Lideratge, confiança i compromís social

CaixaBank - Pla Ambiental 2016-2018
LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
Amb l’objectiu de contribuir en l’assoliment dels objectius plantejats per el Pla Estratègic de
CaixaBank, que té com una de les seves principals fites la d’assolir el lideratge en qualitat,
confiança i reputació , es defineix el Pla Ambiental de CaixaBank, que centra els seus esforços en la
lluita contra el canvi climàtic.


Esdevenir una entitat Carbon Neutral en referència a l’abast calculat en la nostra petjada de
carboni



100% de contractació d’energia verda d’origen renovable



Considerar els riscos i oportunitats lligats al canvi climàtic com a part de l'estratègia de
negoci. Avançar en la gestió dels riscos extrafinancers mitjançant el desenvolupament
progressiu de polítiques sectorials i la formació en la gestió dels riscos ambientals en el
finançament de projectes*



Potenciar la comercialització dels productes existents i desenvolupar nous productes amb un
component ambiental positiu.



Reforç en la inclusió de criteris ambientals en la contractació de serveis i extensió de
compromisos ambientals en la cadena de valor



Seguir liderant l’operativitat on-line amb l’objectiu no només de millorar el servei vers els
nostres clients, sinó també el de reduir l’impacte ambiental de la nostra activitat



Optimització en l’ús de recursos a les oficines amb la implantació de projectes de signatura
digital i la digitalització de documents



Millorar la col·laboració i sinergies dins el sector empresarial en la lluita contra el canvi
climàtic*



Continuar amb l’establiment d’objectius per a reduir les emissions i informar públicament
respecte els mateixos. Transparència en la informació pública i vers les parts interessades.



Extensió dels compromisos ambientals a totes les empreses filials del grup.



Continuar formant part dels principals índexs de sostenibilitat mundials que reconeixen la
nostra gestió mediambiental : CDLI , CPLI , DJSI , etc.

* Objectius amb data de compliment al 2.020 a revisar al 2.018
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