Guia d'aplicació
de la taxonomia verda
Taxonomia d'inversions
sostenibles
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La regulació (UE) 2020/852 (d'ara endavant, taxonomia verda) estableix els criteris
en què s'han de basar les entitats financeres per determinar si una inversió
pot catalogar-se com a sostenible. L'objectiu d’aquesta guia és descriure els
procediments per garantir la implementació adequada de l'esmentada taxonomia.
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La taxonomia verda forma part del Pla d'Acció per al finançament del creixement
sostenible de la Comissió Europea. Aquest és un ambiciós pla que vol reorientar
els fluxos de capitals, és a dir, els diners, a inversions sostenibles. Per a això, cal
que la informació pública sobre sostenibilitat de les empreses ho permeti a través
d'un requisit legal1 pel qual les empreses informin sobre com són de sostenibles
els seus productes i serveis.
La taxonomia és una eina per ajudar els inversors, empreses, emissors i promotors
de projectes a enfocar els seus projectes o negocis cap a una economia amb baixes
emissions de carboni i a utilitzar els recursos de manera eficient.
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Reglament Delegat (UE) 2021/2178 de la Comissió, de 6 de juliol de 2021.
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La mitigació del canvi climàtic.
Contribuir substancialment a estabilitzar
els gasos amb efecte d'hivernacle
mitjançant la reducció de les emissions
o facilitant-ne aquesta reducció.

EXEMPLE DE REPORTING
REGULATORI

L'adaptació al canvi climàtic. Contribuir
substancialment a reduir o prevenir
els efectes adversos, presents o futurs,
del clima. Ja sigui en la mateixa activitat
o en les persones, naturalesa i actius.
Per interpretar segons la regulació UE
i el Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction.

L'ús sostenible i la protecció de l'aigua
i els recursos marins. D'acord amb allò
que ha establert la regulació de la UE
sobre la protecció dels recursos aquàtics
i la gestió de l'escassetat d'aigua.

DETALL DELS EXEMPLES

Hi ha més informació sobre aquest
objectiu a Mitigació del canvi climàtic2

Hi ha més informació sobre aquest
objectiu a Adaptació al canvi climàtic3

2

Annex I del Reglament Delegat (UE) 2021/2139 de la Comissió, de 4 de juny de 2021, pel qual s'estableixen els criteris tècnics de selecció.

3

Annex II del Reglament Delegat (UE) 2021/2139 de la Comissió, de 4 de juny de 2021, pel qual s'estableixen els criteris tècnics de selecció.

Hi ha més informació sobre
aquest objectiu a Draft report
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La transició cap a una economia circular.
En compliment dels reglaments de la UE
sobre economia circular, per exemple, amb
l’increment de la durabilitat/reusabilitat
dels productes, amb la reducció de
materials o amb el desenvolupament
de models de negoci de tipus “Product
as a Service”.

DETALL DELS EXEMPLES

El control i la prevenció de la
contaminació i els residus. D'acord
amb allò que ha establert la regulació
de la UE sobre aquest àmbit, per
exemple, amb la reducció dels productes
contaminants. També seria possible
amb la millora de la qualitat de l'aigua,
l’aire i el sòl i amb l’eliminació dels
residus contaminants.

La protecció i rehabilitació de la
biodiversitat i dels ecosistemes. D'acord
amb allò que ha establert la regulació
de la UE sobre aquest àmbit, per exemple,
protegint i restaurant la biodiversitat,
els serveis de millora dels ecosistemes
i la gestió sostenible dels boscos.

Hi ha més informació sobre aquests
objectius a Draft report

Cada lliurament de la taxonomia sostenible de la Unió Europea correspon a un dels
sis objectius sostenibles que estableix la taxonomia verda. De moment, s'han aprovat
dos grans lliuraments amb les definicions de l'objectiu de mitigació del canvi climàtic
i les definicions de l'objectiu d'adaptació al canvi climàtic.

VEURE
PÀGINA
SEGÜENT
▼

4

INTRODUCCIÓ

PROCEDIMENT

ELEGIBILITAT

ELEGIBILITAT
En aquesta anàlisi de la sostenibilitat de les activitats que duu a terme una empresa, el primer pas és
determinar si una activitat s'emmarca dins de les activitats elegibles per a la taxonomia verda. Les
activitats elegibles són aquelles que potencialment poden contribuir a un o a alguns dels objectius
mediambientals de la taxonomia verda, és a dir, aquelles activitats que figuren en la taxonomia verda.
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Posteriorment, una vegada que sabem que l'activitat és elegible, s'ha de verificar si l'activitat està
alineada amb la taxonomia verda. Perquè això sigui així, cal que es compleixin els punts següents:
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EXEMPLE DE REPORTING
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02

L'activitat contribueix
substancialment a un
o a alguns dels objectius
mediambientals. Se li assigna
l'objectiu en el qual efectua
la contribució més gran en
cas d'haver-hi una contribució
a múltiples objectius.

03

L'activitat no causa un dany
significatiu a cap dels altres
objectius mediambientals.
(DNSH = Do not significant
harm).

L'activitat es duu a terme
de conformitat amb les
salvaguardes mínimes,
socials i de drets humans.

DETALL DELS EXEMPLES

SUSTANTATIALLY
CONTRIBUTE

DO NO SIGNIFICANT HARM

+

MINIMUN
SAFEGUARDS

Per verificar aquests tres
passos, s'ha de comprovar
que es compleixen els criteris
tècnics de selecció relatius
a cada activitat i per a cada
una de les mètriques específiques
de l'activitat en qüestió. Les
mètriques definides s'utilitzen
per verificar tant el primer punt
com el segon. El tercer punt
es considera automàticament
complert per a empreses
regulades a la Unió Europea,
sempre que no tinguin litigis
per incomplir la normativa
vigent.

+
5

INTRODUCCIÓ

Procediment
PROCEDIMENT

ELEGIBILITAT

TIPOLOGIA D'ACTIVITATS
ELEGIBLES

ALINEAMENT

Com avançàvem en la introducció del manual, validar la taxonomia requereix una
anàlisi basada en una sèrie de passos. Tot seguit, es mostren els passos que cal seguir
per verificar si l'activitat o activitats de l'empresa en qüestió són elegibles per la
taxonomia i si estan alineades o no ho estan amb aquesta. Aquest procés es realitza
de la mateixa manera per a totes les activitats a les quals es dediqui l'empresa; en el
cas de dur a terme més d'una activitat, s’analitza cada una independentment.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL

Recordem que una activitat elegible és aquella que potencialment pot contribuir a
un o a alguns dels objectius mediambientals de la taxonomia verda, és a dir, aquelles
activitats que figuren en la taxonomia verda, mentre que una activitat alineada és
aquella que, a més de figurar en la taxonomia verda, compleix tots els criteris tècnics
de selecció i no fa cap dany significatiu a la resta d'objectius comentats anteriorment.

Separarem aquesta anàlisi en dues parts:
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ELEGIBILITAT

ALINEAMENT

DETALL DELS EXEMPLES
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Analitzar si l'activitat es troba dins de les activitats de la taxonomia verda.
Per a això es realitzen tres passos:
Passar de CNAE a NACE4.
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Passar de CNAE a NACE4.
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B

Verificar si la NACE està dins
de les activitats de la taxonomia verda.
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NO ELEGIBLE

DESCRIPCIÓ
DE L'ACTIVITAT

NO ELEGIBLE

ELEGIBLE

Verificar si l'activitat a la qual es dedica
l'empresa coincideix amb la descripció
de l'activitat de la taxonomia verda.
SABER-NE MÉS

DETALL DELS EXEMPLES
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NACE (Nomenclatura estadística d'activitats econòmiques de la Comunitat Europea).
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El procés d'anàlisi de les activitats de l'empresa
comença, tal com ens indica el gràfic anterior, amb
el pas del codi CNAE al codi NACE. El codi NACE
pot obtenir-se de forma directa a partir del codi
CNAE. Per a més detall sobre com passar del
codi CNAE al codi NACE, vegeu l'apartat A
de la informació addicional d’aquest document.

CNAE

NACE

REPORTING REGULATORI

APARTAT A
CONTINGUTS ADDICIONALS
QUE CAL CONSULTAR

Per continuar amb l'elegibilitat de l'activitat de
l'empresa una vegada que sabem el codi NACE,
mirarem si aquest codi es troba dins de la taxonomia
verda i, per tant, possiblement relacionat amb una
de les seves activitats.
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B

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

Per poder veure si el codi NACE de l'activitat
de l'empresa es troba dins de la taxonomia verda,
la Comissió Europea ha posat en marxa una eina en
línia en anglès que informa sobre quines activitats
són elegibles per als objectius de mitigació i adaptació
al canvi climàtic5 anomenada EU Taxonomy Compass.
En aquesta eina es pot descarregar un fitxer Excel
amb tota la informació de cada un dels sectors, inclosos
els codis NACE de cada sector, per tal de verificar
si el NACE de l'empresa hi és.

5

NOTA: El fitxer es descarrega al final de la pàgina web.
Vegeu imatge adjunta.

Més endavant també informarà de les activitats que són elegibles per a la resta d'objectius sostenibles.
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Addicionalment, la definició de les activitats elegibles
i els criteris tècnics de selecció per a l'alineament
de la taxonomia verda els podem trobar en castellà
a Mitigació del canvi climàtic, per a l'objectiu de
mitigació del canvi climàtic, i Adaptació al canvi
climàtic, per a l'objectiu d'adaptació al canvi climàtic.
En aquests documents trobarem totes les activitats
que són elegibles per la taxonomia verda, amb la
descripció de l'activitat (inclòs el NACE) i els criteris
tècnics de selecció.

TIPOLOGIA D'ACTIVITATS
ELEGIBLES

ALINEAMENT

REPORTING REGULATORI

CONTINGUTS ADDICIONALS
QUE CAL CONSULTAR

Si el NACE de l'activitat principal de l'empresa
no està inclòs en cap dels sectors de la taxonomia
verda, es podrà dir que l'activitat a la qual es dedica
l'empresa està fora de l'abast de la taxonomia, és
a dir, és una activitat no elegible per la taxonomia
verda. Si el NACE de l'activitat de l'empresa està
inclòs en algun dels sectors de la taxonomia verda,
s'haurà de passar al següent punt abans de poder
classificar l'activitat com a elegible o no elegible.

B
EXEMPLES

INFORMACIÓ ADDICIONAL

COMPARATIVA NACE-CNAE
NACE

EXEMPLE DE REPORTING
REGULATORI

DETALL DELS EXEMPLES
NO ELEGIBLE

DESCRIPCIÓ
DE L'ACTIVITAT
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Quan ja s'ha verificat que el NACE de l'empresa està
dins d'una de les activitats de la taxonomia verda,
es procedeix a verificar si l'activitat que duu a terme
l'empresa coincideix amb alguna de les descripcions
de les activitats.
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DETALL DELS EXEMPLES

Cal tenir en compte que alguns NACE estaran
relacionats directament amb la descripció de l'activitat
que apareix en els documents de la taxonomia, però
en trobarem d'altres que no. En aquest segon cas, ens
podem trobar que el NACE de l'empresa coincideixi
amb un sector dels de la taxonomia verda, però
que l'activitat que duu a terme l'empresa no coincideixi
amb la descripció d'aquest sector.

Per exemple, el NACE 23.51 “Fabricació de ciment”
està relacionat amb el sector “Fabricació de
ciment” de la Mitigació del canvi climàtic, i la seva
descripció és “Fabricació de clínquer, ciment
o materials aglomerants alternatius”, per la qual
cosa, si l’empresa té un NACE 23.51, es relacionarà
directament amb aquesta activitat. D'altra banda,
el NACE 20.13 “Fabricació d'altres productes bàsics
de química orgànica” es relaciona amb el sector
“Fabricació de negre de carbó” de la Mitigació del
canvi climàtic. En aquest cas, si el NACE de l'empresa
és 20.13, però no es dedica a la fabricació de negre
de carbó, no serà elegible per la taxonomia, encara
que el NACE coincideixi.

NACE
23.51
“Fabricació
de ciment”

NACE
20.13
"Fabricació
d'altres productes
bàsics de química
orgànica"

DESCRIPCIÓ
“Fabricació de
clínker, ciment
o materials
aglomerants
alternatius”

DESCRIPCIÓ
“Fabricació
de negre de
carbó”

És important tenir en compte que la taxonomia verda
analitza si una activitat és sostenible, per la qual cosa
no n’hi ha prou que l'empresa tingui un NACE inclòs
en el document amb el detall de les activitats, sinó
que s'ha de verificar que duu a terme l'activitat
corresponent. És possible que una empresa tingui
el NACE d'alguna de les activitats de la taxonomia
verda, però que la seva activitat no coincideixi amb
l'activitat a la qual fa referència la taxonomia verda.

VEURE
PÀGINA
SEGÜENT
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Per veure si la descripció de l'activitat que duu
a terme l'empresa coincideix amb la descripció
de l'activitat de la taxonomia verda, es pot utilitzar
l'eina EU Taxonomy Compass mirant la descripció
de l'activitat per a l'objectiu que s'estigui analitzant.
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Com ja hem indicat, la descripció de cada una de
les activitats elegibles la podem trobar en castellà
a Mitigació del canvi climàtic, per a l'objectiu de
mitigació del canvi climàtic, i Adaptació al canvi
climàtic, per a l'objectiu d'adaptació al canvi climàtic.
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EXEMPLE DE REPORTING
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DETALL DELS EXEMPLES

En cas que l'activitat de l'empresa sigui elegible,
s'haurà de comprovar si es compleixen les mètriques
a la contribució substancial de l’objectiu en qüestió a
la mitigació del canvi climàtic per verificar si aquesta
activitat es considera verda o no.

Si l'activitat que duu a terme l'empresa (segons el
NACE que té) no coincideix amb la descripció de la
taxonomia verda, aleshores l'activitat a la qual es
dedica l'empresa està fora de l'abast de la taxonomia,
és a dir, és una activitat no elegible per la taxonomia
verda, encara que el NACE es trobi associat a alguna
de les seves activitats. Per contra, si l'activitat que
duu a terme l'empresa coincideix amb la descripció
d'aquesta, l'activitat es considera dins de l'abast de la
taxonomia, és a dir, elegible per la taxonomia verda.

DESCRIPCIÓ
DE L'ACTIVITAT

NO ELEGIBLE

ELEGIBLE

Arribats en aquest punt podem afirmar si l'activitat
és elegible o no per la taxonomia verda. En cas que
la nostra activitat no sigui elegible, l'anàlisi finalitzarà
en aquest punt i es podrà concloure que l'activitat
no és elegible per la taxonomia verda.
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Les activitats elegibles poden ser de tres tipus: les activitats econòmiques de transició, les activitats
econòmiques facilitadores i les activitats sostenibles per se o baixes en carboni. Les empreses hauran de
conèixer la tipologia d'activitat que duen a terme com a part del procés d'anàlisi de les seves activitats.
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01

Activitats econòmiques
de transició són aquelles
activitats econòmiques
per a les quals no hi ha una
alternativa ni tecnològicament
ni econòmicament viable de
baixes emissions de carboni
i que contribueixen de forma
substancial a la mitigació del
canvi climàtic en tenir un pla
per limitar l'augment de la
temperatura a 1,5 °C respecte
als nivells preindustrials. Per
exemple, el procés de producció
de ciment emet nivells molt
elevats de CO2, i la taxonomia
premia la producció de ciment
que es realitza amb baixes
emissions.

02

Activitats econòmiques
facilitadores, en anglès
enabling, són aquelles activitats
econòmiques que permeten
directament a altres activitats
realitzar una contribució
substancial a un o a alguns
dels objectius mediambientals.
Per exemple, la fabricació
de turbines eòliques per
a la generació d'energia.

6

Segons l'article 10 (2) de la Regulació UE 2020/852.

7

Segons l'article 16 de la Regulació UE 2020/852.

03

Activitats sostenibles per
se o baixes en carboni són
aquelles que tenen baixes
emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle “en un
sentit absolut”. Per exemple,
la producció d'electricitat
a partir d'energia eòlica o
el transport sense emissions
en vehicle elèctric.
Després de cercar una activitat
econòmica en l’EU Taxonomy
Compass i trobar una activitat
elegible, veurem que la tipologia
d'activitat s'indica amb una
majúscula T per a les activitats
de transició i amb una E per
a les facilitadores o enabling.
Les activitats sostenibles
per se no mostren cap lletra
i se’n consideren per defecte.
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EXEMPLES

B

NO ALINEADA

VERIFICAR DNSH

NO ALINEADA

SALVAGUARDES
MÍNIMES

ELEGIBLE.
NO ALINEADA

ALINEADA

Verificar que l'activitat no causi
un dany significatiu a la resta
d'objectius.
SABER-NE MÉS
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DETALL DELS EXEMPLES

Verificar que l'activitat contribueix
substancialment a un o a alguns dels
objectius mediambientals.
SABER-NE MÉS

CONTINGUTS ADDICIONALS
QUE CAL CONSULTAR

EXEMPLE DE REPORTING
REGULATORI

MÈTRIQUES
A LA CONTRIBUCIÓ
SUBSTANCIAL

C

Verificar que l'activitat es duu a terme
de conformitat amb les salvaguardes
mínimes, socials i de drets humans.
SABER-NE MÉS

VEURE
PÀGINA
SEGÜENT
▼
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Una vegada s'ha verificat que l'activitat que duu
a terme l'empresa és elegible i sabem la seva tipologia,
s'haurà de verificar si aquesta activitat compleix
tots els criteris tècnics de selecció de la contribució
substancial a l'objectiu analitzat.
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TIPOLOGIA D'ACTIVITATS
ELEGIBLES

ALINEAMENT

Per a això, en el mateix apartat de la pàgina web
de la Comissió Europea EU Taxonomy Compass,
es mira l'apartat de criteris de contribució substancial
“Substantial contribution criteria”, i s’hi verifica
que es compleixen els criteris necessaris perquè
es consideri que l'activitat de l'empresa contribueix
substancialment a l'objectiu en qüestió.

REPORTING REGULATORI

CONTINGUTS ADDICIONALS
QUE CAL CONSULTAR

EXEMPLES

A
INFORMACIÓ ADDICIONAL

COMPARATIVA NACE-CNAE

EXEMPLE DE REPORTING
REGULATORI

DETALL DELS EXEMPLES

En el cas que una empresa fabriqui productes amb
diferents tecnologies o de característiques diverses en
l'àmbit de l'eficiència energètica, és possible que una
part de la seva activitat compleixi els criteris tècnics
de selecció i una altra part no els compleixi. En aquest
cas, l'empresa haurà d'indicar el percentatge sobre la
facturació total que compleix amb els criteris tècnics
de selecció. És a dir, una empresa pot estar alineada
amb la taxonomia verda de forma parcial, tenint
només una part de l'activitat alineada i mesurant el
percentatge d'alineació segons la facturació de la
gamma de productes alineats sobre el total facturat
per l'empresa.

Com ja hem indicat, aquesta informació la podem
trobar en castellà a Mitigació del canvi climàtic, per
a l'objectiu de mitigació del canvi climàtic, i Adaptació
al canvi climàtic, per a l'objectiu d'adaptació al canvi
climàtic. En aquest document, de moment, trobarem
els criteris tècnics de selecció per a la contribució
substancial als dos objectius.8
En el cas que no es compleixin tots els criteris tècnics
de selecció de l'objectiu en qüestió, l'activitat a la
qual es dedica l'empresa es considera no-alineada
amb la taxonomia verda; serà una activitat elegible,
però no-alineada. En el cas contrari, si l'activitat
compleix tots els criteris tècnics de selecció, s'haurà
de verificar el següent pas per poder dir si està
alineada o no amb la taxonomia verda.

8

MÈTRIQUES
A L A CONTRIBUCIÓ
SUBSTANCIAL

NO ALINEADA

Més endavant disposarem dels criteris tècnics de selecció per a la resta dels quatre objectius mediambientals.

VERIFICAR DNSH

VEURE
PÀGINA
SEGÜENT
▼

14

INTRODUCCIÓ

ALINEAMENT

B. NO CAUSAR UN PERJUDICI SIGNIFICATIU (DNSH)

PROCEDIMENT

Després de comprovar que l'activitat a la qual
es dedica l'empresa compleix tots els criteris
tècnics de selecció a la mitigació o adaptació
al canvi climàtic9, a més a més, per considerar-la
alineada amb la taxonomia verda, cal assegurar-nos
que no causa un perjudici significatiu als altres
cinc objectius de la taxonomia verda. Recordem
que els objectius mediambientals són:

ELEGIBILITAT

TIPOLOGIA D'ACTIVITATS
ELEGIBLES

ALINEAMENT

REPORTING REGULATORI
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QUE CAL CONSULTAR
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B
INFORMACIÓ ADDICIONAL

COMPARATIVA NACE-CNAE

EXEMPLE DE REPORTING
REGULATORI

DETALL DELS EXEMPLES

• Mitigació del canvi climàtic.
• Adaptació al canvi climàtic.
• Ú
 s sostenible i protecció dels recursos
hídrics i marins.
• Transició cap a una economia circular.
• Prevenció i control de la contaminació.
• Protecció de la biodiversitat i de l'ecosistema.
En el mateix apartat de la pàgina web de la Comissió
Europea EU Taxonomy Compass comentat
anteriorment, s'hi inclou l'apartat de no causar
un perjudici significatiu “Do no significant harm
criteria” de l'activitat corresponent, en el qual
es pot comprovar si es compleixen els criteris
per assegurar que no causa un perjudici significatiu
a la resta dels cinc objectius mediambientals
establerts per la taxonomia verda.

Com ja hem indicat, aquesta informació la podem
trobar en castellà a Mitigació del canvi climàtic, per a
l'objectiu de mitigació del canvi climàtic, i Adaptació
al canvi climàtic, per a l'objectiu d'adaptació al canvi
climàtic. En aquest document trobarem els criteris
tècnics de selecció dels cinc objectius restants.
En el cas que no es compleixin aquests criteris,
l'activitat a la qual es dedica l'empresa es considera
no-alineada amb la taxonomia verda; serà una activitat
elegible, però no-alineada. Tot i que compleix els
criteris tècnics de selecció de la mitigació o adaptació
al canvi climàtic, no compleix els criteris establerts per
no causar un perjudici significatiu a la resta dels cinc
objectius de la taxonomia verda. En canvi, en el cas
que es compleixin els criteris de no causar un perjudici
significatiu a la resta d'objectius de la taxonomia,
es considerarà que l'activitat està alineada amb la
taxonomia verda, si compleix les salvaguardes mínimes.

NO ALINEADA

9

Més endavant a la resta d'objectius.

SALVAGUARDES
MÍNIMES

VEURE
PÀGINA
SEGÜENT
▼

15

INTRODUCCIÓ

ALINEAMENT
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PROCEDIMENT

Com s'ha comentat anteriorment en la introducció,
perquè una activitat estigui alineada amb la taxonomia
verda, a més de contribuir substancialment a un
dels objectius i de no causar cap dany significatiu
a la resta dels cinc objectius esmentats, ha de complir
una sèrie de salvaguardes mínimes.

ELEGIBILITAT
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ELEGIBLES

ALINEAMENT
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C
INFORMACIÓ ADDICIONAL

COMPARATIVA NACE-CNAE

EXEMPLE DE REPORTING
REGULATORI

DETALL DELS EXEMPLES

El Tractat de la Unió Europea estableix, en el seu
article 2, una sèrie de valors fonamentals que han
de complir tots els estats membres. Els valors en els
quals es fonamenta la Unió Europea són el respecte
de la dignitat humana, la llibertat, la democràcia,
la igualtat i el respecte de la llei i dels drets humans,
inclosos els drets d'aquelles persones que pertanyen
a minories. Addicionalment, els articles 3 i 6 del
Tractat de la Unió Europea incideixen en el respecte
pels drets humans en la implementació de les polítiques
i de les lleis de la UE.

En conclusió, les lleis tant de la UE com dels estats
membres respecte a drets socials i dels treballadors
obliguen les companyies dels esmentats estats a
complir una sèrie de requisits d’acord amb els requisits
establerts per la taxonomia verda respecte a les
salvaguardes mínimes. A més, en ser països de la Unió
Europea, les directrius i principis bàsics de la UE que
s'han de complir en la taxonomia verda perquè una
activitat estigui alineada són de compliment obligat
per a tots els països membres. Per tant, generalment
aquest punt es dona per acomplert per a totes
les activitats que es duguin a terme dins de la
Unió Europea.

Concretament, dins de les salvaguardes mínimes
per complir la taxonomia verda, s'hi inclou adoptar
les directrius i principis següents:
• D
 irectrius de l'OCDE per a empreses
multinacionals.
• P
 rincipis rectors sobre les empreses i els drets
humans de les Nacions Unides.
• E
 ls vuit principis establerts per l'Organització
Internacional del Treball que es consideren
principis i drets fonamentals en el treball.

ELEGIBLE.
NO ALIEADA

ALINEADA
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A més dels passos anteriors per verificar si l'activitat a la qual es
dedica l'empresa és elegible i està alineada amb la taxonomia verda,
s'haurà d'analitzar el percentatge d'alineació de totes les activitats
que duu a terme l'empresa en funció de diferents mètriques de
mesurament, com són la xifra de negoci, el CAPEX10 i l'OPEX11.
Tota empresa obligada a publicar informació no financera12
inclourà, en el seu estat no financer o en el seu estat no financer
consolidat, informació sobre la manera i la mesura en què les
activitats de l'empresa s'associen a activitats econòmiques que es
considerin mediambientalment sostenibles13.
▼

DETALL DELS EXEMPLES

• La proporció de la seva facturació que procedeix de productes
o serveis relacionats amb activitats econòmiques que es
consideren mediambientalment sostenibles.
• La proporció del total del seu actiu fix i la proporció de les
seves despeses d'explotació relacionades amb actius o
processos associats a activitats econòmiques que es consideren
mediambientalment sostenibles.
▼

Per tant, per confeccionar el reporting regulatori cal saber el
percentatge tant de la xifra de negoci com del CAPEX i OPEX de
les activitats següents:
• Activitats elegibles per la
taxonomia verda.

• Activitats no elegibles per
la taxonomia verda.

COMPARATIVA NACE-CNAE

EXEMPLE DE REPORTING
REGULATORI

En concret, les empreses no financeres divulgaran la
informació següent:

 Activitats alineades amb la
taxonomia verda.
 Activitats no-alineades
amb la taxonomia verda.

En cas que les activitats siguin elegibles s'haurà d'afegir:
• Percentatge de la contribució substancial a la mitigació
del canvi climàtic
• Percentatge de la contribució substancial a l'adaptació
al canvi climàtic.
• Percentatge de la contribució substancial als quatre objectius
ambientals restants.
• Si provoca o no un dany significatiu al medi ambient (DNSH).
• Percentatge alineat amb la taxonomia verda.
• Si es tracta d'una activitat de transició, facilitadora o
sostenible per se.

En el reporting regulatori, l'anàlisi es divideix entre totes les activitats que duu a terme l'empresa, en cas de dur-ne a terme
més d'una, separant aquelles que són elegibles i no elegibles, i dins de les elegibles separant aquelles que estiguin alienades
amb la taxonomia verda i aquelles que no ho estiguin.
10 CAPEX: Despesa de capital. Inversió en capital o immobilitzat fix que realitza una companyia per adquirir, mantenir o millorar el seu actiu no corrent.
11 OPEX: Despesa operacional. Capital utilitzat per al funcionament d'un producte, negoci o sistema.
12 D'acord amb allò que disposen els articles 19 bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE.
13 D'acord amb allò que disposen els articles 3 i 9 del Reglament (UE) 2020/852.
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Taxonomy pack for feedback
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July 2021
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1

▼

INFORMACIÓ ADDICIONAL

▼

Aquest document es pot
consultar a Draft report

L'esborrany de la taxonomia social es pot
consultar a Draft report on social taxonomy

COMPARATIVA NACE-CNAE

EXEMPLE DE REPORTING
REGULATORI

DETALL DELS EXEMPLES

El 3 d'agost de 2021, el Grup Tècnic de Treball (TWG)
de la Plataforma de Finances Sostenibles va publicar un
esborrany de l'informe sobre recomanacions preliminars
per als criteris tècnics de selecció per als quatre objectius
mediambientals no climàtics que estableix el Reglament
de la Taxonomia de la UE: l'aigua i els recursos marins,
l'economia circular, la prevenció de la contaminació i la
conservació de la biodiversitat i dels ecosistemes.

Addicionalment, s'està elaborant una taxonomia social per
ajudar els inversors a identificar oportunitats i finançar
solucions que garanteixin el treball decent i que possibilitin
comunitats inclusives i sostenibles, atenció mèdica
i habitatge assequible.
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Dins de l'anàlisi de cada activitat, ens podem trobar amb les
situacions següents:

▼

CNAE fora de l'abast de la taxonomia verda

Analitzem una empresa que es dedica a la venda de vehicles
de motor. Aquesta empresa té assignat un CNAE 4519 “Venda
d'altres vehicles de motor”, que correspon al NACE 45.19 amb
la mateixa descripció. Podem observar que aquest NACE no
està dins de l'abast de la taxonomia verda, ja que no apareix
ni a l'eina EU Taxonomy Compass ni a la Mitigació del canvi
climàtic ni a l’Adaptació al canvi climàtic. Per tant, podem
afirmar que aquesta activitat no es troba dins de l'abast de la
taxonomia verda, de manera que no la podem analitzar.
NOTA: Per a més detall, vegeu CNAE fora de l'abast de
la taxonomia verda.

CNAE dins de l'abast, però activitat no elegible
per la taxonomia verda
▼

ALINEAMENT

Cal recordar que, per a la taxonomia verda, fins ara, es
poden analitzar dos objectius: la mitigació del canvi climàtic
i l'adaptació al canvi climàtic. L'anàlisi de la sostenibilitat de
l'activitat a la qual es dediqui l'empresa ha d'incloure, d'una
banda, l'anàlisi de la mitigació del canvi climàtic de l'activitat
a la qual es dedica l'empresa i veure que no causa un perjudici
significatiu a la resta d'objectius i, de l'altra, després d'aquesta
primera anàlisi, una segona en la qual haurem d'analitzar
l'adaptació al canvi climàtic i veure que no causa un perjudici
significatiu a la resta d'objectius.

▼

TIPOLOGIA D'ACTIVITATS
ELEGIBLES

en analitzar l'activitat d'una empresa respecte a la taxonomia
verda. Per a això, es pren com a exemple l'anàlisi a la
contribució substancial a la mitigació del canvi climàtic. En cas
de voler analitzar un altre objectiu, es faria de manera anàloga.

▼

ELEGIBILITAT

Tot seguit, es mostren exemples de les possibles casuístiques

▼

PROCEDIMENT

EXEMPLES

▼

INTRODUCCIÓ

El CNAE està fora de l'abast de la taxonomia verda.
El CNAE està dins de l'abast de la taxonomia,
però l'activitat no és elegible.
L'activitat és elegible per la taxonomia verda,
però no hi està alineada.
L'activitat és elegible per la taxonomia verda i,
a més, hi està alineada.

Analitzem una empresa que es dedica a comercialitzar
immobles per compte de tercers: una immobiliària. Aquesta
empresa té assignat un CNAE 683 “Activitats immobiliàries
per compte de tercers”, que correspon al NACE 68.3 amb la
mateixa descripció.
Com ja hem comentat abans, en aquests exemples analitzem
les activitats tenint en compte l'objectiu de la mitigació del
canvi climàtic i analitzant que no causen cap dany significatiu
(DNSH) a la resta d'objectius.

VEURE
PÀGINA
SEGÜENT
▼
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Per tant, en aquest cas, mirant la Mitigació del canvi climàtic,
o mirant l'apartat “Contributing to climate mitigation” a l'eina EU
Taxonomy Compass, podem observar que el NACE L68 apareix
dins de l'activitat 7.7 “Adquisició i propietat d'edificis”.
NOTA: En cas que analitzem una activitat tenint en compte l'objectiu de
l'adaptació al canvi climàtic i analitzant que no causen cap dany significatiu
(DNSH) a la resta d'objectius, s'hauria d'observar Adaptació al canvi
climàtic i l'apartat “Contributing to climate adaptation” dins EU Taxonomy
Compass.

REPORTING REGULATORI
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INFORMACIÓ ADDICIONAL

COMPARATIVA NACE-CNAE

EXEMPLE DE REPORTING
REGULATORI

Una vegada sabem que el NACE està dins de l'abast de la
taxonomia per saber si és elegible o no, hem de mirar la seva
descripció. En aquest cas en concret, la descripció per a l'activitat
7.7 “Adquisició i propietat d'edificis” és la següent: “Adquisició de
béns seents i exercici dels drets d'aquests béns”.
En l'exemple que estem prenent com referencia, l'activitat a la
qual es dedica l'empresa és la comercialització amb immobles de
tercers, és a dir, no adquireixen aquests immobles, sinó
que es dediquen a facilitar-li la venda al propietari i cobren una
comissió per això. En aquest cas, com la descripció de l'activitat
que duu a terme l'empresa no coincideix amb la descripció de
l'activitat per part de la taxonomia verda, podem concloure que
és una activitat no elegible per la taxonomia verda.

DETALL DELS EXEMPLES

NOTA: Per a més detall, vegeu CNAE dins de l'abast de la taxonomia
i activitat no elegible.

Activitat elegible per la taxonomia verda,
però no-alineada
▼

INTRODUCCIÓ

Analitzem una empresa d'autobusos urbans, amb una flota
d'autobusos a motor que tenen unes emissions directes de C02
de 10.000 t, l'activitat de la qual té un CNAE 4931 “Transport
terrestre urbà i suburbà de passatgers”, amb un NACE 49.31
amb la mateixa descripció.
Mirant la Mitigació del canvi climàtic, o mirant l'apartat
“Contributing to climate mitigation” a l'eina EU Taxonomy Compass,
podem observar que el NACE 49.31 apareix dins de l'activitat 6.3
“Transport urbà i suburbà, transport de viatgers per carretera”.
Una vegada sabem que el NACE està dins de l'abast de la
taxonomia per saber si és elegible o no, hem de mirar la seva
descripció. En aquest cas en concret, la descripció per a l'activitat
6.3 “Transport urbà i suburbà, transport de viatgers per carretera”
és “Adquisició, finançament, lísing, lloguer i explotació de vehicles
de transport urbà i suburbà de passatgers i de transport de
viatgers per carretera, per a vehicles M2/M3”.
L'activitat a la qual es dedica l'empresa analitzada és l'explotació
del transport terrestre urbà amb autobús. Per tant, estaria dins
dels vehicles M2/M3, de manera que seria una activitat elegible
per la taxonomia verda.
Una vegada sabem que és elegible, hem d'analitzar si està alineada
o no ho està. Per a això, a la Mitigació del canvi climàtic i a la
mateixa eina EU Taxonomy Compass, hem d'analitzar si l'activitat
de l'empresa compleix tots els criteris tècnics de selecció de la
contribució substancial a la mitigació del canvi climàtic i no causa
cap dany significatiu a la resta d'objectius (DNSH).

VEURE
PÀGINA
SEGÜENT
▼
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Com hem comentat al principi de l'exemple, l'empresa té una
flota d'autobusos que emeten 10.000 t. Si ho observem, un dels
requisits perquè contribueixi substancialment a la mitigació
del canvi climàtic és que l'activitat proporcioni transport urbà
o suburbà de passatgers amb zero emissions directes de C02,
per la qual cosa s'estaria incomplint un dels criteris tècnics de
selecció i es podria afirmar que l'activitat de l'empresa és elegible
per la taxonomia verda, però no hi està alineada.

REPORTING REGULATORI

NOTA: Per a més detall, vegeu Activitat elegible, però no-alineada.
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DETALL DELS EXEMPLES

Una vegada sabem que és elegible, hem d'analitzar si està
alineada o no. Per a això, a la Mitigació del canvi climàtic i a
la mateixa eina EU Taxonomy Compass, hem d'analitzar si
l'activitat de l'empresa compleix tots els criteris tècnics de
selecció de la contribució substancial a la mitigació del canvi
climàtic i no causa cap dany significatiu a la resta d'objectius
(DNSH).

Activitat elegible i alineada amb la taxonomia verda

EXEMPLES

INFORMACIÓ ADDICIONAL

L'activitat a la qual es dedica l’empresa és la producció d'energia
a través de la utilització de plaques solars fotovoltaiques. Per
tant, coincidiria amb la descripció que apareix en la taxonomia
i podríem afirmar que aquesta activitat és elegible per la
taxonomia verda.

Analitzem una empresa que es dedica a la producció d'energia
a través de la utilització de plaques solars fotovoltaiques.
Aquesta empresa té un CNAE 3519 “Producció d'energia
elèctrica d'altres tipus”, al qual li correspon el NACE 35.11
“Producció d'energia elèctrica”.
Mirant la Mitigació del canvi climàtic, l'apartat “Contributing
to climate mitigation” a l'eina EU Taxonomy Compass, podem
observar que el NACE 35.11 apareix dins de l'activitat
4.1 “Generació d'electricitat mitjançant tecnologia solar
fotovoltaica”.
Una vegada sabem que el NACE està dins de l'abast de la
taxonomia per saber si és elegible o no, hem de mirar la seva
descripció. En aquest cas en concret, la descripció per a
l'activitat 4.1 “Generació d'electricitat mitjançant tecnologia
solar fotovoltaica” és “Construcció o explotació d'instal·lacions
de generació d'electricitat mitjançant tecnologia solar
fotovoltaica”.

Si ens fixem en els criteris tècnics de selecció, l'únic requisit
que es demana és que l'activitat generi electricitat mitjançant
tecnologia solar fotovoltaica. Per tant, podríem afirmar que
l'activitat de l'empresa que estem analitzant contribueix
significativament a la mitigació del canvi climàtic.
A més, per saber si està alienada o no, haurem d'analitzar que
no causa cap dany significatiu a la resta d'objectius (DNSH). Per
a això, mirem dins de la mateixa eina l'apartat de no causar un
perjudici significatiu “Do no significant harm criteria” i analitzem
si compleix tots els requisits que demana cada un d'aquests
objectius, si s’escau.
Si l'activitat, a més de complir els criteris tècnics de selecció
a la mitigació del canvi climàtic, compleix els criteris de no
causar un perjudici significatiu, podem afirmar que l'activitat és
elegible i està alineada amb la taxonomia verda.
NOTA: Per a més detall, vegeu Activitat elegible i alineada.
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El codi NACE pot obtenir-se de manera directa a partir del CNAE. Els dos codis tenen
valors equivalents, amb l'única diferència en el format de separació dels dígits. En
el cas del codi NACE, aquest serà la lletra + codi grup + punt + codi subgrup (aquest
codi pot ser d'un dígit si és el primer subgrup o de dos dígits si és el segon subgrup).
En el cas del CNAE, la seva forma serà lletra + codi grup + codi subgrup.

REPORTING REGULATORI
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A

Z

EXEMPLES

NACE

LLETRA

+

GRUP

+

PUNT

+

+

GRUP

+

SUBGRUP

=

SUBGRUP

=

D35.21

INFORMACIÓ ADDICIONAL

COMPARATIVA NACE-CNAE

A

EXEMPLE DE REPORTING
REGULATORI

DETALL DELS EXEMPLES

CNAE

Z

LLETRA

D3521

NOTA: Normalment, la lletra no es té en compte a l'hora d'establir els CNAE, per la qual cosa només amb el codi del grup i del subgrup, és a dir, els dígits
numèrics, es podrà identificar el CNAE o el NACE corresponent. En aquest cas, l'única diferència entre aquests dos serà que en els NACE el dígit del grup
principal amb el del subgrup està separat per un punt, mentre que en els CNAE es col·loca sense separació.
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COMPARATIVA NACE-CNAE
Tant en el NACE com en el CNAE, les lletres i els codis
dels grups i subgrups són els mateixos, llevat d’algunes
excepcions en les quals el NACE agrupa més d'un CNAE en
el mateix codi. Les excepcions que afecten el canvi de NACE
a CNAE són:
• P
 er als CNAE 1021 (Processat de peixos, crustacis i
mol·luscos) i 1022 (Fabricació de conserves de peix)
només hi ha un únic codi NACE: el codi 10.20 (Processat i
conservació de peixos, crustacis i mol·luscos).
• P
 er als CNAE 1043 (Fabricació d'oli d'oliva) i 1044
(Fabricació d'altres olis i greixos) només hi ha un únic codi
NACE: el codi 10.41 (Fabricació d'olis i greixos).
• P
 er als CNAE 1053 (Fabricació de formatges) i 1054
(Preparació de llet i altres productes lactis) només hi ha
un únic codi NACE: el codi 10.51 (Preparació de llet i
fabricació dels seus derivats).
• P
 er als CNAE 3515 (Producció d'energia hidroelèctrica),
3516 (Producció d'energia elèctrica d'origen tèrmic
convencional), 3517 (Producció d'energia elèctrica
d'origen nuclear), 3518 (Producció d'energia elèctrica
d'origen eòlic) i 3519 (Producció d'energia elèctrica
d'altres tipus) només hi ha un únic codi NACE: el codi
10.41 (Fabricació d'olis i greixos).
• P
 er als CNAE 4121 (Construcció d'edificis residencials) i
4122 (Construcció d'edificis no residencials) només hi ha
un únic codi NACE: el codi 41.20 (Construcció d'edificis).
• P
 er als CNAE 5915 (Activitats de producció
cinematogràfica i de vídeo) i 5916 (Activitats de

produccions de programes de televisió) només hi ha un
únic codi NACE: el codi 59.11 (Activitats de producció
cinematogràfica de vídeo i de programes de televisió).
• Per als CNAE 5917 (Activitats de distribució
cinematogràfica i de vídeo) i 5918 (Activitats de
distribució de programes de televisió) només hi ha un
únic codi NACE: el codi 59.13 (Activitats de distribució
cinematogràfica de vídeo i de programes de televisió).
• Per als CNAE 8543 (Educació universitària) i 8544
(Educació terciària no universitària) només hi ha un únic
codi NACE: el codi 85.42 (Educació terciària).
• Per als CNAE 8731 (Assistència en establiments
residencials per a persones grans) i 8732 (Assistència
en establiments residencials per a persones amb
discapacitat) només hi ha un únic codi NACE: el codi
87.30 (Assistència en establiments residencials per a
persones grans i amb discapacitat).
• Per als CNAE 9105 (Activitats de biblioteques)
i 9106 (Activitats d'arxius) només hi ha un únic
codi NACE: el codi 91.01 (Activitats de biblioteques i
arxius).
• Per als CNAE 4121 (Construcció d'edificis residencials) i
4122 (Construcció d'edificis
no residencials) només hi ha un únic codi
NACE: el codi 41.20 (Construcció d'edificis).

Visita taula amb l'equivalència de format
entre el NACE i el CNAE
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Imaginem que l'empresa que estem analitzant duu a terme tres activitats (activitat 1, activitat 2 i activitat 3).
El total de la xifra de negocis d'aquesta empresa és de 3.850.483 euros, que es distribueixen per cada una de les activitats
de la manera següent:

TIPOLOGIA D'ACTIVITATS
ELEGIBLES

ALINEAMENT

REPORTING REGULATORI

ACTIVITAT 1

ACTIVITAT 2

1.634.561 EUROS

1.201.534 EUROS

L'activitat 1 és una activitat elegible
i parcialment alineada amb la
taxonomia verda, la qual contribueix
a la mitigació del canvi climàtic
en un 50 % i a l'adaptació al canvi
climàtic en un 20%, i és una activitat
facilitadora. Per tant, només el 70 %
d'aquesta activitat estarà alineada
amb la taxonomia verda; el 30 %
restant serà una activitat elegible,
però no-alineada.

L'activitat 2 és una activitat elegible,
però no-alineada amb la taxonomia
verda, per la qual cosa no contribueix
significativament a cap dels objectius
mediambientals.

ACTIVITAT 3

1.014.388 EUROS

CONTINGUTS ADDICIONALS
QUE CAL CONSULTAR
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L'activitat 3 és una activitat no
elegible per la taxonomia verda.

DETALL DELS EXEMPLES

VEURE
PÀGINA
SEGÜENT
▼
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www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm
Criterios de contribución sustancial

Criterios de ausencia de perjuicio significativo ("No causar un perjuicio significativo")

Contaminación (%)

Biodiversidad y ecosistemas (%)

Mitigación del cambio climático (N/S)

Adaptación al cambio climático (N/S)

Recursos hídricos y marinos (N/S)

Economía circular (N/S)

29,72%

71,43%

28,57%

0%

0%

0%

0%

S

S

S

S

1.144.192,70

29,72%

71%

29%

0%

0%

0%

0%

Actividad 1

490.368,30

12,74%

Actividad 2

1.201.534,00

31,20%

Volumen de negocio de actividades
elegibles según la taxonomía pero
no mediaombientalmente
sostenibles (actividadesque no se
ajustan a la taxonomía (A.2)

1.691.902,30

43,94%

Total (A.1 + A.2)

2.836.095,00

73,66%

1.014.388,00

26,34%

Garantías mínimas (N/S)

Economía circular (%)

1.144.192,70

Contaminación (N/S)

Recursos hídricos y marinos(%)

Actividad 1

Volumen de negocio de actividades
mediaombientales sostenibles (que
se ajustan a la taxonomía) (A.1)

Actividades económicas

Biodiversidad y ecosistemas (N/S)

Adaptación al cambio climático (%)

• D
 ins de l'apartat “A. Activitats elegibles”, en el subapartat
“A.2. Activitats elegibles, però no mediambientalment
sostenibles”, posarem la part de l'activitat 1 no-alineada,
que seria el 30 % restant de l'import total de l'activitat 1:
490.638,30 euros. Cal tenir en compte que és el 30 % del
total de l'activitat 1, però que el percentatge introduït
a la columna “Proporció del volum de negocis” s'indica
del percentatge sobre el total, en aquest cas, 12,74 %
(490.638,30 € : 3.850.483 €).

• A l'última fila, sumarem tots els imports, que
hauran de coincidir amb el total de la xifra
de negocis i en percentatge un 100 %.

Mitigación del cambio climático (%)

DETALL DELS EXEMPLES

En la proporció del volum de negocis que s'ajusta a la
taxonomia l'any N-1, fem el mateix procediment, però amb
els resultats de l'any passat. En aquest cas, a tall d'exemple,
hem considerat que va ser d'un 15 %.

• Dins de l'apartat “B. Activitats no elegibles”, posarem tot
l'import de l'activitat 3, que és l'activitat no-alineada.
Això serà un import d’1.014.388 euros amb un 26,34 %
sobre el total (1.014.388 € : 3.850.483 €).

Proporción del vaolumen de negocios (%)

EXEMPLE DE REPORTING
REGULATORI

• L
 a part de l’activitat 1 alineada amb la taxonomia verda
la posarem dins de l'apartat “A. Activitats elegibles”,
en el subapartat “A.1. Activitats mediambientalment
sostenibles”. En el nostre exemple, el total de l'activitat
alineada, com hem comentat anteriorment, és un 70 %.
Per tant, el volum de negoci per a aquest grup d'activitats
serà només d'1.144.192,7 euros (70 % · 1.634.561). Per
a aquesta mateixa activitat, el percentatge alineat amb
la taxonomia es calcula sobre 1.144.192,7 euros, que
representa el 100 % de l'import alineat per a l'activitat
1. És a dir, el 50 % corresponent a la mitigació passaria
a ser un 71,43 % (50 % : 70 %), i el 20 % corresponent
a l'adaptació passaria a ser un 28,57 % (20 % : 70 %),
considerant els percentatges sobre la part alineada de
l'activitat 1.

A més, s'indicarà l'import de l'activitat 2 en la seva totalitat,
1.201.534 euros, amb el seu percentatge sobre el total
31,20 % (1.201.534 € : 3.850.483 €).

Volumen de negocios absoluto (€)

COMPARATIVA NACE-CNAE

Amb aquesta informació, omplirem la taula del Reporting
regulatori de la manera següent:

Códigos (%)

INFORMACIÓ ADDICIONAL

EXEMPLE DE REPORTING REGULATORI

Proporción
del volumne
de negocios
que se ajusta
a la
taxonomía,
año N (%)

S

S

S

29,72%

Proporción
del volumen
Categoría
Categoría
de negocios
(Actividad (Actividad de
que se ajusta
facilitadora) transición)
a la
(F)
(T)
taxonomía,
año N-1 (%)

A. ACTIVIDADES ELEGIBLES SEGÚN
LA TAXONOMÍA

A.1. Actividades
medioambientalmente sostenibles
(que se ajustan a la taxonomía)
15%

29,72%

15,00%

F

A.2 Actividades elegibles según la
taxonomía pero no
medioambientalmente sostenibles
(actividades que no se ajustan a la
taxonomía)

B. ACTIVIDADES NO ELEGIBLES
SEGÚN LA TAXONOMÍA
Volumen de negocios de actividades
no elegibles según la taxonomía (B)
Total (A+B)

3.850.483,00

100%
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CNAE fora de l'abast de la taxonomia verda
Analitzem una empresa que es dedica
a la venda de vehicles de motor. Aquesta
empresa té assignat un CNAE 4519 “Venda
d'altres vehicles de motor”, que correspon
al NACE 45.19 amb la mateixa descripció.
Això ho podem veure a la taula adjunta de la
informació addicional d’aquesta guia.

01

45.19

4519

Venda d'altres vehicles de motor

01

02

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

Si utilitzem l'eina EU Taxonomy
Compass i descarreguem el fitxer Excel
que tenim al final d'aquest enllaç, podem
observar que aquest NACE no està dins de
l'abast de la taxonomia verda.
02

CONTINGUTS ADDICIONALS
QUE CAL CONSULTAR

EXEMPLES

Si descarreguem aquest fitxer,
obtindrem un excel.
03

INFORMACIÓ ADDICIONAL

COMPARATIVA NACE-CNAE

03

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm
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DETALL DELS EXEMPLES
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SEGÜENT
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DETALL DELS EXEMPLES
CNAE dins de l'abast, però activitat no
elegible per la taxonomia verda
01 Analitzem una empresa que es dedica
a comercialitzar immobles per compte de
tercers: una immobiliària. Aquesta empresa
té assignat un CNAE 683 “Activitats
immobiliàries per compte de tercers”, que
correspon al NACE 68.3 amb la mateixa
descripció.
02 Una vegada sabem el NACE corresponent,
anem a l'eina EU Taxonomy Compass, en la
qual podem descarregar un fitxer Excel amb
totes les activitats de la taxonomia verda i
els NACE corresponents. Aquest fitxer es
descarrega al final de la pàgina d'aquest enllaç.

01

02

03

68.3

683

Activitats immobiliàries per compte de tercers

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

Dins del fitxer, busquem el NACE o grup
del NACE que estem analitzant. En aquest cas,
estem analitzant el 68.3 i en el fitxer veiem que
apareix el codi L68. El 68.3 es troba dins del
grup 68, per la qual cosa l'activitat que estem
analitzant estaria dins d'aquest sector de la
taxonomia verda. Una vegada trobem el NACE,
mirem l'activitat a la qual pertany a la columna
“Activity” del mateix fitxer. En aquest cas, veiem
que l'activitat és “Acquisition and ownership
of buildings”.
03

▼

INTRODUCCIÓ

NOTA: Si volem veure aquesta informació en castellà, una vegada sabem l'activitat
de l'empresa, en aquest cas “Acquisition and ownership of buildings”, ens fixem en la
columna “Activity number” del mateix fitxer, en aquest cas 7.7. Amb aquest número,
si anem a la Mitigació del canvi climàtic i el busquem a l'índex, obtindrem tota la
informació en castellà sobre aquesta activitat 7.7 “Adquisiciói propietat d'edificis”.

VEURE
PÀGINA
SEGÜENT
▼
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04 Amb el nom de l'activitat, anem a l'eina EU
Taxonomy Compass i en el cercador introduïm
“Acquisition and ownership of buildings”.

04

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

05

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

05 Entrem dins de l'activitat i anem a veure
la descripció dins de l'apartat “Contributing to
climate mitigation”, ja que recordem que estem
realitzant l'exemple per a la mitigació del canvi
climàtic. En cas d'estar analitzant l'adaptació
al canvi climàtic, s'hauria d'escollir l'apartat
“Contributing to climate adaptation”.

Segons la descripció, l'activitat inclou
l'adquisició de béns seents i l'exercici dels
drets de propietat d'aquests béns. Per
tant, com que l'activitat a la qual es dedica
l'empresa analitzada és la comercialització
d'immobles i no pas la seva adquisició,
aquesta activitat seria una activitat no
elegible per la taxonomia verda.

COMPARATIVA NACE-CNAE

EXEMPLE DE REPORTING
REGULATORI

DETALL DELS EXEMPLES

VEURE
PÀGINA
SEGÜENT
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DETALL DELS EXEMPLES
Activitat elegible, però no-alineada amb
la taxonomia verda
01 Analitzem una empresa d'autobusos
urbans, amb una flota d'autobusos a motor
que tenen unes emissions directes de C02
de 10.000 t, l'activitat de la qual té un CNAE
4931 “Transport terrestre urbà i suburbà
de passatgers”, amb un NACE 49.31 amb la
mateixa descripció.

01

02

49.31

4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

02 Una vegada sabem el NACE
corresponent, anem a l'eina EU Taxonomy
Compass, en la qual podem descarregar un
fitxer Excel amb totes les activitats de la
taxonomia verda i els NACE corresponents.
Aquest fitxer es descarrega al final de la
pàgina d'aquest enllaç.

Dins del fitxer, busquem el NACE o grup del
NACE que estem analitzant. En aquest cas
que estem analitzant el NACE 49.31, si a la
llista trobéssim el NACE 49, significaria que
hauríem d'analitzar aquesta activitat, ja que el
NACE 49 engloba també el NACE 49.31.

03

Una vegada trobem el NACE, mirem
l'activitat a la qual pertany a la columna
“Activity” del mateix fitxer. En aquest cas,
veiem que l'activitat és “Urban and suburban
transport, road passenger transport.”

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

03

▼
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DETALL DELS EXEMPLES
Amb el nom de l'activitat, anem a l'eina EU
Taxonomy Compass i en el cercador introduïm
“Urban and suburban transport, road passenger
transport.”
04

04

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

05

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

Entrem dins de l'activitat i anem a veure
la descripció dins de l'apartat “Contributing to
climate mitigation”, ja que recordem que estem
realitzant l'exemple per a la mitigació del canvi
climàtic. En cas d'estar analitzant l'adaptació
al canvi climàtic, s'hauria d'escollir l'apartat
“Contributing to climate adaptation”.
05

En aquest cas en concret, la descripció per
a l'activitat 6.3 “Transport urbà i suburbà,
transport de viatgers per carretera” és
“Adquisició, finançament, lísing, lloguer i
explotació de vehicles de transport urbà
i suburbà de passatgers i de transport de
viatgers per carretera, per a vehicles M2/M3”.
Per tant, podrem afirmar que l'activitat de
l'empresa és elegible per la taxonomia verda i
haurem de continuar analitzant-la per poder
afirmar o no si l'activitat hi està alineada.

DETALL DELS EXEMPLES
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Una vegada sabem que l'activitat de
l'empresa és elegible per la taxonomia verda,
hem d'analitzar si es compleixen tots els
criteris tècnics de selecció, en aquest cas per
a la mitigació del canvi climàtic. Dins de la
mateixa eina EU Taxonomy Compass, una
vegada som dins de l'activitat que estem
analitzant, anem a l'apartat “Substantial
contribution criteria”.
06

Veiem que el primer criteri que s'ha de
complir perquè l'activitat estigui alineada és
que l'activitat proporcioni transport urbà i
suburbà de passatgers amb zero emissions
directes de C02. En el cas concret que estem
analitzant, com hem comentat anteriorment,
la flota d'autobusos produeix unes emissions
de 10.000 t, per tant, no està complint aquest
primer requisit. Per això, podríem afirmar
que aquesta activitat és elegible per la
taxonomia verda, però no hi està alineada.

06

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm
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DETALL DELS EXEMPLES
Activitat elegible i alineada amb la
taxonomia verda
01 Analitzem una empresa que es dedica
a la producció d'energia a través de la
utilització de plaques solars fotovoltaiques.
Aquesta empresa té un CNAE 3519
“Producció d'energia elèctrica d'altres
tipus”, que correspon amb el NACE 35.11
“Producció d'energia elèctrica”.

01

02

35.11

3511

Producció d'energia elèctrica d'altres tipus

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

02 Una vegada sabem el NACE
corresponent, anem a l'eina, en la qual
podem descarregar un fitxer Excel amb
totes les activitats de la taxonomia verda i
els NACE corresponents. Aquest fitxer es
descarrega al final de la pàgina d'aquest
enllaç.
03
Dins del fitxer, busquem el NACE o
grup del NACE que estem analitzant. En
aquest cas que estem analitzant el NACE
35.11, si a la llista trobéssim el NACE 35,
significaria que hauríem d'analitzar aquesta
activitat, ja que el NACE 35 engloba també
el NACE 35.11. En cas que el NACE es trobi
en més d'una activitat, escollim aquella
activitat que s'adapti més a l'activitat que
duu a terme la nostra empresa. En cas que
no s'adapti a cap, seria perquè l'activitat
no estaria dins de l'abast de la taxonomia
i, per tant, no seria elegible. En el cas que
estem analitzant, la que més s'adapta és
l'activitat 4.3 “Electricity generation using
solar photovoltaic technology”.

03

▼
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www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm
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DETALL DELS EXEMPLES
Amb el nom de l'activitat, anem a l'eina
EU Taxonomy Compass i en el cercador
introduïm “Urban and suburban transport, road
passenger transport.”
04

04

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

05

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

Entrem dins de l'activitat i anem a veure
la descripció dins de l'apartat “Contributing
to climate mitigation”, ja que recordem que
estem realitzant l'exemple per a la mitigació
del canvi climàtic. En cas d'estar analitzant
l'adaptació al canvi climàtic, s'hauria d'escollir
l'apartat “Contributing to climate adaptation”.
05

En aquest cas en concret, la descripció per
a l'activitat 4.1 “Generació d'electricitat
mitjançant tecnologia solar fotovoltaica” és
“Construcció o explotació d'instal·lacions de
generació d'electricitat mitjançant tecnologia
solar fotovoltaica”. Per tant, podrem afirmar
que l'activitat de l'empresa és elegible per
la taxonomia verda i haurem de continuar
analitzant-la per poder afirmar o no si
l'activitat hi està alineada.
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Una vegada sabem que l'activitat de
l'empresa és elegible per la taxonomia verda,
hem d'analitzar si es compleixen tots els
criteris tècnics de selecció, en aquest cas per
a la mitigació del canvi climàtic. Dins de la
mateixa eina EU Taxonomy Compass, una
vegada som dins de l'activitat que estem
analitzant, anem a l'apartat “Substantial
contribution criteria”.
06

En aquest cas, l'únic criteri és que l'activitat
generi electricitat mitjançant tecnologia
solar fotovoltaica. Com hem comentat abans,
l'activitat que estem analitzant sí que el
compleix.

06

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

07

www. ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

Finalment, per poder afirmar si l'activitat
de l'empresa està alineada o no amb la
taxonomia verda, haurem de validar que
no causa un perjudici significatiu a la resta
d'objectius. Per a això, anem a l'apartat “Do no
significant harm criteria” de la mateixa eina EU
Taxonomy Compass.
07
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En aquest cas en concret, veiem que només
es mostren tres objectius: adaptació al canvi
climàtic, economia circular i biodiversitat.
Això és perquè la resta d'objectius no són
procedents i no s'han d'analitzar, ja que es
dona per fet que aquesta activitat no causa un
perjudici significatiu a aquest objectiu.

▼
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Imaginem que per a l'activitat analitzada es compleixen tots els
criteris descrits per a cada un dels objectius mostrats en el
“Do no significant harm”. Aleshores, podem afirmar que aquesta
activitat, a més de ser una activitat elegible, és una activitat
alineada amb la taxonomia verda.
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El Grup Caixa d’Enginyers és un grup financer i assegurador que
desenvolupa un model de banca personal, comercial, d’empresa
i institucional al territori espanyol i que té la vocació de donar servei
a professionals, ja siguin enginyers o d’altres professions. El model
cooperatiu, base del Grup, impulsa principis d’ètica, compromís i
confiança, i de responsabilitat social i, per tant, un retorn per als socis
i col·laboradors, per a les comunitats professionals i també per al
conjunt de la societat.
El Grup Caixa d’Enginyers està format per diferents societats que
potencien la capacitat de servei i atenció al soci.
Ser l’Entitat de referència dels nostres socis, amb una vinculació que
vagi més enllà del vessant purament financer, significa proporcionar
assessorament i solucions adaptades a la realitat i a les necessitats
individuals de cada soci, sigui particular, professional o empresa, amb
un servei diferencial.
Un equip humà altament qualificat i compromès, l’aposta per la
innovació i la tecnologia i la recerca de la millora de l’eficiència són la
nostra aportació per dotar de sostenibilitat la nostra proposta de valor.
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Gestió d’inversions financeres

Mediació d’assegurances

Caixa Enginyers Gestió, Societat Gestora
d’Institucions d’Inversió Col·lectiva, SAU

Caixa Enginyers, Operador de
Bancassegurances Vinculat, SLU

Creació d’assegurances i gestió de
plans de previsió social
Caixa Enginyers Vida, Companyia
d’Assegurances i Reassegurances, SAU

EXEMPLES

NOR
BOLSA

INFORMACIÓ ADDICIONAL
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Avantatges i descomptes en consum

Inversió borsària

Cooperativa de Consumidors i Usuaris dels
Enginyers / Ingenium shopping

Norbolsa, SV, SA*

Impuls i mecenatge
de projectes d’acció social
Fundació Privada Caixa d’Enginyers
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* Entitat associada. Caixa d’Enginyers manté una participació del 10% a Norbolsa, SV, SA. Tot i ser la participació inferior al 20% del capital social,
la influència significativa en aquesta participada s’evidencia en tenir representació en el seu Consell d’Administració.
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La informació es proporciona basant-se en fonts considerades com a fiables, si bé
Caixa d’Enginyers no garanteix ni es responsabilitza de la seva seguretat. A aquest efecte,
Caixa d’Enginyers no es fa responsable del mal ús que es faci d’aquesta informació
ni dels perjudicis que pugui patir en formalitzar operacions prenent com a referència
la informació recollida en aquest document.
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Web: https://www.caixaenginyers.com
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Web Fundación: https://www.caixaenginyers.com/web/fundacion/
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Caixa Enginyers @caixaenginyers
Caixa Enginyers
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Fundació CE @enginyerfund
Fundació CE
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Caixa Enginyers https://www.youtube.com/user/caixaenginyers
@economiasostenible
Grupo Caja Ingenieros
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© Queda prohibida la reproducció, duplicació, redistribució i/o comercialització, total, o parcial, dels continguts
d’aquest document, encara que se citin les fonts, llevat del consentiment previ per escrit de Caixa de Crèdit dels
Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop de Crèdit. Tots els drets reservats
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