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Pla de gestió 
ambiental 

2019-2021 



El medi ambient  
És una de les prioritats estratègiques del banc i un dels 5 eixos de la seva actuació responsable i sostenible 

Aprovat pel Consell d’Administració el desembre del 2017 
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*Environmental, social & governance 



El seguiment de l’avenç del Pla de gestió ambiental es fa a través dels Comitès de Medi Ambient i Energia i del Comitè de Responsabilitat Social i Reputació (CRCR). 

El Pla de gestió ambiental 2019-2021 
Ha de contribuir a minimitzar l’impacte ambiental de CaixaBank i 

a complir amb els seus compromisos i certificacions ambientals 

Mesures d’eficiència 
ambiental i certificacions 

Minimització de l’impacte del banc, 
implantació de noves mesures d’estalvi 
energètic i renovació de certificacions i 
compromisos ambientals  

2 

Extensió del compromís 
ambiental a la cadena de 
valor 

Plans d’acció perquè els proveïdors 
assumeixin els nostres valors ambientals 
com a propis i complir amb els 
compromisos adquirits 
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Estratègia Carbon Neutral  

Minimització i compensació de totes 
les emissions de CO₂ calculades 

1 
Focus del Pla de 

gestió ambiental 

2019-2021 

Impuls de la mobilitat 
sostenible 

Accions de foment de la mobilitat 
sostenible per minimitzar les emissions 
de l’empresa, la plantilla i els proveïdors  

4 

Compromís, 
transparència i 
engagement 

Accions d’engagement amb 
empleats i reforç del compromís i la 
informació ambiental pública  
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Iniciativa Objectiu    Indicadors - KPI 2018 2019 2020 2021 

Projecte de Carbon 
Neutral 

Mantenir-nos com a entitat Carbon Neutral 

% emissions de CO₂ compensades 100 % 100 % 100 % 100 % 

% emissions de CO₂ reduïdes (vs. 2015) -10 % -11,5 % -13 % -14,5 % 

100 % de contractació d’energia renovable % energia d’origen renovable consumida 99 % 99 % 99 % 99 % 

Eficiència ambiental 
i certificacions 

Implantació de mesures d’eficiència energètica % estalvi d’energia consumida (vs. 2015) -5,5 % -7 % -8,5 % -10 % 

Renovació de certificacions i ampliació del 

perímetre 
% certificacions ambientals renovades 100 % 100 % 100 % 100 % 

Cadena de valor 
Pla ambiental de compres (criteris ambientals en 

compres, contractació de serveis i extensió del 

compromís ambiental a la cadena de valor) 

% de contractacions amb criteris 

ambientals/total amb impacte ambiental 

significatiu 

40 % 50 % 60 % 70 % 

KPI i activitats per implantar 
Pla de gestió ambiental 2019-2021 

Altres iniciatives 

Pla de mobilitat 

sostenible 

Sistema de domòtica  

a la xarxa d’oficines 

Compromís, transparència i 

engagement 

Certificacions ambientals 



Compromís de consum 

d’energia procedent de 

fonts renovables 

Compromisos públics de 

reducció d’emissions 

Think tank de l’ONU per a 

bancs i asseguradores 

sobre medi ambient 

Lobby espanyol sobre 

creixement econòmic baix 

en carboni 

Principals adhesions voluntàries  

i mesures d’eficiència ambiental 

• Definició d’objectius anuals de 
millora en 6 àmbits principals 

• Seguiment de KPI i de la 
legislació aplicable  

• Implantació de millores 

Consum d’energia 

Projectes d’eficiència energètica: 

il·luminació per leds, 

sectorització i monitorització… 

Consum de paper 

Projecte de digitalització, 

racionalització d’enviaments a 

clients… 

Residus 

Recollida selectiva, gestió de 

residus, minimització en origen... 

Aigües residuals i 
emissions 

Mobilitat sostenible, control de 

paràmetres d’abocament... 

Criteris de disseny i 
compra verda 

Pla d’ambientalització de compres i 

contractacions... 

Sensibilització ambiental 

Campanyes de bones pràctiques 

ambientals... 

Accions per minimitzar l’impacte de 

l’activitat de CaixaBank 

Adhesions  

• Establiment de plans de millora 
per optimitzar els ràtings 

• Recopilació d’informació per al 
reporting 

• Anàlisi de tendències i nous 
requeriments 


