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Declaració sobre canvi climàtic

INTRODUCCIÓ

El canvi climàtic és un dels reptes principals a què s’enfronta el planeta, amb impactes per a
l’entorn físic, la societat i l’economia. Es tracta d’una font de riscos físics i de transició, i també
d’oportunitats per als països, els negocis i les persones.
La comunitat científica i organitzacions com el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi
Climàtic (IPCC, per les seves sigles angleses) consideren que només les reduccions substancials
i sostingudes en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle poden limitar l’escalfament global i
reduir els riscos i l’impacte del canvi climàtic.
El 2015, l’Acord de París estableix un pla d’acció mundial amb l’objectiu a llarg termini de mantenir
l’augment de la temperatura mitjana mundial molt per sota de 2°C sobre els nivells preindustrials
i de limitar-ne l’augment a 1,5°C.
En aquest context, a CaixaBank considerem essencial accelerar la transició a una economia baixa
en carboni que promogui el desenvolupament sostenible i sigui socialment inclusiva. Per
aconseguir-ho es requereix l’acció urgent del sector públic i privat i de la societat en general
mitjançant el desenvolupament d’estratègies climàtiques a llarg termini, convergents amb els
objectius de l’Acord de París (COP21) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides.
En aquest sentit, les entitats financeres tenen un paper clau a l’hora d’implantar aquests objectius
tant de manera directa, a través de les operacions que duen a terme, com indirecta, a través de
les relacions amb clients, companyies participades, socis comercials i cadena de valor.
De forma coherent amb això, a CaixaBank treballem de manera sistemàtica amb l’objectiu de
contribuir a la transició a una economia baixa en carboni mitjançant la reducció de l’impacte directe
de les nostres operacions i el finançament i inversió en projectes sostenibles.
Aquest compromís amb el medi ambient, que neix de la nostra voluntat d’adoptar un paper
proactiu en el desenvolupament sostenible i socialment inclusiu de l’entorn, es reflecteix també
en les nostres polítiques responsables, com ara el Codi Ètic i de Principis d’Actuació i la Política
de Responsabilitat Social Corporativa.

© CaixaBank, S.A., València, 2019

Qualitat, confiança i compromís social

LÍNIES D’ACCIÓ

1. Donar suport als projectes viables i compatibles amb una economia baixa en carboni i les
solucions al canvi climàtic
A CaixaBank considerem que el creixement econòmic i la reducció d’emissions són metes
complementàries. En aquest sentit, la transició a una economia baixa en carboni també implica
oportunitats financeres. Per materialitzar-les, cal continuar oferint solucions viables que cobreixin
les expectatives i necessitats dels nostres clients i grups d’interès. Com a part d’aquestes
solucions, CaixaBank manté des de fa anys un paper actiu en el finançament de projectes
d’energies renovables i d’infraestructures i agricultura sostenibles, entre d’altres. Així mateix, i a
través de la nostra gestora d’actius i la gestora de plans de pensions, impulsem la inversió
socialment responsable.
 Continuarem

identificant noves solucions per ajudar els clients a respondre als riscos i
oportunitats que es deriven del canvi climàtic mitjançant els nostres productes i serveis.

 Treballarem

per accelerar la inversió i el finançament destinats a reduir el canvi climàtic i

adaptar-s’hi.
 Donarem

suport als clients perquè avancin en la transició responsable a una economia
baixa en carboni.

 Continuarem

oferint productes d’inversió socialment responsable als inversors.

2. Gestionar els riscos derivats del canvi climàtic
Els riscos socials i ambientals, incloent-hi els riscos relacionats amb el canvi climàtic, poden tenir
impactes financers. Per això, a CaixaBank apliquem els Principis de l’Equador des del 2007 i
tenim un procediment intern per gestionar el risc social i ambiental en el finançament de
projectes. Addicionalment, tenim criteris específics per al finançament de sectors i clients amb
una estimació de risc potencial més alta i incorporem criteris ASG (ambientals, socials i de bon
govern) en la gestió d’actius seguint els Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides.
En aquest sentit, les pràctiques de mesurament i gestió del risc climàtic evolucionen
constantment i a CaixaBank treballem per incorporar-les i, d’aquesta manera, disposar de
sistemes més sòlids.
 Treballarem

per identificar, gestionar i mitigar els riscos relacionats amb el canvi climàtic
amb un impacte material en el nostre negoci.

 Mesurarem

i gestionarem els riscos ambientals de les nostres operacions de negoci a
partir d’estàndards reconeguts internacionalment.
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3. Minimitzar i compensar la petjada de carboni
El nostre compromís ambiental comença per ser un exemple i reduir la nostra contribució al canvi
climàtic minimitzant l’impacte de les operacions sobre l’entorn. Amb aquest objectiu, disposem
d’un sistema de gestió ambiental i energètica basat en les normes ISO 14001 i ISO 51000 i el
Reglament EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Aquest sistema té en compte plans de
millora contínua per incrementar l’eficiència ambiental del banc, minimitzant les emissions
(abastos 1, 2 i 3) i compensant les que no podem eliminar.
 Establirem

objectius anuals per reduir el consum d’energia, aigua, paper i residus, i les
emissions associades a viatges, entre d’altres.

 Continuarem

millorant la nostra eficiència energètica, minimitzant l’emissió de CO 2.

 Compensarem

la nostra petjada de carboni calculada per mantenir-nos com a Carbon

Neutral.
 Incorporarem

nous criteris ambientals en la relació amb la cadena de subministrament.

 Promourem

el desenvolupament i la distribució de tecnologies més respectuoses amb
l’entorn físic.

4. Col·laborar amb altres organitzacions per avançar conjuntament
L’abast del canvi climàtic requereix la col·laboració publicoprivada i una aproximació
multisectorial. A CaixaBank, participem de manera regular en grups de treball i associacions
dedicades a l’avenç en matèria ambiental, incloent-hi la UNEPFI i el Grup Espanyol per al
Creixement Verd. A través de les nostres gestores d’actius i de plans de pensions, també som
signants de la iniciativa Climate Action 100+, que impulsa el diàleg amb les companyies del món
amb nivells més alts d’emissions amb efecte d’hivernacle. Així mateix, guiem la nostra actuació
segons estàndards i principis internacionals, com ara el Pacte Mundial, els Principis de Banca
Responsable i els Principis d’Inversió Socialment Responsable de les Nacions Unides i els
Principis de l’Equador, entre d’altres. En aquesta línia, donem suport al treball de la Task Force
on Climate-Related Financial Disclosures (TFCD) del Financial Stability Board, així com a les
iniciatives en la matèria de la Comissió Europea.
 Continuarem

treballant amb altres organitzacions i institucions, i mantenint la participació
en les principals associacions i iniciatives responsables.

 Contribuirem

a generar i difondre coneixement per impulsar el desenvolupament

sostenible.
 Impulsarem,

quan sigui rellevant, l’adhesió dels nostres proveïdors, empreses filials i socis
a estàndards i principis internacionals en matèria ambiental.

 Participarem

de forma activa, quan sigui oportú, en el desenvolupament de respostes
reguladores fermes, clares, multisectorials, estables en un termini suficient que inclogui els
objectius d’inversió necessaris i que tinguin en compte els aspectes econòmics, socials i
ambientals derivats de la transició a una economia baixa en carboni.
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5. Informar dels nostres progressos de manera transparent
Tenir informació rigorosa, rellevant i oportuna és essencial per impulsar l’acció en matèria de
canvi climàtic. Així mateix, és fonamental per al funcionament correcte dels mercats. De forma
coherent amb això, a CaixaBank incloem les actuacions i mètriques principals en els informes
públics, com ara l’Informe de gestió adjunt als Comptes anuals, la publicació d’Impacte
Socioeconòmic i la Declaració Ambiental. Aquests informes inclouen dades sobre les nostres
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (abastos 1, 2 i 3 segons el Protocol GHGGreenhouse Gas); els consums, productes i serveis que contribueixen a la transició a una
economia baixa en carboni; la inversió socialment responsable, i la gestió del risc social i
ambiental. Aquestes dades són verificades de forma externa i independent per tercers, els
informes dels quals s’inclouen en la informació pública.
Així mateix, CaixaBank és signant del CDP i també fa públiques les dades ambientals. De
manera complementària, VidaCaixa, la gestora de plans de pensions del Grup, i CaixaBank
Asset Management, la gestora d’actius, fan públic l’informe anual sobre l’aplicació dels Principis
d’Inversió Socialment Responsable d’UNPRI.
 Mesurarem

la nostra actuació i informarem els grups d’interès de manera proactiva,
regular i clara.

 Publicarem

les nostres dades sobre canvi climàtic de forma anual, avançant cap a
l’alineació amb les recomanacions de la TFCD i la futura regulació europea.

 Incorporarem

en els informes les millores derivades del desenvolupament de noves
metodologies i marcs de reporting no financers.
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GOVERNANÇA
El Consell d’Administració és el responsable d’aprovar, supervisar i seguir l’efectivitat d’aquesta
Declaració i els compromisos que inclou.
De manera complementària, la Comissió de Nomenaments té la funció de supervisar l’actuació
de CaixaBank en relació amb els temes de responsabilitat corporativa, que inclouen també
l’Estratègia Mediambiental. D’altra banda, la Comissió de Riscos proposa al Consell la política de
riscos del Grup. Addicionalment, diversos comitès interns s'encarreguen de coordinar i supervisar
els diferents aspectes que s’esmenten en aquesta Declaració, incloent-hi el Comitè de
Responsabilitat Corporativa i Reputació, el Comitè de Gestió del Risc Mediambiental, el Grup
Operatiu per avaluar operacions i el Comitè de Medi Ambient.
Aquesta Declaració es revisarà i s’actualitzarà de manera periòdica.
Declaració aprovada pel Consell d’Administració, el 21 de febrer de 2019.
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