenció

telefònica oferts per qualsevol entitat. D'aquesta manera, les

persones sordes des de casa seva poden fer gestions telefòni-

ques per a les quals abans havien de desplaçar-se a la seva

Associació, per tal de demanar els serveis d'un intèrpret presen-

cial de llengua de signes.

El centre de teleinterpretació dóna cobertura a més de 100 usua-

ris sords, sobretot de Granada, i a les diferents seus

d'associacions de sords d'Andalusia.



d'addicionals: millor gran empresa privada, millor petita o mitjana

empresa privada i millor organització del sector públic.

El 2009 aquest projecte va començar el seu camí, i després d'uns

quants mesos d'adaptació dels premis a la realitat social i empre-

sarial espanyola, de negociacions i de cerca de suports i

col·laboracions, finalment s'ha posat en marxa i han estat pre-

sentats l'abril de 2010.

Medi ambient i canvi climàtic

Per a Telefónica, el medi ambient és un element més dins de la

seva estratègia empresarial: constitueix un repte per a la gestió

interna, però suposa una oportunitat de negoci que permet des-

envolupar nous serveis que contribueixin a la sostenibilitat

ambiental i a accedir, per tant, a noves fonts d'ingressos.

Estratègia ambiental

Les activitats que desenvolupa Telefónica en el marc de la pres-

tació de serveis als seus clients generen necessàriament un

impacte sobre el medi ambient que ens envolta. Al mateix

temps, les noves tecnologies són claus per fer un ús eficient dels

recursos naturals i reduir l'impacte ambiental de les activitats i

instal·lacions de la Companyia, alhora que són la base de les solu-

cions que ofereix als seus clients per ajudar-los a ser més

eficients energèticament i disminuir la seva incidència en el canvi

climàtic.

Així, Telefónica és conscient de les repercussions, tant positives

com negatives, que el seu negoci global té sobre el medi

ambient, i per aquesta raó ha adquirit voluntàriament el compro-

mís de treballar perquè el desenvolupament de les seves

activitats sigui respectuós amb el medi, contribuint d'aquesta

manera a un progrés més sostenible. 

Des de sempre, Telefónica ha estat molt conscient de la seva res-

ponsabilitat en la preservació del medi ambient, i en el

compliment que la societat espera de la Companyia, però en els

últims anys, el seu nivell d'implicació ambiental ha anat en aug-

ment. 

El 2002, Telefónica va subscriure el Pacte Mundial de les Nacions

Unides, obligant-se així a treballar des d'un enfocament de pre-

venció de la contaminació, fomentar la responsabilitat ambiental

i afavorir el desenvolupament de tecnologies respectuoses amb

el medi ambient. Un any després, va fer efectiva la seva partici-

pació en la iniciativa GeSI (Global e-Sustainability Initiative),

encaminada a promoure el desenvolupament sostenible de la

societat de la informació. Amb aquesta iniciativa, Telefónica ha

col·laborat en l'elaboració de documents sobre sostenibilitat i

canvi climàtic essencials perquè el sector empresarial aculli les

millors pràctiques de gestió.

L'any 2006 es van aprovar els Principis d'Actuació de Telefónica,

que contenen un compromís específic: "estarem compromesos

amb el desenvolupament sostenible, la protecció del medi

ambient i la reducció de qualsevol impacte negatiu de les nostres

operacions en l'entorn".

L'any 2008 va ser clau en la gestió ambiental de la Companyia a

escala global, ja que aquell any es va aprovar una política ambien-

tal unificada per al Grup i es van marcar les competències i

activitats de la Companyia en temes mediambientals i de canvi

climàtic:

• Es va establir un sistema normatiu bàsic per a totes les

empreses del Grup Telefónica, que constitueix el seu Sistema

de Gestió Ambiental (SGA) Global, i que fixa les pautes de

gestió a seguir en totes les operadores, seguint els criteris de

l'estàndard internacional ISO 14001 i establint els requisits

mínims per a totes les empreses del Grup, amb independèn-

cia de la seva ubicació geogràfica o activitat. La seva premissa

és la millora contínua, partint del compromís de compliment

de la legislació vigent i el control de la petjada ambiental de

Telefónica.

• Es va establir una Oficina de Canvi Climàtic de Telefónica per

donar resposta a una qüestió global que ja és present a l'a-

genda de totes les institucions i empreses, i on el paper de les

tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) és cada

vegada més rellevant pel potencial que tenen per fer que

altres sectors puguin ser més eficients i reduir les seves emis-

sions de gasos d'efecte hivernacle (GEH).

Telefónica i la seva contribució a
una economia baixa en carboni
Telefónica va treballar durant el 2009 per posicionar el sector de

les TIC com un sector estratègic per a un creixement econòmic

baix en carboni a escala mundial. Això, en coherència amb la visió

de la Companyia de transformar el seu model de gestió interna

d'energia i de petjada de carboni, enfocada a l'eficiència energè-

tica i econòmica. 

En aquest marc, Telefónica treballa amb les diferents línies de

negoci, a totes les regions del Grup: operacions, clients, emple-

ats, proveïdors i societat, sota el lideratge de l'Oficina de Canvi

Climàtic.

Eix d'Operacions

Durant l'any 2009, les àrees d'operacions van posar en marxa la

implementació de mesures d'eficiència energètica a les seves ins-

tal·lacions per reduir el consum elèctric, basant-se en el Manual

de bones pràctiques d'eficiència energètica del Grup Telefónica.

La implementació d'aquestes mesures constitueix un procés de

transformació que permetrà el compliment de l'objectiu corpo-

ratiu d'haver reduït, l'any 2015, el 30% del consum elèctric per

accés equivalent de les xarxes del Grup Telefónica amb any base

2007.

A Telefónica España l'estalvi energètic va ser un dels objectius

ambientals establerts dins del Sistema de Gestió Ambiental con-

vergent de les operacions mòbils i fixes. Dins del programa de
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transformació de la Companyia, conegut com GPS, es van esta-

blir accions de caràcter tècnic com ara:

• Adequació del factor de potència reactiva

• Optimització de temperatura en estacions base

• Aturada d'equips de telecomunicació sense servei

• Eliminació de convertidors sumadors de tensió

• Substitució de quadres de força obsolets

• Optimització de temperatura en sales d'ús tecnològic

Altres objectius de l'Àrea d'Operacions es van basar en la renova-

ció de la flota de vehicles, dins de la qual es va procedir a la

substitució de 85 turismes comercials a la flota per d'altres que

complissin amb una emissió de menys de 120 g/km de CO2 i a la

substitució de 438 furgonetes lleugeres per d'altres que complis-

sin la normativa europea de consums i emissions EURO 4.

A més, dins de l'eix d'operacions es treballa en conjunt amb l'Ofi-

cina de Canvi Climàtic amb la finalitat de potenciar l'ús de les

energies renovables a les xarxes i edificis de Telefónica. 

Finalment, dins de l'eix d'operacions, les àrees de Sistemes o

Green IT han treballat en el desenvolupament de diversos pro-

jectes enfocats a l'optimització del consum d'energia als centres

de processament de dades de Telefónica i al lloc de treball.  

Eix de Clients

Durant el 2009, Telefónica va treballar amb les diferents línies de

negoci del Grup per identificar els productes i serveis que fomen-

tin una economia baixa en carboni. La Companyia ha decidit tenir

un enfocament per segment en la provisió de solucions TIC que

permetin reduir els seus consums energètics i les emissions de

CO2 dels clients. Aquest eix es constitueix en un dels més impor-

tants de l'Oficina de Canvi Climàtic, ja que s'enfoca directament

en el negoci.

En aquest sentit, basa els seus principis en la innovació i el tre-

ball amb les línies de negoci, ja que entén que el tema del canvi

climàtic és global. L'atenció a les demandes dels clients en tots

els segments comercials de la Companyia, es dirigeix a la provisió

de solucions d'eficiència energètica. 

Durant l'any 2009, Telefónica ha treballat per proveir aquest tipus

de serveis a grans clients, clients d'empreses i PIMES i clients del

sector residencial. 

El segment PIMES de Telefónica España ha estat el pioner a intro-

duir en les seves ofertes als clients, informació sobre els estalvis

d'energia associats a l'ús de solucions integrades. 

• Actualment a Espanya es proveeix el lloc de treball d'alt ren-

diment, en el qual el client estalvia més de 120 kWh de

consum elèctric l'any. Es van comercialitzar gairebé 45.000

solucions. Així mateix, es va fer el llançament del programa

en treball conjunt amb el govern local de l'Ajuntament de

Getafe a la Comunitat de Madrid, sota el lema de Dia de l'Efi-

ciència Energètica en PIMES Espanyoles.

• Amb aquest tipus de projectes, Telefónica obre una nova àrea

de creixement en solucions TIC a PIMES i autònoms. De cara

al client, es va llançar una pàgina web informativa per al client,

que està disponible a www.movistar.es/eficiència. La mateixa

informació es va dur a la fira SIMO 2009 i el missatge d'efi-

ciència energètica es va portar per tot Espanya a través del

Pla Avança que va tenir 161.000 visites en les 13 ciutats on

va estar present.

Dins del servei mòbil per a tots els segments de Telefónica (espe-

cialment el segment residencial), durant el 2009 s'ha treballat en

la provisió de productes i serveis que permetin als clients ser més

eficients en l'ús d'energia a través d'aplicacions en el mòbil.

En el segment de grans empreses, Telefónica proveeix diversos

productes i serveis per a l'eficiència energètica i reducció de des-

peses i emissions de CO2 a diverses empreses a escala mundial. 

. 
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“Ruta Movistar – App”
per reduir els
desplaçaments i les
emissions de CO2

L'any 2009, Telefónica España ha posat en el mercat l'aplicació

"Ruta Movistar", a través de la qual, el telèfon mòbil indica pas a

pas, mitjançant instruccions de veu i mapes en moviment, la ruta

que cal seguir per arribar, ja sigui en cotxe o caminant, a la desti-

nació triada, a qualsevol ciutat de la Península Ibèrica, Canàries i

Balears. L'usuari pot planificar prèviament els viatges, i també

crear la seva llista d'adreces favorites, punts d'interès, etc. A més,

els mapes s'actualitzen automàticament, així que no cal comprar

periòdicament nova cartografia. 

L'aplicació permet veure el temps estimat d'arribada a la desti-

nació, el progrés en la ruta i la distància que queda per recórrer.

L'ús d'aquest app (aplicació per a mòbil), es constitueix com una

eina per reduir els desplaçaments. El proveïdor amb el qual ha

treballat Telefónica per posar en marxa aquest projecte és Way-

finder, que utilitza la cartografia de TeleAtlas. L'aplicació està

disponible a la botiga Apple Store. 



• Logística i transport intel·ligent: la "logística intel·ligent" com-

prèn una gamma d'eines de software i hardware que

controlen, optimitzen i dirigeixen les operacions que ajuden

a reduir la necessitat d'emmagatzematge per a inventari,

consum de combustible, quilòmetres recorreguts i freqüèn-

cia de viatges amb els vehicles buits o parcialment carregats.

L'optimització de la logística utilitzant les TIC produiria una

reducció del 16% en les emissions de transport i una reducció

del 27% en les emissions d'emmagatzematge, en conjunt. 

• Edificis intel·ligents: el terme "edificis intel·ligents" descriu un

conjunt de tecnologies utilitzades per fer que el disseny, la

construcció i el funcionament siguin més eficients i s'aplica

tant a les construccions existents com a les noves. Aquestes

tecnologies inclouen sistemes de gestió d'edificis (SGE) que

fan anar els sistemes de calefacció i refrigeració segons les

necessitats dels ocupants, o softwares que desconnecten

tots els ordinadors personals i monitors després que tothom

se n'hagi anat de la casa. 

• Xarxes intel·ligents: les TIC formen part de les diferents tec-

nologies que formen una xarxa de subministrament elèctric

intel·ligent. Entre aquestes s'inclouen els mesuradors

intel·ligents. Aquests aconsegueixen que els consumidors obtin-

guin més informació sobre la quantitat d'energia que

consumeixen, a més, els permet fer lectures automàtiques de les

dades de consum d'energia. La capacitat de les xarxes de submi-

nistrament intel·ligents per suportar una producció d'energia

descentralitzada ofereix la possibilitat de reduir encara més les

emissions. Això permet que l'energia renovable s'integri en la

xarxa, reduint les emissions i la generació d'energia basada en els

combustibles fòssils.
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Teleconferències i
videoconferències

reunions en línia o per telèfon en lloc de en persona per reduir les

emissions. Un càlcul molt conservador apunta que la teleconfe-

rència i la videoconferència podrien substituir entre el 5% i el

20% dels viatges per negocis. A Telefónica s'ofereixen dos ser-

veis d'aquest tipus: "Web ex" i "Telepresència". 

A més, per tal d'arribar al client i transmetre el benefici global de

la instal·lació d'aquestes sales, les àrees de negoci han desenvo-

lupat una eina que mesura l'impacte del seu ús en termes

econòmics, els temps de retorn de les inversions realitzades i els

beneficis en termes ambientals (tones de CO2 evitades), d'una

manera visual. 

Servei d'Immòtica per
a l'eficiència
energètica

La immòtica permet la gestió, de manera remota i centralitzada,

de tots els dispositius automàtics de les instal·lacions d'una

empresa. Així, gràcies a la supervisió de la temperatura o la

il·luminació, amb el control corresponent i la implantació d'aler-

tes en funció de paràmetres determinats, s'aconsegueix

disminuir el consum d'energia. En aquest marc, el Servei d'im-

mòtica de Telefónica constitueix un exemple de l'efecte

multiplicador que les telecomunicacions poden projectar sobre

pràctiques actuals de reducció del consum energètic, en possi-

bilitar la seva extensió fora d'un immoble, a tota la xarxa

d'oficines d'una companyia dispersa geogràficament, indepen-

dentment de les dimensions dels seus espais. 

L'estalvi estimat d'energia i emissions de CO2 gràcies a les solu-

cions d'immòtica és del 20 al 30%. Actualment, Telefónica

Soluciones proveeix el servei a diverses institucions comercials i

financeres d'Espanya, com ara C&A o Caja Navarra, entre d'altres.



Eix d'Empleats

Aquest eix té com a objectiu principal reduir els consums ener-

gètics en les activitats diàries dels empleats del Grup Telefónica,

i també fomentar la cultura del canvi climàtic a la Companyia.

Durant el 2009, es va desenvolupar la campanya de consciencia-

ció global a empleats "Efecte Eco", descrita més endavant. 

Dins d'aquest eix, s'ha seguit treballant també en el foment del

teletreball. Diverses empreses de Telefónica a Espanya han avan-

çat en aquesta iniciativa, que permet que més de 2.500

treballadors de la Companyia facin la seva activitat laboral des

del domicili durant una part de la jornada. El teletreball, els detalls

del qual es descriuen en un altre capítol, presenta beneficis evi-

dents en l'estalvi de recursos ambientals.

Eix de Proveïdors

L'eix de proveïdors té com a objectiu la implementació de políti-

ques i procediments que permetin incloure criteris d'eficiència

energètica i baix contingut de carboni en tots els productes i ser-

veis adquirits per Telefónica. Durant l'any 2009, s'ha demanat

informació a tots els proveïdors de les línies de producte d'equips

que consumeixin energia. Telefónica ha aconseguit incloure el

consum energètic dins del seu procés d'adquisició com un factor

important a l'hora de prendre la decisió d'adquirir un bé o un ser-

vei. Per aquesta raó, s'ha inclòs la variable de consum energètic

en l'anàlisi del Cost Total de Propietat.

Així mateix, durant l'any passat es va demanar per primera

vegada, dins del procés de control a proveïdors, informació sobre

la seva capacitat de mesurar la seva petjada de carboni. 

Eix de Societat

Finalment, aquest eix té com a objectiu principal posicionar Tele-

fónica com un líder en la lluita contra el canvi climàtic,

transmetent el missatge que les TIC són al centre de la solució

per reduir les emissions de CO2. Aquest eix busca també afavorir

l'eficiència energètica en altres sectors estratègics, promovent

una economia baixa en carboni. Telefónica és conscient que les

TIC presenten opcions específiques per reduir les emissions equi-

valents a cinc vegades les generades pel sector, fins a 7,8 Gt de

CO2, o el 15% de les emissions que es prediuen per al 2020, tal

com destaca l'estudi "Smart 2020". 

Telefónica reconeix també que, en termes econòmics, l'eficièn-

cia energètica proporcionada per les TIC es tradueix en un estalvi

de costos d'aproximadament 600.000 milions d'euros, fet que

situa el sector i Telefónica davant una nova oportunitat per a les

companyies TIC: ajudar empreses, Administracions Públiques i

mercat domèstic a capturar part d'aquest estalvi energètic. 

Per transmetre aquest missatge, Telefónica treballa braç a braç

amb diversos organismes del sector, com ara: la Unió Internacio-

nal de Telecomunicacions ITU, GeSI i l'Associació GSM. Aquest

treball inclou la participació activa en fòrums i espais a escala

mundial relacionats amb el sector de les TIC.

Gestió ambiental

Sistemes de Gestió Ambiental

La gestió ambiental juga un paper fonamental en la prevenció

d'impactes ambientals i en la potenciació dels efectes positius

que Telefónica pot tenir sobre el medi ambient. Així, Telefónica

treballa perquè totes les seves empreses tinguin Sistemes de

Gestió Ambiental (SGA) sòlids i integrats en els processos de la

Companyia.

Ja l'any 1998, per exemple, Telefónica I+D es va convertir en la

primera empresa del Grup que tenia l'SGA certificat per AENOR.

En aquest mateix any, Telefónica Móviles España també va cer-

tificar externament el seu sistema. Així mateix, Telefónica de

España, gestora dels serveis de telefonia fixa i banda ampla, dis-

posa d'un Sistema de Gestió Ambiental, certificat per a les

activitats desenvolupades en el gran centre logístic de Madrid. La

convergència dels negocis fix i mòbil en una única organització,

Telefónica España, ha conduït a la necessitat d'agrupar els pro-

cessos ambientals de la Companyia i unificar els dos sistemes de

gestió. Per aquesta raó, el 2009 es va fixar un objectiu ambiental

conjunt en aquest sentit, en el qual s'incloïa l'ampliació de la cer-

tificació en el negoci fix a totes les activitats logístiques, amb

l'objectiu final d'obtenir un certificat global extern per a totes les

activitats de Telefónica España. Al final del 2009 va tenir lloc una

auditoria conjunta dels sistemes de gestió de Telefónica España,

per una entitat externa, AENOR, que va acreditar el compliment

dels requisits fixats per la norma internacional ISO 14001.

A més, la seu central del Grup Telefónica a Madrid, coneguda com

a Distrito C, disposa del seu propi Sistema de Gestió Ambiental,

que va ser certificat durant l'any 2009.
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Aplicació "My energy"
d'R+D

La gestió eficient de l'energia elèctrica en llars i oficines reque-

reix de sistemes centralitzats d'energia. Telefónica I+D ha

desenvolupat l'aplicació "My energy" que permet gestionar l'e-

nergia des del mòbil al moment (és compatible amb iPod i HTC).

Aquesta nova aplicació forma part del projecte europeu Bey-

Watch, que té l'objectiu de desenvolupar una solució tecnològica

de baix cost i baix consum per optimitzar l'ús d'energia a les llars. 



Objectius ambientals

Els Sistemes de Gestió Ambiental redunden en la gestió dels

recursos naturals i altres aspectes primordials, com ara:

• Aspectes ambientals (residus, soroll, emissions electromag-

nètiques, impacte visual, consum de recursos). 

• Requisits legals.

• Control ambiental de proveïdors. 

• Formació i comunicació. 

• Auditories.

A més, els Sistemes de Gestió Ambiental serveixen com a marc

per fixar els objectius ambientals de les companyies. En línia amb

la seva estratègia ambiental, Telefónica té establerts uns objec-

tius ambientals a escala corporativa per als anys 2009 i següents.

Aquests reptes són d'aplicació global, tot i que les empreses del

Grup tenen al seu torn objectius ambientals directament lligats

amb la seva activitat. 

En el cas d'Espanya, les empreses del Grup fixen els objectius

ambientals en l'àmbit dels seus propis Sistemes de Gestió

Ambiental, tenint sempre en compte la magnitud dels seus

impactes i el compromís de millora contínua.

En el marc de la seva política ambiental, Telefónica fa partícips a

clients, empleats i proveïdors de la cura del medi ambient, traslla-

dant en cadascun dels casos pautes de gestió ambiental i

informació.

Amb tot això, s'aconsegueix que la Companyia faci d'altaveu de

les qüestions ambientals i involucri els seus grups d'interès en

aspectes com ara: la reducció del consum de recursos, el compli-

ment dels requisits legals, els procediments de treball ambiental,

o el reciclatge de residus. I al seu torn, es dóna resposta a la

inquietud ambiental creixent que aquests aspectes generen.

Altres iniciatives ambientals

En els apartats següents s'expliquen amb més detall alguns

exemples d'iniciatives desenvolupades l'any 2009:

Iniciatives adreçades a la societat
Telefónica va subscriure per al període 2008-2009 un conveni de

col·laboració amb l'associació de defensa de la natura WWF

Espanya (World Wildlife Fund), amb un doble objectiu: fer cam-

panyes internes de sensibilització ambiental i donar suport a la

difusió del paper de les TIC en la lluita contra el canvi climàtic.

Fruit d'aquest acord es va desenvolupar la campanya de cons-

cienciació interna "Efecte Eco" i s'ha participat a escala global en

la iniciativa "L'Hora del Planeta".

El PNUMA (Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient) va

posar en marxa la campanya mundial "Plantem per al Planeta",

que va tenir com a objecte la plantació de 7.000 milions d'arbres

per al final de l'any 2009 -un arbre per habitant de la Terra-, per

tal de lluitar contra el canvi climàtic. Un objectiu aconseguit a
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Distrito C obté el
certificat ISO 14001 de
gestió ambiental

El 2009, la nova seu central de la Companyia a Madrid va obte-

nir el certificat de gestió ambiental segons la Norma

internacional ISO 14001:2004 per AENOR. D'aquesta manera,

aquest complex empresarial obert, de gairebé 370.000 m2, i on

treballen 12.000 empleats i 10 empreses del Grup Telefónica, es

converteix en el primer amb aquestes dimensions i característi-

ques, a Espanya, que disposa d'aquest certificat. Des de la seva

planificació, Distrito C ha estat configurat com un campus sos-

tenible. Té 16.600 plaques solars a la coberta, i una arquitectura

i jardineria que persegueixen en cada moment l'eficiència més

elevada en l'ús de recursos.

Objectius de millora
mediambiental a
Telefónica España

Les principals línies d'actuació entorn dels objectius ambientals

definits per Telefónica España se centren en: 

• La substitució de vehicles de la flota de Telefónica per d'altres

amb menys consums i emissions.

• La reducció del consum energètic en instal·lacions telefòni-

ques i oficines, englobat en el compromís corporatiu de

reducció del 30% en el consum elèctric en xarxes i el 10% en

oficines el 2015, respecte al 2007. 

• L'increment dels clients subscrits a la factura electrònica. 

• La substitució d'equips amb substàncies contaminants. 

• La reducció del consum de paper d'oficina.



hores d'ara. Emmarcat en el treball de l'Oficina de Canvi Climàtic,

la Companyia va signar un acord de col·laboració amb aquesta

campanya, unint música i medi ambient. En aquest sentit, Tele-

fónica es va comprometre a donar a la causa l'1% dels ingressos

generats en la carrera musical dels "artistes novells" del Segell

Espacio Movistar. 

Iniciatives adreçades als empleats
El 2009, va continuar la formació i sensibilització ambiental dels

empleats que formen Telefónica. Es va impartir formació en

matèries com ara gestió ambiental, legislació, gestió de residus i

Desplegament de la Xarxa Responsable, amb l'objectiu de con-

trolar i de minimitzar l'impacte ambiental de la Companyia. Cal

destacar que la formació ambiental s'integra en els plans de for-

mació dels empleats.

Es van realitzar també campanyes de sensibilització sobre el

medi ambient. Entre aquestes campanyes destaca l'anomenada

"Efecte Eco". 

A més, en moltes ocasions els empleats de la Companyia partici-

pen activament en projectes mediambientals a través de l'àrea

Voluntaris Telefónica, gestionada per Fundació Telefónica. Exem-

ples d'aquestes col·laboracions són les participacions en les

campanyes "L'hora del planeta" i "Plantem per al planeta", ante-

riorment descrites.

Iniciatives adreçades als clients
Telefónica desenvolupa una sèrie d'iniciatives encaminades a

sensibilitzar la població, en concret els seus clients, sobre la cura

del medi ambient, reduir l'impacte ambiental dels productes que

la Companyia ofereix, i difondre un ús de les TIC que contribueixi

a un món ambientalment més sostenible. Entre aquestes actua-

cions destaquen, per exemple, la recollida de residus de telèfons

i de bateries, la factura electrònica, el llançament de campanyes

ambientals com ara les bosses biodegradables, etc.

Recollida de residus de telèfons i bateries

En el cas de la telefonia mòbil, des de fa anys es du a terme la

recollida de dispositius i accessoris en desús a través de conteni-

dors disposats en els punts de distribució i les botigues dins del

territori nacional. Aquesta acció s'emmarca dins l'acord subscrit

amb Fundació Tragamóvil, que pertany a ASIMELEC. Durant

aquests tres últims anys ja s'han recollit 1.497 tones de residus

gràcies a aquests contenidors, amb la garantia que rebran un

tractament mediambiental adequat.

En el cas de la telefonia fixa la logística és diferent, però en qual-

sevol cas Telefónica es fa càrrec dels telèfons i altres equips fora

d'ús dels seus clients. Quan aquests equips no poden ser reutilit-

zats, es tracten com a residus elèctrics i electrònics d'acord amb

la legislació nacional. Telefónica disposa de convenis de col·labo-

ració amb els Sistemes Integrats de Gestió instituïts pels

fabricants, que periòdicament recullen els equips de les

instal·lacions de la Companyia o de les empreses contractistes, i

reciclen els components d'acord amb el que indica la legislació.

Factura electrònica

Cada vegada són més les empreses del Grup Telefónica que dis-

posen d'aquest servei, que utilitza les TIC per evitar el consum de

recursos naturals com ara el paper. Durant l'any 2009 es va fixar

un objectiu ambiental a la Companyia, que tendeix a incremen-

tar el nombre de subscripcions d'aquest servei. Per mitjà de

diverses campanyes es va tractar de conscienciar els clients sobre

els avantatges per al medi ambient de la factura sense paper. El

resultat obtingut va ser 141.000 noves subscripcions per al

negoci fix i 531.000 per al negoci mòbil.

Altres iniciatives

• La revista Eventos Magazine va destacar la trobada "48 Hores

amb Telefónica ", celebrat a Espanya el mes de juny, pel seu

compromís amb el medi ambient. La publicació va valorar l'es-

forç realitzat per reduir les emissions de CO2 generades pels

desplaçaments per assistir a la trobada. La Unitat de Grans

Empreses de Telefónica España va aconseguir minimitzar

l'impacte mediambiental utilitzant materials reciclables i ele-

ments elèctrics de baix consum. 

Eventos Magazine també va fer referència a la celebració del

Gran Premi de Fórmula 1 de València, un altre esdeveniment

sostenible patrocinat per Telefónica, en el qual es van com-

pensar les 81 tones de CO2 emeses. 

• Telefónica va oferir als assistents a la Campus Party, cele-

brada a València el mes de juliol, la possibilitat de participar

en el Campus Verd, una sala orientada a la conservació

mediambiental. Allà, la Companyia va mostrar com es reci-

clen telèfons mòbils antics. A més, els visitants van saber

com, gràcies a les noves altes en la facturació electrònica,

entre gener i juny es va evitar imprimir 19 milions de fulls,

talar 1.560 arbres i emetre 31 tones de CO2. Telefónica va

aprofitar per fer partícips els "campusers" de la seva estratè-

gia per combatre el canvi climàtic, i de com ofereix una sèrie

de serveis que permeten l'estalvi de recursos i la reducció d'e-

missions. 
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"Efecte Eco" a Espanya  

Aquesta iniciativa, desenvolupada juntament amb l'ONG WWF

Espanya, té com a objectiu fomentar hàbits més respectuosos

amb el medi ambient en l'àmbit de la Companyia, i estendre

aquesta idea a tots els que l'envolten. Per aquesta raó, es van dis-

senyar 5 campanyes sota el lema "Fes-ho per tu, fes-ho pel

planeta. Fes-ho per tots els que vindran després", centrades en

el consum de paper, el consum d'aigua, la gestió de residus, l'efi-

ciència energètica, el canvi climàtic i la mobilitat sostenible.

L'"Efecte Eco" transmet que la suma de petites accions és neces-

sària per ajudar a crear un món més sostenible, tant per a

nosaltres com per a les generacions futures. Petits gestos, com

ara reciclar, apagar el llum o no imprimir un document, poden tra-

duir-se en grans accions, com ara la conservació dels boscos, la

millora de l'aire o la lluita contra el canvi climàtic.



Iniciatives adreçades als proveïdors
Un pilar important de la gestió ambiental a Telefónica és el tras-

llat de requisits i procediments ambientals a la seva cadena de

subministrament i empreses col·laboradores. En aquest sentit,

Telefónica té diverses línies de treball, que comencen des que

una empresa vol ser proveïdora del Grup. Així, d'una banda s'in-

clouen clàusules ambientals tant en la compra de productes com

en la contractació de serveis. A més, es fan jornades de formació

ambiental adreçades als proveïdors i s'elaboren guies específi-

ques per als proveïdors. 

També es du a terme la comprovació de les bones pràctiques

ambientals dels proveïdors a través de diverses vies, com ara: la

comprovació del compliment de clàusules i de qualitat i servei, o

auditories dins del projecte de Compres Responsables de Telefó-

nica. El 2009, es van realitzar auditories a aquells proveïdors en

els quals es va evidenciar un possible risc ambiental. A aquests

proveïdors, a més, se'ls dóna suport en l'elaboració de plans per

resoldre els aspectes que es puguin millorar en gestió ambiental.

Petjada ambiental

Telefónica s'esforça cada dia per minimitzar el possible impacte

que les seves activitats poden tenir sobre el medi ambient. Per

aquesta raó, integra dins de la seva operativa les millors pràcti-

ques de prevenció, control ambiental, i també d'ecoeficiència en

el consum de recursos.

Els aspectes ambientals més significatius de les operacions de

Telefónica són els següents: 

• Consum de recursos i materials (energia, aigua, paper, etc.). 

• Gestió de residus (especialment d'equips elèctrics, electrònics

i bateries). 

• Emissions radioelèctriques.

• Impacte visual de les instal·lacions.

• Generació de soroll. 

En aquest capítol s'expliquen els aspectes que estan relacionats

tant amb el consum de recursos, com amb la gestió de residus

que tenen una incidència directa en la petjada ambiental de Tele-

fónica. La resta dels aspectes estan directament associats al

desenvolupament de les infraestructures de telecomunicacions

de la Companyia, i s'expliquen en el capítol corresponent. 

Consum de recursos naturals i materials

L'optimització en el consum de recursos i materials permet a

Telefónica augmentar l'eficiència al mateix temps que redueix la

seva petjada sobre el medi ambient. Com ja s'ha vist, en totes les

empreses de la Companyia hi ha plans d'eficiència relacionats

amb el consum energètic, però aquest no és l'únic recurs sobre

el qual es realitzen accions d'optimització. Cada dia s'implanten

pràctiques per reduir el consum d'aigua, paper, electricitat, com-

bustibles, etc.

A més, també es treballa en la reducció del consum de certes

substàncies que són perjudicials per al medi ambient, com ara

els gasos que esgoten la capa d'ozó.

Les campanyes internes de conscienciació i sensibilització

juguen un paper clau per aconseguir reduir el consum de recur-

sos. En aquestes campanyes es convida els empleats a

involucrar-se i participar en iniciatives que busquen l'estalvi de

recursos, i també un compromís més gran amb l'entorn mediam-

biental.

Consum d'aigua

L'aigua és un recurs escàs i necessari per a la vida, i per bé que el

consum a Telefónica està associat fonamentalment als emple-

ats, i no directament amb el desenvolupament de l'activitat de

provisió del nostre servei, la Companyia actua de manera respon-

sable en el seu consum. En aquest sentit, les actuacions que es

duen a terme estan lligades principalment a la instal·lació de dis-

positius d'estalvi, a l'estudi dels punts de més consum i a la

realització de campanyes de conscienciació internes.

L'any 2009, Telefónica va consumir aproximadament 1,14

milions de m3 d'aigua a Espanya. Cal indicar que es tracta d'una

xifra aproximada, ja que no totes les infraestructures d'operacions

disposen de mesura exacta del consum. Telefónica està fent un

esforç en l'estudi del consum real i la instal·lació de comptadors,

per tal de conèixer la informació real i l'impacte de les mesures

de reducció.

Consum de paper

Com a empresa de telecomunicacions, Telefónica és conscient

que l'ús de les tecnologies permet reduir el consum de paper. Així,

fa anys la Companyia va posar en marxa la iniciativa "Oficina

sense Papers". Des de fa anys es busca la reducció del consum

de paper a les oficines i es promou l'ús de paper reciclat enfront

del paper blanc. Tot això repercuteix en una disminució del con-

sum d'energia, aigua i arbres i en menys emissions de CO2. 

L'any 2009, es van consumir a les oficines de Telefónica a

Espanya 376 tones de paper blanc i 40 de paper reciclat, amb

una reducció del 5% enfront de les dades de l'any anterior.

Aquestes dades no inclouen el paper utilitzat en factures, que es

detalla en un altre apartat. 
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Estalvi de paper a
Distrito C

El 2009 es va establir com un dels objectius ambientals d'aquest

complex, on treballen gairebé 12.000 empleats de la Compan-

yia, la reducció del consum de paper i la continuació del foment

del paper reciclat.

Així, s'ha aconseguit arribar a una reducció del 15% en el con-

sum de paper respecte a l'any 2008, i que del consum total, el

88% sigui paper reciclat. 



Gestió de residus

La generació de residus és un dels principals impactes ambien-

tals de la Companyia, ja que aquests es produeixen en gairebé

tots els processos de la seva activitat i en grans quantitats,

encara que la majoria són residus que no tenen components

perillosos per a la salut ni per al medi ambient.

Com s'ha esmentat anteriorment, els residus es generen en les

activitats d'oficines i manteniment d'edificis, a la xarxa i també

en l'ús d'equips per part dels clients.

En la gestió de residus, Telefónica promou la pràctica de les tres

R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Tant els residus generats en l'àm-

bit intern en xarxes i oficines com els derivats dels clients es

tracten de manera separada en funció de la seva tipologia, i sem-

pre per part d'empreses gestores de residus autoritzades per les

administracions públiques.

A grans trets, es poden diferenciar dues línies de generació de

residus a la Companyia: 

• Residus de Telefónica: els residus generats per la Companyia

en les operacions internes, principalment residus d'aparells

elèctrics i electrònics (RAEE) de la xarxa, bateries, i també els

generats en oficines.

• Residus dels clients: els residus procedents de clients, fona-

mentalment telèfons, accessoris i altres aparells elèctrics i

electrònics.

Residus de Telefónica

Els residus més significatius generats per Telefónica són els que

procedeixen de les infraestructures, tant pel seu volum com per

la seva composició, que són els característics d'una operadora de

telecomunicacions.

Es poden destacar els residus derivats de les infraestructures,

especialment cables i canonades, els residus d'aparells elèctrics i

electrònics (RAEE) procedents de les operacions de xarxa i ofici-

nes o les bateries de xarxa. La gran majoria són fàcilment

reciclables o reutilitzables, i la seva gestió s'encomana a empre-

ses autoritzades, que s'encarreguen d'extreure tots els materials

útils, en condicions adequades per a la protecció del medi

ambient.

Les quantitats d'aquests residus que es van generar a les

instal·lacions de Telefónica a Espanya durant l'any 2009 van ser

les següents:

• 4.017 tones de residus d'infraestructures (principalment

cables)

• 859 tones de residus elèctrics d'operacions

• 95 tones de residus elèctrics i electrònics en oficines

• 491 tones de bateries usades

Els residus de cable es van mantenir pràcticament estables com-

parats amb l'any anterior, mentre que en els RAEE i les bateries

s'ha produït una reducció del 34% i el 16%, respectivament, res-

pecte al 2008. 

En aquest sentit, cal fer una menció especial a la reutilització d'e-

quips de telecomunicació, pràctica habitual a la Companyia des

de fa anys.  D'aquesta manera, s'envien els equips usats a tallers

per a la seva reparació i reutilització posterior, de manera que s'a-

consegueixen beneficis ambientals en dues vessants, no només

per la reducció considerable del volum de residus generats, sinó

també perquè es reciclen i s'aprofiten els equips i els materials. 

Entre els residus generats a la planta n'hi ha alguns que, per la

seva perillositat, requereixen una gestió especialitzada. Els més

importants en volum són els residus de bateries, necessàries a

les centrals telefòniques i estacions base per assegurar el funcio-

nament continu de les infraestructures, fins i tot en absència de

subministrament elèctric extern. 

Entre els residus perillosos que Telefónica ha gestionat el 2009

cal esmentar els policlorobifenils i policloroterfenils (PCB), un

material que disposa d'una regulació específica en la legislació

espanyola, i que ha de ser eliminat abans del final de l'any 2010.

Telefónica España disposa d'equips transformadors l'oli dels

quals està contaminat per aquest material, i va implementar des

de la publicació de la normativa nacional un pla per eliminar-los

abans de la data indicada. Durant aquests anys s'ha anat elimi-

nant la gran majoria dels equips i l'any 2009 se'n van destruir 17;

hi ha la previsió de finalitzar l'eliminació completa al llarg de l'any

2010 i complir d'aquesta manera allò que fixa la legislació espan-

yola.

Finalment, cal esmentar la gestió de residus inerts i assimilables

a urbans, generats a les oficines de la Companyia, dels quals és

especialment destacable la generació de 633 tones de residus de

paper i cartró, retirats per gestors autoritzats. Per a la gestió efi-

cient d'aquest tipus de residus, és fonamental la realització de

campanyes de conscienciació i sensibilització per a empleats que

es fan cada any en les empreses de Telefónica, amb l'objectiu de

destacar la importància que té evitar la generació del residu i en

qualsevol cas fer-ne una correcta separació per al seu tractament

posterior i aprofitament de recursos i matèries primeres.

Finalment, els residus generats en les activitats que fan les

empreses contractistes són habitualment gestionats per aques-

tes mateixes empreses, sempre d'acord amb la legislació vigent i

els requisits contractuals establerts entre Telefónica i les com-

panyies. En el cas de residus del tipus elèctric i electrònic,

provinents de clients, sistemes, etc., es gestionen normalment a

través de convenis de col·laboració amb els Sistemes Integrats

de Gestió (SIG) creats per les empreses fabricants o mitjançant

gestors especialitzats, assegurant el compliment de la normativa

nacional i europea i les bones pràctiques ambientals.

Residus dels clients

Com s'ha vist en el capítol de clients, Telefónica ofereix als seus

clients la possibilitat de lliurar els equips electrònics, fonamental-

ment telèfons fora d'ús, per al seu posterior reciclat.
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D'aquesta manera, el 2009 Telefónica va recollir aproximada-

ment 1.607 tones de residus d'aparells elèctrics i electrònics

procedents de clients, xifra que suposa un increment d'un 16%

respecte a l'any anterior, valor molt positiu perquè incrementa la

seva possibilitat de reciclatge. Així, Telefónica fa diferents accions

encaminades a animar els clients a entregar els equips obsolets,

que podran ser novament útils després del tractament de reci-

clatge adequat. 

Xifres Medi Ambient i Canvi Climàtic
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Desplegament de xarxa

Estudis d'impacte ambiental

Mesuraments de camps electromagnètics

Infraestructures compartides

Mesures de soroll

2008
16

3.700

7.204

152

2009
23

7.542

8.916

108

Inventari d'emissions  
Energia i emissions de CO2 Espanya

Consums Tones CO2

2008
39.724

2.728

1.393

2.655

15.328

17.620

932.686
202.361

502.281

228.044

5.359
4.384

287

688

977.769

2009
37.448

2.268

2.026

901

15.367

16.885

860.658
133.416

507.359

219.883

37.509
35.042

496

1.971

935.615

2008

1.488

512

985

5.684

6.589

456.797

1.133.818

514.773

G.E.H. Indicador
ABAST - 1 (Emissions directes)
Edificis Consum de gas natural (miles Nm3)

Consum de gasoils oficines (miles l) 

Xarxa Consum de gasoils xarxes fixes (miles l)

Consum de gasoils xarxes mòbils (miles l)

Vehicles Consum de combustible en flotes (miles l) 

ABAST - 2 (emissions indirectes)
Edificis Consum elèctric edificis d'oficina (MWh)  

Xarxa Consum elèctric en xarxes fixes (MWh)

Consum elèctric en xarxes mòbils (MWh)

ABAST - 3 (altres Emissions indirectes)
Viatges Viatges per treball en avió

Viatges per treball en cotxe  

Viatges per treball en tren  

TONES TOTALS CO2

2009

1.237

752

334

5.698

6.310

301.165

1.145.281

496.350

Consum de recursos

Consum d'aigua 

Consum de paper blanc 

Consum de paper reciclat 

Clients amb factura electrònica 

2008
1.050.021

4.554

367

1,38

(m3)

(tones)

(tones)

(milions  de

clients)

2009
1.140.348

3.905

376

1,79

Gestió de residus
(tones)

Residus de paper i cartró

Altres residus generats en oficines

Residus de planta Telefónica

Residus de bateries

Residus d'aparells elèctrics i electrònics de

Telefónica

Residus d'aparells elèctrics i electrònics de

clients

Residus de cables

2008
674

687

3.990

588

1.445

1.355

3.991

2009
633

33

4.017

492

954

1.607

3.727

Comptabilitat ambiental 
(milers d'euros)

Cost patrocinis ambientals

Ingressos vendes de residus

Despeses gestió de residus

Despeses estudis d'impacte ambiental per al

desplegament de la xarxa

Despesa mesuraments de camps

electromagnètics

Despeses de manteniment i gestió ambiental

Inversions en adequació per al compliment legal

ambiental

2008
119

17

20

4

1.745

4.515

2.962

2009
67

6.555

176

23

251

4.400

787

Les emissions per viatges de treball durant l'any 2009 inclouen les generades pel personal de Telefónica, S. A.



Diàleg amb els grups d'interès
Telefónica entén el diàleg amb els seus grups d'interès o stake-

holders com un aspecte principal de la seva gestió, per la seva

capacitat d'influir sobre els resultats i perquè constitueixen un

element central del seu entorn competitiu. 

Estratègia de diàleg

Les relacions de diàleg entre la Companyia i els seus grups d'inte-

rès afavoreixen l'aprenentatge i la innovació, i són una via per a

la millora dels seus resultats econòmics, socials i mediambien-

tals.

Com a organització innovadora, Telefónica valora les contribucions

de la participació dels grups d'interès en l'aprenentatge de pro-

ductes i processos. El diàleg amb aquests grups permet formular

estratègies efectives, que s'adapten millor als requeriments de

l'entorn. Malgrat la complexitat i els desafiaments, els resultats

del diàleg justifiquen amb escreix els esforços fets.

La clau d'un procés de diàleg reeixit resideix, en gran mesura, en

la participació de l'empresa. En aquest sentit, per tal d'involucrar

de manera adequada tota la Companyia en el desenvolupament

d'aquesta estratègia de diàleg, s'han tingut en compte diversos

factors:

• Objectius estratègics: alineació del diàleg amb l'estratègia de

negoci i amb els objectius de la Companyia en general, o bé

del país o de la línia de negoci en particular. 

• Propòsit de la iniciativa: definició dels beneficis esperats amb

la posada en marxa de les iniciatives. 

• Socis interns: identificació d'àrees i departaments amb els

quals desenvolupar el procés de diàleg.

La relació de Telefónica amb els diferents grups d'interès no és

estàtica. Els seus requeriments canvien amb el temps i en funció

del grup objecte d'anàlisi. Per aquesta raó, un any més, durant el

2009 Telefónica ha tractat de donar resposta a les seves deman-

des a través del desenvolupament de diverses iniciatives,

adaptades a les exigències de tots els grups d'interès i establir

així un procés de diàleg permanent que enriqueix enormement

la capacitat de gestió de la Companyia.

El 2009, Telefónica va seguir treballant per convertir-se en una

empresa totalment on line, basant-se en els objectius fixats per

a l'any 2012, perquè les transaccions amb els clients siguin elec-

tròniques, perquè la major part de les compres es facin a través

d'Internet, perquè la relació amb els desenvolupadors sigui molt

més àgil gràcies a "Open Telefónica", i perquè es facin servir de

manera massiva les aplicacions on line per a la gestió i l'intercanvi

del coneixement.

Diàleg amb els clients

Al llarg del 2009 s'han posat en marxa nombroses iniciatives que

han obert el diàleg amb els clients, un diàleg on line, fluid, molt

innovador i que suposa una nova forma per a la Companyia d'a-

propar-se al client final.

La Companyia tracta de donar suport als seus clients de diverses

maneres: amb informació al lloc web, amb respostes als dubtes

més habituals, a través dels call centers, etc. 

Les xarxes socials i els microblocs, com ara Twitter, també poden

ser eines útils. Per aquesta raó, el 2009 Telefónica va impulsar el

seu ús a Espanya. 

Diàleg amb els proveïdors

Les més de 4.000 empreses que col·laboren amb Telefónica for-

men una cadena de subministrament de presència i abast

mundial. La Companyia entén que establir un canal de diàleg

fluid amb els proveïdors, per formar-los i sensibilitzar-los, és un

aspecte clau que garanteix el futur i la difusió de la gestió respon-

sable que desenvolupa a tots els nivells de la cadena de compres.

En aquest sentit, durant l'any 2009 Telefónica, com a membre
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foroimagenio.com
"Fòrum Oficial
d'Imagenio" 

Un espai perquè els clients -actuals i potencials- del nostre ser-

vei Imagenio puguin comunicar-se i ser escoltats per la

Companyia. El fòrum va néixer com un projecte pilot i s'ha anat

consolidant: el febrer de 2010 tenia 4.240 usuaris i s'havien regis-

trat 26.576 missatges des del seu llançament. Els clients han

mostrat un alt grau de satisfacció amb aquesta iniciativa, que la

Companyia està aprofitant, a més, per identificar punts de

millora. Amb vista a 2010, la idea de Telefónica és consolidar

aquest fòrum i obrir-ne de nous per a altres serveis. 



de GeSI, ha participat en el llançament de dos mòduls de forma-

ció via e-learning, en què es presenten els aspectes ambientals i

socials a respectar en un procés de compra responsable.

Diàleg amb la societat

Telefónica s'esforça a conèixer les preocupacions de les societats

en què opera, per tal de ser capaç d'avaluar la forma en la qual

pot contribuir a solucionar aquestes preocupacions. 

Telefónica i el Departament de Salut i Consum del Govern d'A-

ragó van crear el 2009 "Aragón 4.0 La Contribución de las TIC a la

Sostenibilidad de la Sanidad", un fòrum de reflexió i debat que

reuneix els experts més destacats amb l'objectiu d'impulsar la uti-

lització de les tecnologies de la informació i de la comunicació

(TIC) en el sistema públic de salut. 

Els experts participants a Aragón 4.0, a partir d'una anàlisi de les

necessitats i de les possibilitats de modernització que ofereixen

les TIC, elaboren propostes que puguin ser objecte de desenvolu-

pament en els anys vinents, de manera que les TIC siguin una de

les principals eines d'innovació i de transformació del sistema de

salut a Aragó. 

Aragón 4.0 és, així mateix, un referent de la col·laboració dels sec-

tors públic i privat en l'esforç per a la millora de l'accessibilitat, la

qualitat, la seguretat, l'eficàcia i l'eficiència del sistema públic de

salut en la comunitat autònoma.

Aragón 4.0 es desenvolupa entorn de línies de treball d'enorme

interès a la comunitat autònoma, com són l'atenció de la gent

gran i dels pacients crònics, i també l'accessibilitat a tot el medi

rural aragonès dels serveis sanitaris. I tot això a partir d'uns

models d'organització nous i pioners facilitats per les TIC. Qües-

tions de gran actualitat, com ara la sostenibilitat del sistema

sanitari, la gestió de la qualitat o la contenció de la despesa i

millora en l'eficiència que ofereix l'ús intensiu de les TIC, formen

també part central del debat, del qual sortiran propostes que

posin en l'avantguarda el sistema sanitari aragonès.

Cadascun d'aquests temes s'aborda en diferents taules de treball

amb l'ajuda d'experts, que a més col·laboren mitjançant un pro-

cés dialogat a través d'un fòrum interactiu. Els membres de les

taules analitzen el nivell actual d'implantació i utilització de les

TIC, i la forma en què aquestes poden contribuir a millorar la ges-

tió dels sistemes de salut. Les seves aportacions seran

presentades com a document de conclusions el 2010 als màxims

responsables del Govern d'Aragó i de Telefónica. 

Diàleg amb les institucions
públiques
Un dels grups d'interès amb què Telefónica manté una relació

més intensa és el que agrupa les institucions públiques. L'acció

de la Companyia en aquest camp s'articula agrupant els diferents

interlocutors segons quin sigui el seu àmbit d'acció: locals, nacio-

nals, internacionals i globals.

Els principals interlocutors de Telefónica són els ajuntaments, les

comunitats autònomes, els governs nacionals, etc. Dins d'aques-

tes institucions, es manté un contacte fluid amb els responsables

del sector de les telecomunicacions, R+D i innovació i consum, i

també amb les institucions que pretenen desenvolupar l'e-admi-

nistració en tots els seus àmbits. Menció especial mereixen les

relacions amb els reguladors nacionals del sector, la importància

de les quals, lògicament, és molt alta per a Telefónica.

La fórmula de participació triada per Telefónica per mantenir un

diàleg fluid amb les diferents institucions públiques varia depe-

nent de la naturalesa dels temes a tractar i de les possibilitats de

participació que ofereix cada institució. En molts casos la relació

es manté directament, però en d'altres es fa a través d'associa-

cions sectorials com ara Redtel, AETIC i ASIMELEC.

Els temes clau s'adapten evidentment a cada àmbit de relació.

Potser caldria destacar, entre els més importants, els relacionats

amb el desplegament de les xarxes, la gestió de l'espectre radioe-

lèctric, el futur d'Internet, la inversió en noves tecnologies i

innovació i les polítiques relacionades amb la privacitat i la pro-

pietat intel·lectual.  

Premis i distincions

El 2009, Telefónica ha rebut nombrosas reconeïxements per la

seva tasca en matèria de responsabilitat corporativa a Espanya.

Estratègia de Responsabilitat
Corporativa
• Telefónica es va convertir en líder del Dow Jones Sustainabi-

lity Index (DJSI) en el sector de les telecomunicacions a escala

mundial.

• Telefónica va mantenir, un any més, la seva posició dins l'ín-

dex de sostenibilitat FTSE4Good. 

• Telefónica va assolir la primera posició en el "Monitor Empre-

sarial de Reputación Corporativa (MERCO)".

• Telefónica va repetir lideratge, per tercer any consecutiu, en

les categories següents: "Empresa més estratègica d'Es-

panya", "Empresa amb millor reputació, projecció i presència

internacional", "Empresa amb més sensibilitat cap a l'Amè-
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rica llatina" i "Empresa amb l'estratègia corporativa més clara

i potent", segons els resultats de l'estudi Key Audience Rese-

arch (KAR) 2009 elaborat per l'institut d'investigació de

mercat IPSOS.

Excel·lència en el negoci

Clients

• Telefónica va ser, un any més, l'operador més ben valorat,

tant com a proveïdor de productes i serveis com per la seva

relació qualitat-preu, segons el "3r Estudi sobre la Percepció

d'Internet a Espanya" que elabora l'Associació d'Internautes,

a través de 50.000 enquestes realitzades entre la comunitat

internauta.

• Movistar, la marca del negoci mòbil de Telefónica a Espanya,

va ser premiada per la revista Dirigentes amb el guardó a la

"Millor estratègia comercial".

• Terra va ser reconegut com a "Millor lloc web" en els Premis

Tecnet 2009 que concedeix el Grup Júbilo (Planeta) a

Espanya. Segons l'organització dels premis, es va guardonar

Terra per ser "la referència dels portals d'Internet de parla his-

pana i per la seva alta diversitat de continguts i serveis de

qualitat, contribuint així al desenvolupament de la societat

de la informació".

• Atento Espanya va obtenir tres "Premis CRC d'Or" al Saló del

Call Center & CRM Solutions, en les categories següents:

"Millor operació de fidelització", "Millor operació de venda-

recepció" i "Millor servei de telecomunicacions".

• Els comercials del Servei d'Atenció Telefònica 1004 d'Espanya

van rebre el "Premi Fortius", concedits per Altitude Software i

l'Associació Espanyola d'Experts en Centres de Contacte amb

Clients (AEECCC).

• Telefónica España va ser qualificada com l'operadora amb

menys reclamacions, segons l'Administració. 

• Telefónica ofereix la millor atenció al client del sector a

Espanya, segons ADECES.

• Els Centres d'Atenció Telefònica de Negocis i de Residencial

de Telefónica España van ser premiats per l'Associació Espan-

yola de Centres de Contacte amb el Client (AEECCC).

Empleats

• Telefónica va ser la primera empresa espanyola més desit-

jada per treballar-hi dins el rànquing de la revista Actualidad

Económica.

• Telefónica España va ser inclosa, per tercer any consecutiu,

dins el rànquing Top employers Espanya 2009, un estudi rea-

litzat pel CRF Institute.

Accionistes

• Telefónica va ser l'única empresa espanyola en el rànquing de

companyies més admirades arreu del món que elabora la

revista americana Fortune. Va obtenir la 5a posició.

• Telefónica va obtenir la 32a posició d'entre les millors empre-

ses del món, segons el rànquing internacional que elabora

anualment la prestigiosa revista econòmica americana Busi-

ness Week.

Gestió íntegra i transparent

• Telefónica va continuar liderant la qualitat del mercat i oferint

la millor relació qualitat-preu, segons el Setè Observatori

sobre Qualitat i Preu dels Operadors realitzat per la Unió de

Consumidors d'Espanya.

• Telefónica va tornar a ser l'operador que gaudeix de més con-

fiança entre els usuaris, segons una sèrie d'enquestes de la

Unió de Consumidors d'Espanya.

Contribució al progrés

• La iniciativa Telefónica Accesible va obtenir un Premi AUTELSI

(Associació Espanyola d'Usuaris de Telecomunicacions i de la

Societat de la Informació) com el millor "Projecte per al Des-

envolupament de la Societat de la Informació".

• Telefónica España va rebre de ASIMELEC el "Premi Medi

Ambient 2009" per la seva aportació al medi ambient i l'ús

sostenible de les tecnologies de la informació i les comunica-

cions al país.

• Fundació Telefónica va ser guardonada amb el "Premi Acces-

sibilitat Universal" de la Fundació DFA d'Aragó, per la seva

contribució a l'accessibilitat a través de les tecnologies de la

comunicació pel "Projecte Retadis (Xarxa Territorial d'Ordina-

dors Adaptats a Persones amb Discapacitat)". 

Acció social i cultural

• La Fundació Telefónica va ser guardonada amb el Premi a la

Innovació Empresarial 2009, concedit pel diari Cinco Días,

degà de la premsa econòmica espanyola, pel "Projecte Xarxa

de Transferència EducaRed-Proniño".

• La Fundació Telefónica va ser reconeguda per la Fundació d'A-

juda contra la Drogoaddicció (FAD), pel seu suport permanent

al desenvolupament de l'educació a Espanya. El reconeixe-

ment li va ser lliurat per SM la reina Sofia.

• La Fundació Telefónica a Espanya va rebre la Medalla de l'E-

ducació Aragonesa, pel seu projecte universal d'introducció

de les tecnologies de la informació i les comunicacions en

l'àmbit educatiu.

• La revista Eventos Magazine va destacar la trobada "48 Hores

amb Telefónica ", celebrada a Espanya el mes de juny, pel seu

compromís amb el medi ambient.
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Comunicar i dialogar
Informe Anual de Responsabilitat Corporativa

• Telefónica va ser reconeguda com l'empresa amb la millor i

més potent estratègia de comunicació digital en premsa en

els premis anuals "Els millors de PR", atorgats pel prestigiós

mitjà on line PR Noticias.

• Telefónica va resultar guanyadora de la "VIII Edició del Premi

Memòries de Sostenibilitat d'Empreses Espanyola", concedit

per l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya i l'As-

sociació Espanyola de Comptabilitat i Administració

d'Empreses.

Gestió i lideratge

• César Alierta, president de Telefónica, va rebre el "Premi TIE-

POLO", organitzat per les Cambres de Comerç d'Espanya i

Itàlia, pel paper protagonista de Telefónica en una economia

cada vegada més globalitzada.

• César Alierta va ser escollit una de les quaranta persones més

influents de la indústria del mòbil, segons la revista anglesa

Mobile Communications International (MCI).

• Telefónica va rebre el "Premi Empresa amb Futur" de la revista

Dinero, un guardó obtingut en reconeixement a la trajectòria

de lideratge que la Companyia ha consolidat al llarg de la seva

història.

• Telefónica va ser premiada per la construcció de Distrito C,

seu de la Companyia a Madrid i dissenyada per l'arquitecte

Rafael de la Hoz, per l'Associació Espanyola de Direcció Inte-

grada de Projecte (AEDIP).
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Telefónica publica el seu Informe de Responsabilitat

Corporativa incorporant els requeriments més demanats

per la comunitat inversora i donant resposta a les

tendències globals existents.

Sobre l'Informe

04

Telefónica publica el seu Informe de Responsabilitat Corporativa

corresponent a l'exercici 2009 a Espanya. Per aquesta raó, s'han

atès els requeriments més demanats per part de la comunitat

inversora, donant resposta a les tendències globals existents, que

busquen fer de l'Informe Anual de Responsabilitat Corporativa la

pedra angular de la transparència i la fiabilitat.

Seguint les directrius del Grup, l'Informe RC de Telefónica a

Espanya ofereix un avenç innovador que proporciona a les com-

panyies globals una nova línia de reporting atenent als criteris

següents: comparabilitat global intersectorial; comparabilitat glo-

bal en el sector; rellevància o materialitat, descrita més

detalladament en l'Informe d'RC del Grup Telefónica. Per aquesta

raó, aquest informe s'estructura d'acord amb la materialitat del

sector de les telecomunicacions, identificant els temes més relle-

vants obtinguts després de l'anàlisi de materialitat realitzada per

la Companyia, basada en l'impacte en l'estratègia del Grup i la

prioritat per als grups d'interès. Per a la realització d'aquest tre-

ball, Telefónica es va basar en l'anàlisi de materialitat del sector

de les TIC, realitzada pel Global e-Sustainability Initiative (GeSI),

en què es van identificar una sèrie de temes que afecten de

manera directa el sector.

Aquesta vegada, Telefónica a Espanya publica el seu Informe de

Responsabilitat Corporativa en castellà, català, basc i gallec.  

Part dels continguts de l'Informe poden estar derivats a altres

fonts d'informació de Telefónica, com ara l'Informe Anual de

Comptes 2009 o l'Informe de Responsabilitat Corporativa de

Telefónica, S. A. 2009; així, per exemple, els Reptes 2010 de Tele-

fónica a Espanya són els que s'identifiquen en aquest últim, que

correspon al Grup Telefónica.

Procés d'Elaboració

El procés d'elaboració dels informes RC es coordina de la manera

següent: 

• L'àrea de Responsabilitat Corporativa del Grup Telefónica

dóna suport continu als responsables de la realització de l'in-

forme d'RC a Espanya, facilitant la informació i les pautes

necessàries per a la correcta elaboració.

• Els responsables de les dades col·laboren activament en el

procés de recopilació d'informació i indicadors per incremen-

tar la qualitat i la consistència de la informació reportada per

l'informe RC. 

• Els responsables d'RC a Espanya elaboren l'informe basant-

se en els requeriments del Grup Telefónica.

• Verificació de l'informe feta per l'empresa Ernst & Young.

Perímetre

L'Informe de Responsabilitat Corporativa inclou fonamentalment

les activitats de serveis de telecomunicacions fixes i mòbils con-

trolades per Telefónica a Espanya. No obstant això, s'inclou

també informació d'altres unitats del Grup Telefónica que com-

porten un impacte significatiu respecte als grups d'interès a

Espanya, com són Telefónica I+D, Atento, Fundació Telefónica i

ATAM.

D'acord amb el criteri d'impacte relatiu, les unitats de Telefónica

de continguts (Endemol, Telefe, Telefónica Servicios de Música o

Telefónica Servicios Audiovisuales) o T-Gestiona no s'inclouen en

l'informe, llevat que s'esmentin explícitament o es faci referència

al grup. 

Per tot això i pel fet que no es tracta d'una única empresa, no s'i-

dentifica en l'informe la seu de l'organització informant.

Verificació

Ernst and Young ha verificat per quart any consecutiu l'Informe

de Responsabilitat Corporativa basant-se en els estàndards

AA1000 (segons els principis de materialitat, rellevància i exhaus-

tivitat) i els estàndards del G3 dictats pel Global Reporting

Initiative (GRI). 
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INFORME DE REVISIÓN INDEPENDIENTE DEL INFORME ANUAL DE RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA 2009 DE TELEFONICA EN ESPAÑA 

 

 

A la atención de la Dirección de Calidad de Telefónica España 
por encargo de la Comisión de Recursos Humanos y 
Reputación Corporativa de Telefónica, S.A.: 
 
Alcance del trabajo 
 
Hemos llevado a cabo la revisión  de los contenidos del 
Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2009 de 
Telefónica en España, disponible en www.telefonica.com, y su 
adaptación a lo señalado en: 
 
� La Guía para la elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI) versión 
3.0 (G3). 

 
� Los principios recogidos en la Norma AA1000 APS 2008 

emitida por AccountAbility (Institute of Social and Ethical 
Accountability) para las actividades de las entidades del 
Grupo Telefónica en España ( en adelante Telefónica en 
España) 

 
La preparación del Informe Anual de Responsabilidad 
Corporativa 2009 de Telefónica en España adjunto, así como 
el contenido del mismo, es responsabilidad de los Órganos de 
Gobierno y la Dirección de Telefónica, S.A. quienes también 
son responsables de definir, adaptar y mantener los sistemas 
de gestión y control interno de los que se obtiene la 
información. Nuestra responsabilidad es emitir un informe 
independiente basado en los procedimientos aplicados en 
nuestra revisión. 
 
Criterios 
 
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de revisión de acuerdo 
con: 
 
� La Guía de Actuación sobre trabajos de revisión de 

Informes de Responsabilidad Corporativa emitida por el 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE). 

� La Norma ISAE 3000 Assurance Engagements Other 
than Audits or Reviews of Historical Financial Information 
emitida por el International Auditing and Assurance 
Standard Board (IAASB) de la International Federation of 
Accountants (IFAC). 

� La Norma AA1000 Assurance Standard 2008 de 
AccountAbility bajo un encargo de aseguramiento tipo 2.   

 
El alcance de la revisión ha seguido los siguientes criterios:  
 
� Nivel de aseguramiento razonable de acuerdo con la 

ISAE 3000 que se corresponde con un aseguramiento 
alto según la norma AA1000 AS (2008) sobre la 
aplicación en su preparación de lo establecido en la Guía 
GRI para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 
así como sobre los indicadores marcados en el Anexo I 
adjunto como nivel “alto”. 

� Nivel de aseguramiento limitado (revisión limitada) de 
acuerdo con la ISAE 3000 que se corresponde con un 
aseguramiento moderado según la norma AA1000 AS 
(2008) sobre los indicadores marcados en el Anexo I 
adjunto como nivel “moderado”, así como del resto de 
información, a excepción de los indicadores de “energía” 
tal como se indica en dicho Anexo I, y sobre la aplicación 
de los principios de la AA1000 APS (2008). 

 
 
 
 
Procedimientos realizados 
 
Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de 
preguntas a la Dirección Corporativa, así como a la Dirección 
de las diversas unidades de negocio que han participado en la 
elaboración del Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 
2009 de Telefónica en España, y en la aplicación de ciertos 
procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo 
que se describen a continuación: 
 
1.    Entrevistas con directivos y personal de las áreas de 

Responsabilidad Corporativa de Telefónica, S.A. y una 
selección de directivos y personal clave de las líneas de 
negocio de telefonía fija y móvil, así como de Atento, en 
España. El propósito fue obtener un conocimiento sobre 
cómo los objetivos y políticas de Responsabilidad 
Corporativa son considerados, puestos en práctica e 
integrados en las estrategias de las entidades del Grupo 
en España. 

 
2. Revisión de información relevante, tal como las actas de 

las reuniones del Consejo de Administración de Telefónica, 
S.A. o las actas de  las reuniones celebradas por la 
Comisión de Recursos Humanos y Reputación 
Corporativa, en las que se han tratado asuntos 
relacionados con la Responsabilidad Corporativa.  

  
3. Revisión de los principales procesos y sistemas a través 

de los cuales Telefónica establece sus compromisos con 
sus grupos de interés, así como la cobertura, relevancia e 
integridad de la información incluida en el Informe Anual de 
Responsabilidad Corporativa 2009 de Telefónica en 
España. 

 
4. Revisión de la adecuación de la estructura y contenidos 

del Informe Anual de Responsabilidad Corporativa  2009 
de Telefónica en España a lo señalado en la Guía G3 de 
GRI. 

 
5. Comprobación selectiva de la información cuantitativa de 

los indicadores incluidos en el Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2009 de Telefónica en España y su adecuada 
compilación a partir de los datos suministrados por las 
fuentes de información. Las pruebas de revisión se han 
definido a efectos de proporcionar los niveles de 
aseguramiento indicados en el Anexo I. 

       
Estos procedimientos han sido aplicados sobre la información 
contenida en el Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 
de 2009 de Telefónica en España, detallándose en el Anexo I 
los procedimientos realizados para cada indicador.  
 
Independencia 
 
Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con las normas de 
independencia requeridas por el Código Ético de la 
International Federation of Accountants (IFAC). 
 
 
  
 

Domicilio Social: Pl. Pablo Ruiz Picasso, 1. 28020 Madrid 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al 
Tomo 12749, Libro 0, Folio 215, Sección 8a, 
Hoja M-23123, Inscripción 116. C.I.F. B-78970506 
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Conclusiones 
 
Como resultado de nuestra revisión del Informe Anual de 
Responsabilidad Corporativa 2009 de Telefónica en España 
concluimos que: 
 
� El informe ha sido preparado según la Guía para la 

elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global 
Reporting Initiative (GRI), tal como se indica por la propia 
organización. Asimismo, los indicadores identificados en 
el Anexo I como nivel “alto” han sido preparados, en 
todos los aspectos significativos, de forma fiable y 
adecuada. 

 
� No se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos 

haga creer que el resto de la información e indicadores (a 
excepción de los indicadores de “energía”) incluidos en 
dicho Anexo I contiene errores significativos o que el 
informe no ha sido preparado de acuerdo con los 
principios recogidos en la Norma AA1000 APS (2008) 
emitida por AccountAbility, entendidos como: 

 
ü Inclusividad: La compañía dispone de mecanismos 

para la identificación de sus grupos de interés, así 
como para conocer y entender sus expectativas, tal 
como se describe en el capítulo “Diálogo con grupos 
de interés”. 

 
ü Relevancia: La compañía realiza un análisis para 

seleccionar aspectos significativos a incluir en el 
informe, tal como se describe en el capítulo “Una 
estrategia basada en la materialidad”. 

 
ü Capacidad de Respuesta: La compañía dispone de 

mecanismos para diseñar, desarrollar, evaluar y 
comunicar las respuestas a las principales 
expectativas de los grupos de interés, que se reflejan 
en la valoración de los “Hitos 2009”. 

 
Recomendaciones 
 
Nuestras recomendaciones más significativas relativas a las 
áreas de mejora en relación con la aplicación de los principios 
de la  Norma AA1000 APS (2008) y de los principales grupos 
de interés identificados se refieren a: 
 
a) Inclusividad: 
 
Continuar con la extensión progresiva del modelo de diálogo y 
comunicación con sus grupos de interés. 
 
b) Relevancia:  
 
La realización de un estudio de materialidad, si bien ha 
supuesto una reducción del número de indicadores reportados, 
ha permitido a la compañía adaptar la información 
suministrada en su Informe Anual de Responsabilidad 
Corporativa 2009 de Telefónica en España a los aspectos más 
relevantes de su negocio. 

 
  

c) Capacidad de Respuesta:  
 
El mantenimiento de la evaluación de los objetivos que se han  
hecho públicos en el propio Informe Anual de Responsabilidad 
Corporativa 2009 de Telefonica en España demuestra el 
compromiso de Telefónica de dar respuesta a las expectativas 
de los grupos de interés. Nuestra recomendación es definir 
más claramente el proceso de identificación de los objetivos 
para alinearlos directamente con las expectativas de los 
grupos de interés y adaptarlos a las expectativas de Telefónica 
en España. 
 
Asimismo, exponemos a continuación una serie de 
recomendaciones sobre las actuaciones relacionadas con los 
diferentes grupos de interés:  
 
1) Clientes: 
 
Debe continuarse con el proceso de unificación de los 
diferentes criterios utilizados para la medición de  algunos 
indicadores significativos relacionados con “atención a clientes” 
y continuar incrementado la información relativa a 
“reclamaciones y quejas”. 
 
2) Proveedores: 
 
Nuestra recomendación es continuar con el proceso de 
homogeneización y mejorar los objetivos de cumplimiento de 
plazos de pago. 
 
3) Medio Ambiente: 
 
En general, sobre la mayor parte de la información en este 
área se realiza un seguimiento y medición, aunque en relación 
con algunos datos como, por ejemplo, el consumo de agua, se 
requieren  mejoras para poder incluir los consumos en 
inmuebles que Telefónica tiene en régimen de alquiler o 
compartidos en España. 
 
4) Empleados: 
 
Debe avanzarse en los proyectos de “diversidad” concretando 
objetivos cuantificables y mejorar los sistemas de información 
para los indicadores de “seguridad y salud”. 
 
5) Sociedad: 
 
Durante el ejercicio 2009, Telefónica ha continuado 
aumentando su compromiso con la Sociedad, incrementando 
en un 40% el número de beneficiarios del programa Proniño. 
Nuestra recomendación es continuar mejorando sus 
compromisos de “accesibilidad”. 
 
Este informe ha sido preparado exclusivamente en interés de 
la Dirección de las empresas del Grupo Telefonica en España, 
de acuerdo con los términos de nuestra carta de encargo. 
 
ERNST & YOUNG, S.L.  

                      
___________________ 
Ana Mª Prieto González 
Socia 
Madrid, 23 de junio de 2010  
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ANEXO I: TABLA DE INDICADORES DEL INFORME ANUAL DE RESPONSABILIDAD 

 CORPORATIVA 2009 DE TELEFONICA EN ESPAÑA 

 
 

Indicadores de desempeño económico 

Descripción indicador Ref. GRI Alcance 
Procedimiento 

Verificación 
Nivel 

Verificación 
Ingresos EC1 GE CA Alto 
Ingresos / PIB EC1 GE CA Alto 
Salarios EC1 GE CA Alto 
Capex EC1 GE CA Alto 
Impuestos EC1 GE CA Alto 
Inversión en Innovación Tecnológica EC1 GE CA Alto 
Social Cash Flow EC1 GE CA Alto 

Indicadores de desempeño social 
Empleados 

Descripción indicador Ref. GRI Alcance 
Procedimiento 

Verificación 
Nivel 

Verificación 
Plantilla Física LA1 GE FE Alto 
Nº de empleados a tiempo parcial LA1 GE FE Alto 
Plantilla Fija LA1 GE FE Alto 
Empleados con teletrabajo LA1 GE FE Alto 
Nº de Altas LA2 GE FE Alto 
Nº de Bajas LA2 GE FE Alto 
Índice de Rotación LA2 GE FE Alto 
Empleados con convenio negociado LA4 GE FE Alto 
Número de horas de formación presencial en el ejercicio LA10 GE FE Alto 
Gastos totales en formación en el ejercicio LA10 GE FE Alto 
Número de mujeres LA13/LA1 GE FE Alto 
Número de mujeres directivas LA13 GE FE Alto 
Número de  directivos LA13 GE FE Alto 
Número de personas con discapacidad LA13 GE FE Alto 
Edad media LA13 GE FE Alto 
Ratio salario mínimo empresa / país EC5 GE FE Alto 
Antigüedad media de los empleados  GE FE Alto 
Índice de Clima y Compromiso (ICC)  GE SI/FE Alto 

Seguridad y Salud 

Descripción indicador Ref. GRI Alcance 
Procedimiento 

Verificación 
Nivel 

Verificación 
Tasa de incidencia de accidentes LA7 GE SI/FE Moderado 
Nº de enfermedades laborales LA7 GE SI/FE Alto 
Jornadas perdidas por accidentes LA7 GE SI/FE Moderado 
Tasa de absentismo LA7 GE SI/FE Moderado 
Tasa de fallecimientos LA7 GE SI/FE Alto 

Clientes 

Descripción indicador Ref. GRI Alcance 
Procedimiento 

Verificación 
Nivel 

Verificación 
ISC  PR5 GTE SI Alto 
Número de Clientes  PA4 GTE SI/CA Moderado 
Cuota mercado PA4 GTE CO Moderado 
Cobertura móvil poblacional PA4 GTE CO Moderado 
Cobertura ADSL (sobre población) PA4 GTE CO Moderado 
Número de clientes prepago (Fijo y Móvil)  PA5 GTE CO Moderado 
Número de teléfonos públicos PA4 GTE CO Moderado 
% clientes que reciben facturas electrónicas  GTE SI/CO Moderado 
No Total de reclamaciones  GTE SI/FE Moderado 

Proveedores 

Descripción indicador Ref. GRI Alcance 
Procedimiento 

Verificación 
Nivel 

Verificación 
Volumen de compras EC1 GTE SI/FE Alto 
Volumen de compras adjudicado localmente EC6 GTE SI/FE Alto 
Número total de proveedores  GTE SI/FE Alto 
Volumen de compras negociado por E-Sourcing  GTE SI/FE Alto 
Volumen de compras negociado por subasta  GTE SI/FE Alto 
Numero de proveedores adjudicatarios locales LC01 GTE SI/FE Alto 
Numero de proveedores adjudicatarios por rango de importe 
adjudicado. 

LC02 GTE SI/FE Alto 
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Responsabilidad Corporativa 

Descripción indicador Ref. GRI Alcance 
Procedimiento 

Verificación 
Nivel 

Verificación 
% Empleados que han sido formados en PDAs HR3 / SO3 GTE FE Alto 
Número de incidentes analizados internos relacionados con 
"corrupción" 

SO4 GTE SI Alto 

Número de incidentes analizados internos relacionados con 
"discriminación" 

HR4 GTE SI Alto 

Número de empleados despedidos  por incumplimientos de 
nuestros PdAs 

HR4 GTE SI Alto 

Número total de acciones iniciadas en contra de Telefónica 
por infracción de la normativa de competencia o regulación de 
las telecomunicaciones 

SO7 GTE DE Moderado 

Número total de acciones finalizadas en curso de Telefónica 
por infracción de la normativa de competencia o regulación de 
las telecomunicaciones 

SO7 GTE DE Moderado 

Valor monetario de multas fruto del incumplimiento de la 
normativa de competencia 

SO8 GTE DE Moderado 

Nº de reclamaciones derivadas del incumplimiento de 
regulaciones relativas al marketing, incluyendo publicidad, 
promoción ante la autoridad competente 

PR6/PR7 GTE DE Moderado 

Número de reclamaciones recibidas por incumplimiento de la 
normativa de protección de datos y privacidad ante la 
autoridad competente 

PR8 GTE DE Moderado 

Valor monetario de aquellas multas  fruto del incumplimiento 
de la normativa de privacidad de datos 

PR8 GTE DE Moderado 

Sociedad 

Descripción indicador Ref. GRI Alcance 
Procedimiento 

Verificación 
Nivel 

Verificación 
Total Inversión Acción Social Grupo Telefónica (Por Grupo 
LBG) 

EC1 GTE SI / FE Alto 

      Inversión monetaria EC1 GTE SI / FE Alto 
      Inversión en especie EC1 GTE SI / FE Alto 
      inversión en tiempo EC1 GTE SI / FE Alto 
      Costes de gestión EC1 GTE SI / FE Alto 
Categorías LBG EC1 GTE SI / FE Alto 
      Educación y juventud EC1 GTE SI / FE Alto 
      Salud EC1 GTE SI / FE Alto 
      Desarrollo económico EC1 GTE SI / FE Alto 
      Medio Ambiente EC1 GTE SI / FE Alto 
      Arte y Cultura EC1 GTE SI / FE Alto 
      Bienestar social EC1 GTE SI / FE Alto 
      Situaciones de emergencia EC1 GTE SI / FE Alto 
      Otros EC1 GTE SI / FE Alto 
Inversiones en proyectos de inclusión digital  EC1 GTE SI / FE Alto 
Nº de beneficiarios por proyectos de ID  EC1 GTE SI / FE Alto 
Número de beneficiarios Proniño EC1 GTE SI / FE Alto 
Número de centros educativos EC1 GTE SI / FE Alto 
Número de ONGs ejecutoras EC1 GTE SI / FE Alto 
Número de voluntarios Telefónica EC1 GTE SI / FE Alto 
Costes netos de las obligaciones del servicio universal. IO2 GTE SI / FE Moderado 

Indicadores de desempeño medioambiental 

Descripción indicador Ref. GRI Alcance 
Procedimiento 

Verificación 
Nivel 

Verificación 
Objetivos medioambientales  GTE SI / FE Alto 
Consumo de papel blanco (facturación) EN1 GTE SI Moderado 
Consumo de papel blanco (oficinas) EN1 GTE SI Moderado 
Consumo de papel reciclado (facturación) EN2 GTE SI Moderado 
Consumo de papel reciclado (oficinas) EN2 GTE SI Moderado 
Consumo de agua EN8 GTE SI Moderado 
Nº expedientes sancionadores por cuestiones ambientales EN28 GTE DE / FE Moderado 
Coste por sanciones ambientales EN28 GTE DE / FE Moderado 
Nº sanciones ambientales efectivas finalmente EN28 GTE DE / FE Moderado 
Ficha de las sanciones EN28 GTE DE / FE Moderado 
Residuos de papel (oficinas) (Kg) EN22 GTE SI / FE Moderado 
Otros residuos de oficinas  (Kg) EN22 GTE ND ND 
Residuos de cables (Kg) EN22 GTE SI / FE Alto 
Otros residuos de planta EN22 GTE SI Moderado 



  
  

5 

 

Descripción indicador Ref. GRI Alcance 
Procedimiento 

Verificación 
Nivel 

Verificación 
Residuos no peligrosos enviados a reciclaje (Kg) EN22 GTE SI / FE  Alto 
Residuos peligrosos enviados al extranjero para recibir 
tratamiento en virtud del acuerdo Basilea (Kg) 

EN22 GTE NA NA 
Residuos de baterias de red EN22 GTE SI / FE Alto 
Residuos de aceites de mantenimiento EN22 GTE SI Alto 
Otros residuos peligrosos EN22 GTE SI Moderado 
Residuos peligrosos enviados a reciclaje (Kg) EN22 GTE SI / FE Alto 
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Oficinas) EN22 GTE SI Alto 
Residuos de equipos de clientes EN22 GTE SI / FE Alto 
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Operaciones) EN22 GTE SI / FE Alto 
Número de aparatos eléctricos y electrónicos que han sido 
reutilizados 

EN27 GTE SI / FE Alto 

Aparatos eléctricos y electrónicos enviados a reciclaje (Kg) EN22 GTE SI / FE Alto 
Estudios de impacto ambiental EN12/EN14 GTE SI / FE Alto 
Número de mediciones de campos electromagnéticos EN14/IO05 GTE SI / FE Alto 
Número de mediciones de campos electromagnéticos 
planeados 

EN14/IO05 
GTE 

SI / FE Moderado 
Nº emplazamientos compartidos con otras operadoras EN 26/IO 8 GTE SI Moderado 
Número de medidas de ruido EN14/EN26 GTE SI / FE Alto 
Número de medidas de ruido planeadas EN14/EN26 GTE SI Moderado 
Número de depósitos de combustible EN 26 GTE SI Moderado 
Nº derrames de combustible EN 23 GTE SI Moderado 
Volumen de combustible derramado EN 23 GTE SI Moderado 
Número de Patrocinios del medio ambiente EN30 GTE SI / FE Alto 
Horas de formación medioambiental presencial EN14 GTE SI / FE Alto 
Horas de formación medioambiental on-line EN14 GTE SI / FE Alto 
Formación a proveedores y contratistas EN14 GTE SI / FE Alto 
Gasto en patrocinios ambientales EN30 GTE SI Moderado 
Ingresos por ventas de residuos EN30 GTE SI Moderado 
Gastos por gestión de residuos EN30 GTE SI Moderado 
Gastos por la elaboración de estudios ambientales EN30 GTE SI Moderado 
Inversiones en mediciones de campos electromagnéticos EN30 GTE SI Moderado 
Gasto en mediciones de campos electromagnéticos EN30 GTE SI Moderado 
Inversiones en trabajos de impacto visual EN30 GTE SI Moderado 
Inversiones en trabajos de medición de ruido. EN30 GTE SI Moderado 
Gastos de mantenimiento de Medio Ambiente EN30 GTE SI Moderado 
Gastos de reparación del medio ambiente EN30 GTE SI Moderado 
Otros gastos de medio ambiente EN30 GTE SI Moderado 
Inversiones ambientales para el cumplimiento de los 
requisitos legales 

EN30 GTE SI Moderado 
Consumo de gas para la flota de telefónica EN3 GTE SI / FE Alto 
Consumo de gasóleo para la flota de telefónica EN3 GTE SI / FE Alto 
Consumo de GPL para la flota de telefónica EN3 GTE NA NA 
Consumo de Bio Ethanol para la flota de telefónica EN3 GTE NA NA 
Consumo de gas natural para la flota de telefónica EN3 GTE NA NA 
No. Viajes por trabajo en avión (trayectos nacionales) EN3 GTE SI Moderado 
No. Viajes por trabajo en avión (trayectos intercontinentales) EN3 GTE SI Moderado 
Nº Viajes por trabajo en tren EN3 GTE SI Moderado 
Nº Viajes por trabajo en coches alquilados EN3 GTE SI Moderado 

Energía 

Descripción indicador Ref. GRI Alcance 
Procedimiento 

Verificación 
Nivel 

Verificación 
Consumo de gas natural en operaciones EN3 GTE CD N/A 
Consumo de gas natural en oficinas 
 

EN3 
GTE 

CD N/A 
Consumo de gasóleo para climatización de edificios  de 
operaciones (centrales y mixtos) 

EN3 
GTE 

CD N/A 
Consumo gasóleo para climatización y ACS (agua caliente 
sanitaria) en oficinas 

EN3 
GTE 

CD N/A 
Consumo de gasóleo grupos electrógenos en estaciones base EN3 GTE CD N/A 
Número de grupos electrógenos en estaciones base  GTE CD N/A 
Consumo de gasóleo grupos electrógenos en oficinas 
 
 
 
 

EN3 GTE CD N/A 
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Descripción indicador Ref. GRI Alcance 
Procedimiento 

Verificación 
Nivel 

Verificación 
Número de grupos electrógenos en oficinas, call centers y 
tiendas 

 
GTE 

CD N/A 
Consumo de gasóleo grupos electrógenos en edificios de 
operación (centrales y mixtos) 

EN3 
GTE 

CD N/A 
Número de grupos electrógenos en edificios en edificios 
técnicos (switches, centrales y CPDs) 

 
GTE 

CD N/A 
Emisiones de gases fluorados estimados a partir de cargas EN19 GTE CD N/A 
Número de equipos con cargas de gases fluorados o 
susceptibles de tener cargas. 

EN19 
GTE 

CD N/A 
Volumen de gases fluorados en equipos. EN19 GTE CD N/A 
Consumo eléctrico en estaciones base EN6 GTE CD N/A 
Consumo eléctrico en edificios de oficina EN4 GTE CD N/A 
Consumo eléctrico  en oficinas directamente facturable EN4 GTE CD N/A 
Compra de energía renovable para oficinas EN6 GTE CD N/A 
Compra de energía renovable para red EN6 GTE CD N/A 
Consumo de energía renovable autogenerada en oficinas EN6 GTE CD N/A 
Consumo de energía renovable autogenerada en red (móvil y 
fija) 

EN6 
GTE 

CD N/A 
Venta de energía renovable generada, al mercado eléctrico EN6 GTE CD N/A 
 
 
 
 
 

LEYENDAS UTILIZADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISION Y ALCANCE DE LA INFORMACION 

 

L
E

Y
E

N
D

A
 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 d
e

  
re

v
is

ió
n

 

CA 
 

Verificación con las Cuentas Anuales e 
Informe de Gestión auditadas de las 
Sociedades de Telefónica en España, 
correspondientes al ejercicio 2009. 

IP 
 

Contraste de los datos cuantitativos y/o cualitativos 
con la información pública reportada por el Grupo 
Telefónica a los mercados o en páginas propias de 

Internet. 

SI 

Verificación de la adecuada recopilación 
de los datos reportados con sistemas 

internos de información y/o contraste de 
la información cualitativa con soporte 

documental proporcionado por las áreas o 
compañías responsables. 

DE 
Contrastado con la Declaración Expresa por los 

Servicios Jurídicos de cada una de las compañías de 
Telefónica en España. 

FE 

Contraste con fuentes externas, para una 
muestra, de las informaciones 

cuantitativas o cualitativas procedentes 
de los sistemas internos de las empresas 
de Telefónica en España. En función del 

indicador, las fuentes externas utilizadas 
han sido, entre otras, informes emitidos 

por terceros para uso interno de 
Telefónica, noticias de prensa, accesos a 

páginas de Internet ajenas, facturas, 
nóminas etc. 

CD Revisada coherencia con datos 2008. 

CO 
 

 

Contraste con las comunicaciones 
efectuadas a los Organismos oficiales 

competentes (CNMV, CMT, etc.). 

 

N/A 
 
 

No aplica. 

 
 
 

 

Alcance (Perímetro de la información reportada) 

GTE 
Grupo Telefónica en España 

 (se excluyen las actividades de Atento) 
GE 

Grupo Telefónica en España 
(incluidas las actividades de Atento) 
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Taules GRI

Estratègia i anàlisi

1.1.

1.2.

Declaració del màxim responsable de la presa de decisions de l'organització (director

general, president o lloc equivalent) sobre la rellevància de la sostenibilitat per a

l'organització i la seva estratègia.

Descripció dels principals impactes, riscos i oportunitats.

Cartas del President de Telefónica i de Telefónica

España

Cartas del President de Telefónica i de Telefónica

España

Perfil de l'organització

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Nom de l'organització.

Principals marques, productes i/o serveis.

Estructura operativa de l'organització, incloses les principals divisions, entitats

operatives, filials i negocis conjunts ( joint ventures).

Localització de la seu principal de l'organització.

Nombre de països en els quals opera l'organització i nom dels països on desenvolupa

activitats significatives o els que siguin rellevants específicament pel que fa als 

aspectes de sostenibilitat tractats en la memòria.

Naturalesa de la propietat i forma jurídica.

Mercats servits (inclosos el desglossament geogràfic, els sectors que abasteix i els 

tipus de clients/beneficiaris).

Dimensions de l'organització informant

Canvis significatius durant el període cobert per la memòria en la dimensió, l'estructura 

i la propietat de l'organització, inclosos

Premis i distincions rebuts durant el període informatiu. 

Cartas del President de Telefónica i de Telefónica

España

Informe anual 2009

Informe anual 2009

Apartat: Sobre l'Informe

Informe anual 2009

Informe anual 2009

Apartat: Motor de Progrés

Apartat: Motor de Progrés

Apartat: Motor de Progrés

Apartat: Premis i Distincions

Paràmetres de la Memòria

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Període cobert per la informació continguda en la memòria (per exemple, exercici fiscal,

any calendari).

Data de la memòria anterior més recent (si n'hi ha).

Cicle de presentació de memòries (anual, biennal, etc.).

Punt de contacte per a qüestions relatives a la memòria o el seu contingut.

Procés de definició del contingut de la memòria.

Cobertura de la memòria (per exemple, països, divisions, filials, instal·lacions 

arrendades, negocis conjunts, proveïdors).

Indicar l'existència de limitacions de l'abast o la cobertura de la memòria.

La base per incloure informació en el cas de negocis conjunts ( joint ventures), filials,

instal·lacions arrendades, activitats subcontractades i altres entitats que puguin afectar

significativament la comparabilitat entre períodes i/o entre organitzacions.

Tècniques de mesurament de dades i bases per fer els càlculs, incloses les hipòtesis i 

les tècniques subjacents.

Descripció de l'efecte que pugui tenir la reexpressió d'informació que pertany a

memòries anteriors, juntament amb les raons que han motivat aquesta reexpressió 

(per exemple, fusions i adquisicions, canvi en els períodes informatius, naturalesa del

negoci o mètodes de valoració).

Canvis significatius relatius a períodes anteriors en l'abast, la cobertura o els mètodes 

de valoració aplicats en la memòria.

Taula que indica la localització dels continguts bàsics en la memòria.

Política i pràctica actual en relació amb la sol licitud de verificació externa de la memòria.

Apartat: Sobre l'Informe

2008

Anual

Apartat: Sobre l'Informe

(1)

Apartat: Sobre l'Informe

Apartat: Sobre l'Informe

Apartat: Sobre l'Informe

(1)

(1)

No n'hi ha

Índex

Verificació de l'informe
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Govern, compromisos i participació dels Grups d'Interès

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

L'estructura de govern de l'organització, inclosos els comitès del màxim òrgan de govern

responsable de tasques com ara la definició de l'estratègia o la supervisió de

l'organització.

Cal indicar si el president del màxim òrgan de govern ocupa també un càrrec executiu

(i, si és així, la seva funció dins de la direcció de l'organització i les raons que la

justifiquin).

En les organitzacions que tinguin estructura directiva unitària, s'ha d'indicar el nombre

de membres del màxim òrgan de govern que siguin independents o no executius.

Mecanismes dels accionistes i dels empleats per comunicar recomanacions o

indicacions al màxim òrgan de govern.

Vincle entre la retribució dels membres del màxim òrgan de govern, dels alts directius 

i dels executius (inclosos els acords d'abandonament del càrrec) i l'acompliment de

l'organització (inclòs el seu acompliment social i ambiental).

Procediments implantats per evitar conflictes d'interessos en el màxim òrgan de govern.

Procediment de determinació de la capacitació i l'experiència exigible als membres del

màxim òrgan de govern per poder guiar l'estratègia de l'organització en els aspectes

socials, ambientals i econòmics.

Declaracions de missió i de valors desenvolupades internament, codis de conducta i

principis rellevants per a l'acompliment econòmic, ambiental i social, i estat de la seva

implementació.

Procediments del màxim òrgan de govern per supervisar la identificació i la gestió, per

part de l'organització, de l'acompliment econòmic, ambiental i social, inclosos els r

iscos i les oportunitats relacionats, i també l'adherència o el compliment dels 

estàndards acordats a escala internacional, codis de conducta i principis.

Procediments per avaluar l'acompliment propi del màxim òrgan de govern, e

specialment pel que fa al desenvolupament econòmic, ambiental i social.

Descripció de com l'organització ha adoptat un plantejament o un principi de precaució.

Principis o programes socials, ambientals i econòmics desenvolupats externament, i

també qualsevol altra iniciativa que l'organització subscrigui o aprovi.

Principals associacions a les quals pertanyi (com ara associacions sectorials) i/o ens

nacionals i internacionals als quals l'organització doni suport i sigui present en els 

òrgans de govern, participi en projectes o comitès, proporcioni un finançament

important que excedeixi les obligacions del socis i tingui consideracions estratègiques.

Relació de grups d'interès que l'organització ha inclòs.

Base per a la identificació i la selecció de grups d'interès amb els quals l'organització es

compromet.

Enfocaments adoptats per a la inclusió dels grups d'interès, incloses la freqüència de 

la seva participació per tipus i categoria de grups d'interès.

Principals preocupacions i aspectes d'interès que hagin sorgit a través de la participació

dels grups d'interès i forma en què l'organització hi ha respost en l'elaboració de la

memòria.

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Economia - Indicadors d'acompliment:
Ofereix un informe detallat de gestió sobre els elements descrits més avall en relació amb els aspectes econòmics següents: rendi-

ment econòmic, presència en el mercat i impacte indirecte de Telefónica. Valor econòmic directe generat i distribuït, inclosos ingressos,

costos d'explotació, retribució a empleats, donacions i altres inversions en la comunitat, beneficis no distribuïts i pagaments a proveï-

dors de capital i a governs.

EC01

EC02

EC03

EC04

EC05

EC06

EC07

EC08

EC09

Valor econòmic directe generat i distribuït en la societat.

Conseqüències financeres per a les activitats de l'organització derivades del canvi

climàtic

Cobertura de les obligacions de l'organització degudes a programes de beneficis socials

Ajudes financeres significatives rebudes de governs

Rang de les relacions entre el salari inicial estàndard i el salari mínim local en llocs on es

desenvolupin operacions significatives

Política, pràctiques i proporció de despesa corresponent a proveïdors locals

Proporció d'alts directius procedents de la comunitat local

Desenvolupament i impacte de les inversions en infraestructures i serveis prestats

principalment per al benefici públic

Enteniment i descripció dels impactes econòmics indirectes significatius

(2)

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

(2)

(2)

Apartat: Relacions amb els Empleats

Apartat: Responsabilitat en la cadena de

subministrament

(3)

Apartat: Clients

(2)
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Drets Humans - Indicadors d'acompliment:
Ofereix un informe detallat de la gestió de Telefónica sobre el compliment d'assumptes relacionats amb els Drets Humans: inversió i

pràctiques de contractació de serveis, no-discriminació, negociació col·lectiva i llibertat d'associació, eliminació del treball infantil,

mecanismes de control per eradicar el treball forçat, pràctiques o procediments per al registre de queixes o reclamacions, pràctiques

de seguretat i drets dels indígenes.

HR01

HR02

HR3

HR4

HR5

HR6

HR7

HR8

HR9

Percentatge i nombre total d'acords d'inversió significatius que incloguin clàusules de

drets humans

Percentatge dels principals distribuïdors i contractistes que han estat objecte 

d'anàlisi en matèria de drets humans

Total d'hores de formació dels empleats sobre polítiques i procediments relacionats 

amb els aspectes dels drets humans rellevants per a les seves activitats, inclòs el

percentatge d'empleats formats

Nombre total d'incidents de discriminació

Activitats de la companyia en les quals el dret a la llibertat d'associació i d'acollir-se a

convenis col·lectius puguin córrer riscos importants

Activitats identificades que comporten un risc potencial d'incidents d'explotació infantil

Activitats identificades que comporten un risc potencial d'incidents de treball forçat

Percentatge del personal de seguretat que ha estat format en les polítiques o els

procediments de l'organització en aspectes de drets humans

Nombre total d'incidents relacionats amb violacions dels drets dels indígenes i 

mesures adoptades

No n'hi ha

Apartat: Responsabilitat en la cadena de

subministrament

Apartat: Integritat i Transparència

No n'hi ha

(1)

(1)

(1)

Apartat: Integritat i Transparència

No n'hi ha

Pràctiques laborals i treball digne - Indicadors d'acompliment:
Ofereix un informe detallat de gestió sobre els elements descrits més avall en relació amb els aspectes laborals següents: ocupació, rela-

cions laborals, seguretat i salut, formació i educació i diversitat i igualtat d'oportunitats.

LA1

LA2

LA3

LA4

LA5

LA6

LA7

LA8

LA9

LA10

LA11

LA12

LA13

LA14

Desglossament del col·lectiu de treballadors

Nombre total d'empleats i rotació mitjana d'empleats

Beneficis socials per als empleats amb jornada completa

Percentatge d'empleats coberts per un conveni col·lectiu.

Període(s) mínim(s) de preavís relatiu(s) a canvis organitzatius.

Percentatge del total de treballadors que està representat en comitès de seguretat i

salut conjunts de direcció-empleats.

Taxes d'absentisme, malalties professionals, dies perduts i nombre de víctimes 

mortals relacionades amb el treball.

Programes d'educació, formació, assessorament, prevenció i control de riscos que

s'apliquin als treballadors.

Assumptes de salut i de seguretat coberts en acords formals amb sindicats.

Mitjana d'hores de formació a l'any per empleat.

Programes de gestió d'habilitats i de formació contínua que fomentin l'ocupabilitat

dels treballadors i que els donin suport en la gestió del final de les seves carreres

professionals.

Percentatge d'empleats que reben avaluacions regulars de l'acompliment i de

desenvolupament professional.

Composició dels òrgans de govern corporatiu i plantilla, desglossats per sexe i grup

d'edat.

Relació entre el salari base dels homes respecte al de les dones, desglossat 

per categoria professional.

Apartat: Relacions amb els Empleats

Apartat: Relacions amb els Empleats

Apartat: Relacions amb els Empleats

Apartat: Relacions amb els Empleats

Apartat: Relacions amb els Empleats

Apartat: Relacions amb els Empleats

Apartat: Relacions amb els Empleats

Apartat: Relacions amb els Empleats

Apartat: Relacions amb els Empleats

Apartat: Relacions amb els Empleats

Apartat: Relacions amb els Empleats

Apartat: Relacions amb els Empleats

Apartat: Relacions amb els Empleats

Apartat: Relacions amb els Empleats
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Medi ambient - Indicadors d'acompliment: 
Ofereix un informe detallat de gestió sobre els elements descrits més avall en relació amb els aspectes mediambientals següents:

materials, energia, aigua, biodiversitat, emissions, residus, productes i serveis, compliment de la legislació, transport, etc.

LEN01

EN02

EN03

EN04

EN05

EN06

EN07

EN08

EN09

EN10

EN11

EN12

EN13

EN14

EN15

EN16

EN17

EN18

EN19

EN20

EN21

EN22

EN23

EN24

EN25

EN26

EN27

EN28

EN29

EN30

Materials utilitzats, per pes o volum.

Percentatge dels materials utilitzats que són materials valoritzats.

Consum directe d'energia desglossat per fonts primàries.

Consum indirecte d'energia desglossat per fonts primàries.

Estalvi d'energia gràcies a la conservació i a les millores en l'eficiència.

Iniciatives per proporcionar productes i serveis eficients en el consum d'energia o basats

en energies renovables, i les reduccions en el consum d'energia com a resultat

d'aquestes iniciatives.

Iniciatives per reduir el consum indirecte d'energia i les reduccions aconseguides amb

aquestes iniciatives.

Captació total d'aigua per fonts.

Fonts d'aigua que han estat afectades significativament per la captació d'aigua.

Percentatge i volum total d'aigua reciclada i reutilitzada.

Descripció de terrenys adjacents o ubicats dins d'espais naturals protegits o d'àrees

d'alta biodiversitat no protegides.

Descripció dels impactes més significatius en la biodiversitat d'espais naturals protegits

o d'àrees d'alta biodiversitat no protegides.

Hàbitats protegits o restaurats.

Estratègies i accions implantades i planificades per a la gestió d'impactes sobre la

biodiversitat.

Nombre d'espècies, desglossades en funció del seu perill d'extinció, incloses a la Llista

Vermella de la IUCN i en llistes nacionals, els hàbitats de les quals es trobin en àrees

afectades per les operacions segons el grau d'amenaça de l'espècie.

Emissions totals, directes i indirectes, de gasos d'efecte hivernacle, en pes.

Altres emissions indirectes de gasos d'efecte hivernacle, en pes.

Iniciatives per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i les reduccions

aconseguides.

Emissions de substàncies destructores de la capa d'ozó, en pes.

NOx, SOx i altres emissions significatives a l'aire per tipus i pes.

Abocament total d'aigües residuals, segons la seva naturalesa i la seva destinació.

Pes total de residus gestionats, segons el tipus i el mètode de tractament.

Nombre total i volum dels vessaments accidentals més significatius.

Pes dels residus transportats, importats, exportats o tractats que es considerin perillosos

segons la classificació del Conveni de Basilea, annexos I, II, III i VIII, i percentatge de

residus transportats internacionalment.

Identificació, mida, estat de protecció i valor de biodiversitat de recursos hídrics i

hàbitats relacionats, afectats significativament per abocaments d'aigua i aigües

d'escorrentia de l'organització informant.

Iniciatives per mitigar els impactes ambientals dels productes i dels serveis, i grau de

reducció d'aquest impacte.

Percentatge de productes venuts, i els seus materials d'embalatge, que són recuperats

al final de la seva vida útil, per categories de productes.

Cost de les multes significatives i nombre de sancions no monetàries per incompliment

de la normativa ambiental.

Impactes ambientals significatius del transport de productes i altres béns i materials

utilitzats per a les activitats de l'organització.

Desglossament per tipus del total de despeses i inversions ambientals.

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic
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Societat - Indicadors d'acompliment: 
Ofereix un informe detallat de gestió sobre el compliment d'assumptes relacionats amb la societat: societat, corrupció, política pública,

compliment de lleis  de competència, etc.

SO1

SO2

SO3

SO4

SO5

SO6

SO7

SO8

Naturalesa, abast i efectivitat de programes i pràctiques per avaluar i gestionar els

impactes de les operacions en les comunitats.

Percentatge i nombre total d'unitats de negoci analitzades pel que fa a riscos relacionats

amb la corrupció.

Percentatge d'empleats formats en les polítiques i els procediments anticorrupció de

l'organització.

Mesures preses en resposta a incidents de corrupció.

Posició en les polítiques públiques i participació en el seu desenvolupament i en

activitats de "lobbying".

Valor total de les aportacions financeres i en espècie a partits polítics o a institucions

relacionades.

Nombre total d'accions per causes relacionades amb pràctiques monopolístiques i

contràries a la lliure competència, i els seus resultats.

Valor total de les aportacions financeres i en espècie a partits polítics o a institucions

relacionades.

(4)

(1)

(1)

(1)

(1)

Apartat: Integritat i Transparència

Apartat: Clients

Apartat: Integritat i Transparència

Responsabilitat sobre productes - Indicadors d'acompliment: 
Ofereix un informe detallat de gestió sobre el compliment d'assumptes relacionats amb la societat i els clients de Telefónica: segure-

tat i salut dels clients, etiquetatge de productes i serveis, publicitat, privacitat de dades i compliment de la regulació en aquesta matèria.

PR1

PR2

PR3

PR4

PR5

PR6

PR7

PR8

PR9

Fases del cicle de vida dels productes i dels serveis en les quals s'avaluen, per ser

millorats si escau, els seus impactes en la salut i la seguretat dels clients.

Nombre total d'incidents relatius als impactes dels productes i dels serveis en la 

salut i la seguretat durant el seu cicle de vida.

Tipus d'informació sobre els productes i els serveis requerida pels procediments 

en vigor i la normativa.

Nombre total d'incompliments de la regulació i dels codis voluntaris relatius a la

informació i a l'etiquetatge dels productes i dels serveis.

Pràctiques pel que fa a la satisfacció del client, inclosos els resultats dels estudis de

satisfacció del client.

Programes de compliment de les lleis o adhesió a estàndards i codis voluntaris

esmentats en comunicacions de màrqueting, inclosa la publicitat.

Nombre total d'incidents fruit de l'incompliment de les regulacions relatives a les

comunicacions de màrqueting, en què s'inclouen la publicitat, la promoció i el patrocini.

Nombre total de reclamacions degudament fonamentades en relació amb el respecte 

a la privacitat i la fuga de dades personals de clients.

Cost de les multes significatives fruit de l'incompliment de la normativa en relació amb

el subministrament i l'ús de productes i serveis de l'organització.

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

(1)

(1)

(1)

Apartat: Clients

(1)

(1)

(1)

(1)

Suplement Sectorial de Telecomunicacions: Aplicacions de la Tecnologia -
Indicadors d'acompliment:

IO01

IO02

IO03

IO04

IO05

IO06

IO07

IO08

Inversions en el desenvolupament de xarxes de telecomunicacions per país/regió.

Costos nets de les obligacions de servei universal.

Pràctiques que asseguren la seguretat i la salut del personal d'instal·lació i 

manteniment d'antenes, estacions base i altres instal·lacions.

Compliment dels estàndards ICNIRP referents a les emissions EMF generades pels

terminals.

Compliment dels estàndards ICNIRP referents a les emissions EMF generades per les

estacions base.

Pràctiques i polítiques establertes respecte a la Specific Absorption Rate (SAR) de

terminals.

Descripció de polítiques i pràctiques en relació amb l'emplaçament d'antenes.

Nombre i percentatge d'emplaçaments que comparteixen i reaprofiten estructures.

Apartat: Motor de Progrés

Apartat: La inclusió digital com a ajuda a la millora

social

Apartat: Relacions amb els empleats

No es fabriquen terminals

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

No es fabriquen terminals

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic
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Suplement Sectorial de Telecomunicacions: Accés als Serveis de
Telecomunicacions

PA01

PA02

PA03

PA04

PA05

PA06

PA07

PA08

PA09

PA10

PA11

Polítiques per permetre el desenvolupament de la infraestructura de les

telecomunicacions i l'accés a productes i serveis en àrees remotes i poc poblades.

Polítiques i pràctiques per eliminar barreres d'accés als serveis, que inclouen: idioma,

cultura, educació, ingressos, discapacitat i edat.

Polítiques i pràctiques per assegurar la disponibilitat i la fiabilitat dels productes i dels

serveis de telecomunicacions.

Quantificar el nivell de disponibilitat dels serveis de telecomunicació en les àrees 

en què opera l'empresa.

Tipus de serveis de telecomunicacions dirigits i utilitzats per sectors de població amb

baixos ingressos.

Programes per oferir i mantenir serveis de comunicació en situacions d'emergència.

Polítiques relatives a la gestió d'assumptes de drets humans relatius a l'accés i l'ús

de telecomunicacions.

Polítiques i pràctiques relatives a la comunicació d'assumptes relacionats amb camps

electromagnètics.

Inversió total en activitats de recerca sobre camps electromagnètics i salut.

Iniciatives per garantir la claredat de tarifes i factures.

Iniciatives per informar els consumidors sobre l'ús responsable, eficient i respectuós 

amb el medi ambient dels productes.

Apartat: La inclusió digital com a ajuda a la millora

social

Apartat: La inclusió digital com a ajuda a la millora

social

Apartat: Clients

Apartat: La inclusió digital com a ajuda a la millora

social

Apartat: La inclusió digital com a ajuda a la millora

social

Apartat: Clients

(1)

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Clients

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Suplement Sectorial de Telecomunicacions: Aplicacions de la Tecnologia

TA01

TA02

TA03

TA04

TA05

Exemple de l'eficiència dels serveis de telecomunicacions en el consum de recursos.

Exemple de serveis de telecomunicacions amb el potencial de substituir objectes físics.

Mesurament dels canvis de vida dels consumidors en l'ús dels serveis dels exemples

anteriors.

Estimacions dels efectes indirectes de "rebot" en l'ús de productes i serveis per part del

consumidor i lliçons apreses per a desenvolupaments futurs.

Pràctiques relatives a drets de propietat intel·lectual i tecnologies obertes.

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

Apartat: Medi Ambient i Canvi Climàtic

(1) Informe Anual de Responsabilitat Corporativa 2009 de Telefónica, S. A. (http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/es/)

(2) Informe Anual i Financer (http://telefonica.com/es/about_telefonica/html/publicaciones/informesanuales.shtml)

(3) En alguns casos s'ha impulsat la creació de centres amb personal de la zona, tot i que, en general, l'origen d'una persona no és determinant per a la contractació.

(4) No es fa aquest estudi de manera sistemàtica.
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