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RESUM

Cellnex Telecom, companyia multinacional de telecomuni-
cacions, és un referent en matèria d’ESG. Recentment, han 
estat inclosos en el Sustainability Yearbook de CSA, en estar 
entre les companyies més destacades de la seva indústria. 
En aquest article es descriuen les polítiques principals de la 
companyia en matèria d’ESG, així com els informes més relle-
vants que divulga l’empresa en aquesta matèria. 

Classificació JEL: M14, M40, Q5, R11. 
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ABSTRACT

Cellnex Telecom, a multinational telecommunications com-
pany, is a benchmark in ESG. Recently, they have been in-

1  Aquest cas s’ha elaborat a partir de la documentació facilitada per l’empresa i que està disponi-
ble a la pàgina web <www.cellnextelecom.com>. La companyia ha autoritzat la seva reproduc-
ció. L’autora agraeix, especialment, la informació i els suggeriments realitzats per Enric Pérez 
i Toni Brunet de Cellnex Telecom.
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cluded in the CSA Sustainability Yearbook, being among the 
most prominent companies in their industry. This article de-
scribes the company’s main ESG policies, as well as the most 
relevant ESG reports that the company discloses in this area.

JEL classification: M14, M40, Q5, R11. 

KEYWORDS

ESG, Stakeholders, ESG Rating, Sustainable Development 
Goals.

1. Presentació

Cellnex Telecom anteriorment denominada Abertis Telecom Terrestre 
és l’antiga filial d’infraestructures de telecomunicacions d’Abertis. La com-
panyia va canviar de nom el 2015 abans de la sortida a bossa. Abertis es va 
crear el 1967 amb el nom d’Acesa (Autopistes, Concessionària Espanyola, 
S.A.) i va inaugurar la primera autopista de peatge d’Espanya el juliol de 
1969 entre Montgat i Mataró.

Abertis Infraestructures es va crear el desembre de 2002 a conseqüèn-
cia de la fusió d’Acesa Infraestructures i Áurea Concesiones de Infraestruc-
turas, i aquesta és l’empresa més important de gestió d’infraestructures de 
transports i comunicacions a la península Ibèrica. El 2003 era present en 
més de 10 països a través de 50 empreses filials, i era la tercera empresa 
d’autopistes més important d’Europa. Aquest mateix any, la filial de teleco-
municacions del grup adopta la denominació Abertis Telecom Terrestre, 
S.A.U., i integra el negoci audiovisual de Retevisión (adquirida a Auna el 
2003) amb el de Tradia (que gestionava des de l’any 2000). Des de llavors 
no ha cessat d’adquirir empreses. De manera cronològica, i des de 2011, 
l’evolució de l’empresa és la següent:

•  2011: Presentació del «Pla Estratègic Smart City» en col·laboració 
amb els Ajuntaments de Sant Cugat i de Lleida, iniciant-se així el 
camí d’Abertis Telecom (actualment Cellnex Telecom) en el desen-
volupament de productes i serveis que contribueixen a la creació de 
ciutats intel·ligents. 

•  2012-2014: Adquisició de 3.000 torres a Telefónica i Yoigo, i comença 
així a establir les bases de la seva futura posició com a operador neutre 
de referència en el desenvolupament de les xarxes de nova generació. 
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•  2014: Adquisició de TowerCo, operador de telecomunicacions que 
gestiona les torres de telefonia mòbil situades en el conjunt de la xar-
xa d’autopistes d’Itàlia. Desplega la primera xarxa d’Internet of 
Things a Espanya, posicionant-se així com actor de referència en la 
construcció d’un ecosistema IoT a Espanya.

•  2015: Compra de 7.377 torres i emplaçaments de telefonia mòbil a 
Itàlia a l’operador WIND, convertint-se en el principal operador in-
dependent d’infraestructures de telecomunicacions d’Europa. Sortida 
a borsa i canvi de denominació a l’actual Cellnex Telecom. 

•  2016: Inici de les operacions a França (500 torres), Països Baixos i el 
Regne Unit. Incorporació de Cellnex a l’Ibex-35, principal índex bor-
sari del mercat espanyol. 

•  2017: Acords amb Bouygues Telecom (França) per a incorporar 
3.000 torres a França, i amb Sunrise Communications International 
per a l’adquisició de 2.239 torres i emplaçaments de telecomunicaci-
ons a Suïssa. FTSE Russell incorpora a Cellnex Telecom a l’índex de 
sostenibilitat FTSE4Good. 

•  2018: Incorporació a l’índex d’ESG de Sustainalytics. 
•  2019: S’aprova la Política d’Equitat, Diversitat i Inclusió. Cellnex 

s’adhereix a la iniciativa SBTi, i subscriu el compromís «Business 
Ambition for 1,5 °C» per a lluitar contra el canvi climàtic. Adquisició 
de la divisió de telecomunicacions d’Arqiva al Regne Unit. Entrada 
en l’índex MSCI Europa. Acord amb Iliad (a Itàlia i França) i Salt (a 
Suïssa) per a adquirir 10.700 emplaçaments. Irlanda es converteix en 
el setè país europeu en el qual Cellnex és present. 

•  2020: Adquisició d’OMTEL i NOS Towering a Portugal. Per segon 
any consecutiu és membre de l’A List de CDP en matèria de canvi 
climàtic. Adquisició a Iliad de 7.000 emplaçaments de Play a Polò-
nia. Acord per a l’adquisició de 30.000 emplaçaments de CK Hutchi-
son a Itàlia, el Regne Unit, Irlanda, Àustria, Suècia i Dinamarca. 

•  2021: GRESB i Vigeo Eiris puntuen a l’alça l’acompliment ESG de 
Cellnex. Adquisició d’Hivory a França amb 3.200 emplaçaments. 
Desplegament de la cobertura de mòbil en línies de metro de París. 
FTSE confirma els avanços de Cellnex en ESG. Es crea la Fundació 
Cellnex i llança el seu primer programa d’acceleració per a startups 
d’impacte social. Adquisició de Polkomtel Infrastruktura amb 7.000 
emplaçaments, 37.000 portadores de radi i 11.300 km de fibra òptica. 
Integració d’actius de CK Hutchison a Itàlia, Àustria, Irlanda, Dina-
marca i Suècia. Integració de 3.150 emplaçaments als Països Baixos. 
Adquisició de 7.000 emplaçaments de Play a Polònia. 
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Cellnex Telecom és un referent en matèria d’ESG entre les companyies 
de telecomunicacions. Des de fa anys s’avalua per índexs de sostenibilitat 
com FTSE4GOOD, Dow Jones Sustainability Index, MSCI o Sustainaly-
tics; i ràtings com Standard Ethics. Recentment, han estat inclosos en el 
Sustainability Yearbook de CSA (SP GLOBAL, 2021), en estar entre les 
companyies més destacades de la seva indústria. Compta amb una política 
ESG2 que es resumeix en l’apartat 2 i un Pla Director ESG 2021-20253, tots 
dos aprovats el 2021. D’aquesta manera, s’analitza, mesura i gestiona els 
impactes que l’empresa genera en la societat i en el seu entorn. La política 
ESG es basa en la visió «Impulsant la connectivitat de les telecomunicaci-
ons entre els territoris, amb una cultura comuna i inclusiva, buscant ser part 
de la solució a la societat» (vegeu la Figura 1).

Font: Cellnex Telecom.

Figura 1. Visió i grans eixos de la política ESG de Cellnex Telecom.

2 Política Ambiental Social i de Govern de Cellnex: 
<https://www.cellnextelecom.com/content/uploads/2021/03/POL_GR_ASG_DEF-1.pdf>.

3  Resum executiu de l’ESG Master Plan 2021-2025 de Cellnex: <https://www.cellnextele-
com.com/content/uploads/2021/03/ESG_Master_Plan_ppt_es.pdf>.

https://www.ftserussell.com/products/indices/ftse4good
https://www.sustainalytics.com
https://www.sustainalytics.com
https://www.standardethics.eu
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Per a elaborar el Pla Director ESG 2021-2025 es va partir del Pla Di-
rector de RSC 2016-2020 que va implementar el 92% de les línies establer-
tes en els sis eixos d’actuació i el 89% de les accions. Les accions pendents 
de realitzar van ser incloses en el nou Pla Director ESG (vegeu la Figura 2).

Font: Cellnex Telecom.

Figura 2. Nivell d’execució del Pla Director d’RSC (2016-2020).

A la Figura 3 es resumeixen els principals objectius del Pla Director 
ESG 2021-2025 relacionats amb l’energia verda, la perspectiva de gènere, 
el talent jove i la diversitat.

Font: Cellnex Telecom.

Figura 3. Principals objectius del Pla Director ESG 2021-2025.
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Cellnex Telecom també ha analitzat quina seria la contribució potencial 
de Cellnex als ODS i les seves metes específiques el 2030, i així avaluar el 
risc associat a què els països en els quals opera la companyia els incomplei-
xin. Així mateix, ha identificat les oportunitats i les accions que ha d’em-
prendre en el marc del nou Pla Director ESG per a maximitzar l’aportació 
actual de l’empresa als ODS i a les seves metes específiques, reduint així el 
risc d’incompliment. Segons els criteris de priorització aplicats als ODS i 
les seves metes específiques analitzades i en virtut del paper que l’empresa 
exerceix per a complir-los, s’han classificat els ODS i les seves metes espe-
cífiques en dos graus de rellevància (alt o mitjà) per al grup Cellnex Tele-
com. El que estableix que un ODS tingui una rellevància alta o mitjana per 
a Cellnex és en quina mesura col·laborem a la seva consecució a través de 
les seves activitats.

S’han identificat (vegeu la Figura 4) com d’alt grau de rellevància els 
ODS 4, 5, 8, 9 i 13, mentre que els ODS 1, 10, 15 i 17 s’han considerat de 
grau de rellevància mitjà. Aquests resultats s’han tingut en compte per a la 
definició del Pla Director ESG 2021-2025 i la Política d’ESG de la companyia.

Font: Cellnex Telecom.

Figura 4. Nivell de rellevància dels diferents ODS per a Cellnex Telecom.
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2. Política Ambiental, Social i de Govern (ESG)

Aquesta política estableix les directrius bàsiques i línies d’actuació en 
matèria ESG que en permeten la formalització i la concreció en el marc de 
l’organització, la comunicació a les parts interessades i la integració pro-
gressiva en tots els sistemes i processos operatius del Grup Cellnex. Aques-
ta política està alineada i es complementa amb la normativa interna de la 
Companyia (formada bàsicament pels Estatuts Socials, Reglament de la 
Junta, Reglament del Consell, Reglament Intern de Conducta en matèries 
relacionades amb el mercat de valors i Codi Ètic) i amb les següents políti-
ques i procediments interns:

• Política de composició del Consell.
•  Política de comunicació d’informació financera, no financera i corpo-

rativa i de contactes amb accionistes, inversors institucionals i asses-
sors de vot.

•  Política de Drets Humans.
•  Política d’Equitat, Diversitat i Inclusió.
•  Política Global de Gestió de Riscos.
•  Política fiscal.
•  Procediment de Prevenció de la Corrupció.

2.1. Principis bàsics

La política ESG de Cellnex Telecom constitueix els principis mínims a 
complir per totes les societats del Grup, abasta la totalitat del cicle de vida 
de l’activitat i complementa el compromís amb el compliment de les previ-
sions i exigències del marc legal vigent en cada país. Aquesta política està 
inspirada en els següents estàndards internacionals:

•  Principis del Pacte Mundial de Nacions Unides (UN Global Com-
pact).

•  Principis Rectors sobre les Empreses i els Drets Humans (Nacions 
Unides).

•  Objectius de Desenvolupament Sostenible (Nacions Unides).
•  Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
•  Acord de París en matèria de canvi climàtic.
•  Business Ambition for 1.5 °C (UN Global Compact).
•  Convenis fonamentals de l’Organització Internacional del Treball (ILO).
•  Línies directrius de l’OCDE per a Empreses Multinacionals (OECD).
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En l’àmbit de la rendició de comptes, s’ha tingut en compte la Directi-
va 2014/95/CE pel que fa a la divulgació d’informació no financera i infor-
mació sobre la diversitat i, en concret, la seva transposició al marc normatiu 
espanyol mitjançant la Llei 11/2018 en matèria de divulgació d’informació 
no financera i diversitat, continguda en la política de comunicació de Cell-
nex Telecom. Així mateix, els estàndards de Global Reporting Initiative 
(GRI), juntament amb les equivalències tècniques a estàndards específics 
constitueixen el marc de referència per a Cellnex Telecom. D’acord amb 
aquests estàndards, es reconeixen tres principis bàsics:

•  Drets Humans: La protecció i el respecte dels Drets Humans fona-
mentals reconeguts universalment, dins de l’àmbit d’influència del 
Grup Cellnex i la no complicitat en la vulneració d’aquests, així com, 
si és procedent, remeiar els danys ocasionats.

•  Parts Interessades: La identificació de les parts innteressades de l’or-
ganització considerant tota la cadena de valor de l’activitat, el desen-
volupament dels canals de comunicació i participació, i la implicació 
directa i indirecta en la identificació d’aspectes materials i la valora-
ció d’acompliment (vegeu la Figura 5).

•  Medi ambient i canvi climàtic: La protecció i preservació del medi 
ambient, preservant l’entorn, i la seva biodiversitat, en el qual es de-
senvolupen les activitats de la Companyia, mitjançant l’ús d’energies 
renovables, mitigant i adaptant-se al canvi climàtic, i contribuint al 
desenvolupament sostenible mitjançant un ús eficient dels recursos.
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Font: Cellnex Telecom.
Figura 5. Mapa de les parts interessades de Cellnex Telecom.

Aquesta política es basa en la visió «Impulsant la connectivitat de les 
telecomunicacions entre els territoris, amb una cultura comuna i inclusiva, 
buscant ser part de la solució a la societat» i es desenvolupa i complementa 
a través de la normativa interna en matèria de Govern Corporatiu.

2.2. Línies d’actuació i compromisos

A partir dels principis bàsics exposats, Cellnex Telecom defineix els 
eixos estratègics d’actuació, dins dels quals s’emmarquen les línies estratè-
giques que desenvolupa la Companyia per a aconseguir els seus objectius en 
matèria ASG.

La política ESG de Cellnex Telecom es concreta per al seu desenvolu-
pament i execució en el Pla Director ESG 2021-2025 que constitueix el marc 
de referència i l’eina de sistematització dels objectius estratègics, els indica-
dors de seguiment i les accions i programes en execució per a cadascun dels 
eixos del Pla. Els eixos estratègics que es recullen en el Pla Director ESG 
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(vegeu la Figura 1) desenvolupen diverses línies estratègiques i compromi-
sos que, al seu torn, contribueixen a la consecució de diverses metes dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 1, 4, 5, 8, 9, 10, 15 i 17 de 
Nacions Unides. Aquests compromisos es detallen com segueix:

• Mostrar com som, actuant amb integritat. 
-  Gestionar els riscos i les oportunitats de la nostra activitat. 
-  Actuar èticament, respectant el compliment i els estàndards regu-

ladors.
-  Crear relacions sòlides amb les nostres parts interessades i aliances 

amb terceres parts.
• Potenciar el nostre talent, sent diversos i inclusius. 

-  Crear una cultura corporativa comuna en el Grup.
-  Definir i implementar un Programa d’Equitat, Diversitat i Inclusió.
-  Promoure i potenciar l’atracció i la retenció del talent.
-  Respectar la seguretat i la salut dels nostres empleats en els seus 

llocs de treball.
• Ser un facilitador del progrés social. 

-  Participar i col·laborar en iniciatives de contribució social.
-  Mesurar i gestionar el nostre impacte en la societat.

•  Créixer amb una proposta mediambiental sostenible a llarg termini. 
En línia amb el Pla Estratègic de Sostenibilitat definit per al període 
2019-2023. 
-  Planificar i gestionar la nostra estratègia de sostenibilitat mediam-

biental.
-  Mitigar el nostre impacte i crear un pla d’adaptació al canvi climàtic.
-  Gestionar de manera responsable i circular l’ús dels recursos en el 

grup.
-  Respectar i minimitzar el nostre impacte en espais naturals i en la 

biodiversitat.
• Estendre el nostre compromís a la cadena de valor. 

-  Estendre el nostre compromís als proveïdors.
-  Estendre el nostre compromís als clients.

•  Assegurar la comunicació i la sensibilitat de la nostra manera respon-
sable d’actuar. 
-  Assegurar el coneixement del Pla Director ASG entre tots els emple-

ats de la companyia.
-  Promoure i comunicar l’estratègia ASG dins del Grup.

A la Figura 6 se sintetitzen les principals contribucions de Cellnex Te-
lecom als ODS el 2020.
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Font: Cellnex Telecom.

Figura 6. Principals contribucions de Cellnex Telecom als ODS el 2020.
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2.3. Aprovació, seguiment i control

Una de les responsabilitats del Consell d’Administració de Cellnex Te-
lecom és l’aprovació de les polítiques corporatives, i en conseqüència de la 
Política ESG. La Comissió de Nomenaments, Retribucions i Sostenibilitat 
(CNRS) del Consell d’Administració, és el màxim òrgan de govern respon-
sable de vetllar pel compliment dels compromisos establerts en aquesta po-
lítica, així com de les accions que se’n derivin. El Comitè de Direcció de 
Cellnex Telecom es compromet a revisar periòdicament la Política ESG, 
adaptant-la a les noves exigències organitzatives, de l’entorn o del mercat 
que puguin sorgir, així com a comunicar-la a l’organització i al fet que esti-
gui a la disposició de les parts interessades en tot moment.

Cada any es publica l’Informe Anual Integrat4 en el qual es recullen els 
resultats de l’anàlisi de l’acompliment per a cadascun dels aspectes econò-
mics, ambientals, socials i de govern. És un informe de caràcter públic i 
s’elabora d’acord amb la Directiva 2014/95/CE pel que fa a la divulgació 
d’informació no financera i informació sobre la diversitat i, en concret, amb 
la seva transposició al marc normatiu espanyol mitjançant la Llei 11/2018 
en matèria de divulgació d’informació no financera i diversitat. Així mateix, 
s’elabora seguint els estàndards internacionals de Global Reporting Initiati-
ve (GRI), i és auditat anualment per una tercera part independent. D’aques-
ta manera, el compte de resultats ja no és només l’expressió financera i té 
plenament integrada l’ESG en l’informe anual.

Seguidament, amb la finalitat que el lector pugui familiaritzar-se amb 
el contingut d’un informe integrat, s’acompanya l’índex de l’Informe Anual 
Integrat de 2020 que té un total de 592 pàgines:

Informe Anual Integrat
1. Entrevista al president i al conseller delegat
2. 2020: Seguim per la via de la transformació

Líder europeu en infraestructures de telecomunicacions 
Panorama mundial per la COVID-19 
L’estratègia ESG de Cellnex Telecom

3. Mostrar com som, actuant amb integritat
Rendiment econòmic 
Sistema de Gestió Global i Gestió de Riscos 

4  Informe Anual Integrat, que inclou un seguiment detallat de l’evolució anual de l’ESG 
Master Plan: <https://informeanualintegrado2020.cellnextelecom.com/files/InformeAnual-
IntegradoCellnex2020.pdf>.
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Ètica i compliment 
Relacions amb els inversors

4. Potenciar el nostre talent, sent diversos i inclusius
Estratègia de personal de Cellnex Telecom 
Salut i seguretat en el treball

5. Ser un facilitador del progrés social
Contribució social 
Gestionar l’impacte de les nostres infraestructures

6. Créixer amb una proposta mediambiental sostenible a llarg termini
Gestió ambiental responsable 
 Seguiment i gestió dels principals riscos, oportunitats i impactes 
ambientals
Ús sostenible dels recursos 
Petjada de carboni i canvi climàtic
Biodiversitat

7. Estendre el nostre compromís a la cadena de valor
Clients
Proveïdors

8. Bases per a l’elaboració de l’Informe
9. Annexos

Annex 1. Altres documents de caràcter públic 
Annex 2. Riscos 
Annex 3. Índex de contingut GRI 
Annex 4. Taula d’informació no financera 
Annex 5. Temes SASB 
Annex 6. Taules de KPI 
Annex 7. Informe de verificació limitada independent 
Annex 8. Certificació de la petjada de carboni corporativa 
Annex 9. Informe anual de govern corporatiu

Comptes anuals consolidats

A més, també publica el seu Informe sobre medi ambient i canvi climàtic5, 
que detalla els avanços realitzats en aquesta matèria seguint les línies i els 
objectius globals establerts en el Pla Estratègic de Sostenibilitat 2019-2023: 
Liderar els índexs de sostenibilitat del sector de les telecomunicacions, Re-
duir la petjada de carboni i Millorar la resiliència de la infraestructura al 

5 Informe sobre el medi ambient i el canvi climàtic de Cellnex:
<https://www.cellnextelecom.com/content/uploads/2021/07/Cellnex-Telecom_Informe-Me-
dio-Ambiente-y-Cambio-Clim%C3%A1tico_ESdef.pdf>.
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canvi climàtic. En aquest sentit, és destacable que el pla continua alineat amb 
la consecució de metes internacionals de reducció de la petjada de carboni.

3. Participació de Cellnex Telecom en índexs i iniciatives de 
Sostenibilitat

Atès que els inversors tenen cada vegada més en compte la contribució 
social, mediambiental i de bon govern d’una empresa a l’hora de decidir si 
invertir-hi, Cellnex Telecom participa en diversos índexs de sostenibilitat i 
altres iniciatives que permeten avaluar les seves pràctiques en matèria 
d’ESG. A la Figura 7 s’acompanyen les puntuacions obtingudes per la Com-
panyia l’any 2020 en diversos índexs:

•  Dow Jones Sustainability Index: aquest índex avalua Cellnex Tele-
com i la situa per sobre de la mitjana del sector en les tres dimensions 
avaluades: econòmica, ambiental i social. El 2020 va aconseguir una 
puntuació global de 66 punts (6 més que el 2019). Aquest resultat ha 
permès a Cellnex Telecom mantenir-se per davant de la mitjana del 
sector en 24 punts (14 més que el 2019). Cellnex Telecom ha millorat 
en totes les dimensions: Ambiental (12 més que el 2019), Social (7 
més que el 2019) i Econòmica (2 més que el 2019). 

•  FTSE4Good: La sèrie d’índexs FTSE4Good està dissenyada per a 
mesurar el grau de compliment de societats que mostren un alt nivell 
de competència en les seves pràctiques mediambientals, socials i de 
governança. Són índexs que utilitzen molts actors del mercat financer 
en la creació i l’avaluació dels anomenats fons d’inversió responsable 
i altres productes que integren factors mediambientals, socials i de 
govern corporatiu en les seves decisions d’inversió. El gener de 2017 
Cellnex Telecom va ser seleccionada per a entrar a formar part 
d’aquest índex. Quant a la valoració global en matèria d’ESG, Cell-
nex Telecom va obtenir una puntuació lleugerament inferior a la de 
2019 (4,2 en 2020, un 0,2 menys que el 2019). Així mateix, la puntu-
ació global de Cellnex Telecom supera amb escreix la mitjana del 
sector de les telecomunicacions i del subsector de les telecomunica-
cions mòbils, tots dos amb un 2,8 sobre 5. Cellnex Telecom també va 
superar la mitjana de les empreses espanyoles presents en el selectiu 
(3,2 sobre 5). Cellnex Telecom va obtenir la puntuació màxima (5 
sobre 5) en els aspectes relatius a la governança corporativa, mesures 
anticorrupció, condicions laborals i canvi climàtic. Els aspectes rela-
cionats amb els drets humans i la comunitat, així com els aspectes 
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socials al llarg de la seva cadena de valor, van obtenir un 4 sobre 5. 
No obstant això, queda un cert marge de millora en la gestió ambien-
tal al llarg de la cadena de subministrament (que va aconseguir un 3 
sobre 5). 

•  Sustainalytics: Cellnex Telecom és avaluada per Sustainalytics, una 
empresa de recerca i qualificació ambiental, social i de govern cor-
poratiu (ESG) per a inversors de tot el món. Enguany Cellnex Tele-
com ha fet un salt qualitatiu en l’avaluació de Sustainalytics, ja que 
ha pujat de categoria en «Capitalització borsària» (de 6.000 milions 
de dòlars a 12-15.000 milions de dòlars), així com en el nivell d’ava-
luació (de rendiment mitjà a excel·lent). Això ha col·locat la compa-
nyia en el setè lloc del Rànquing Global de Telecomunicacions. En 
aquest sentit, Cellnex Telecom ha millorat la seva puntuació global 
en les tres dimensions, especialment en la social, a causa de les actu-
acions desenvolupades en Programes de Diversitat, Certificacions 
de Seguretat i Salut i Programes de Participació Comunitària, i tam-
bé en Entorn, amb la Política Mediambiental i els nous requisits de 
disseny ecològic. 

Font: Cellnex Telecom.

Figura 7. Puntuacions de Cellnex Telecom en diversos índexs de 
sostenibilitat.
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L’evolució de les puntuacions de Cellnex Telecom en els índexs de 
sostenibilitat anteriors és una mostra de la bona evolució de la política ESG 
de la companyia.
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