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~ "Ia Caixà' 

Introducció 

En una societat cada cop més sensibilitzada per la 
necessitat de protegir l'entorn en el que vIvim i 
desenvolupem les nostres activitats, i com part de la nostra 
polltica de millora contínua, "la Caixa" ha concretat les 
seves accions de respecte i protecció al medi ambient en la 
implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental segons el 
reglament europeu EMAS 1221/2009 i la norma ISO 14001 . 

Malgrat la nostra activitat no genera un risc significatiu per al 
medi ambient, creiem que ratificar el compromís amb el 
nostre entorn és imprescindible en una entitat amb la 
dimensió i les implicacions socials com les de "la Caixa". 

El nostre interés és col , laborar per un desenvolupament 
sostenible en els sectors d'activitat en els quals participem. 
S'ha escollit per la implantació d'un sistema de gestió 
ambiental , les activitats efectuades en el centre dels Serveis 
Centrals de "la Caixa" a Barcelona, edifici emblemàtic dintre 
de l'arquitectura de la ciutat. 

El nostre compromís es fa extensiu als nostres empleats i a 
aquelles empreses que col, laboren amb nosaltres, sense 
oblidar que ha de suposar un benefici afegit en la relació 
amb els nostres clients. 

Per "la Caixa", la incorporació en el nostre sistema global de 
gestió d'un Sistema de Gestió Ambiental , és la forma més 
segura de garantir la satisfacció dels requisits ambientals a 
totes les parts interessades, aixr com el compliment de la 
legislació vigent, proporcionant així un servei més 
satisfactori als nostres clients, que sigui la garantia cap a ra 
millora contínua de la nostra organització. 
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Presentació de l 'empresa 

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "la Caixa", es va constituir el 27 de juliol del 1990 
per la fusió de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, fundada el 1844, i la Caixa de Pensions 
per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, fundada el 1904. 

Figura inscrita amb el núm. 1 en el registre de les Caixes d'Estalvi de Catalunya de la Direcció General 
de Politica Financera del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

El 16 de novembre del 1990 va ser inscrita, amb el núm. 3003, en el registre Mercantil de Barcelona, en 
el tom 20.397, foli 1, full B-5614, inscripció 1". Quant al Registre Especial de Caixes Generals d'Estalvi 
Popular del Banc d'Espanya, li correspon el número de codificació 2100. 

Els Estatuts de "la Caixa" han estat aprovats pel Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya. Es poden consultar en el mateix Departament, en el Banc d'Espanya i en el domicili social de 
l'Entitat. 

El Consell d'Administració convoca l'Assemblea General Ordinària dintre del primer semestre natural de 
l'any. L'anunci de la convocatória es publica en el "Boletín Oficial del Estado", en el "Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya" i, com a mínim, en un diari d'àmplia difusió en l'àmbit d'actuació de l'Entitat, en 
el termini i condicions establerts en els Estatuts de "la Caixa". Així mateix, pot convocar l'Assemblea 
General Extraordinària sempre que ho estimi convenient, d'acord amb el que disposen els Estatuts, 
dintre dels mateixos terminis i condicions establertes per l'Assemblea General Ordinària. 

"la Caixa" és membre del Fons de Garantia de Dipòsits en Caixes d'Estalvi. 

Domicili social: Avinguda Diagonal, 621-629 - 08028 Barcelona 
Número d'identificació fiscal : G-58899998 
CNAE-09: 64.19 
Telèfon: 93404 60 00 
Fax: 93 339 57 03 
Tèlex: 52623-CAVEA E Y 50321 -CAIX E 
Adreça d'Internet: htlp:l/www.lacaixa.es 
Persona de contacte: Juliàn Cabanillas Moreno 
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Política ambiental 

La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa" és una entitat sensibilitzada en potenciar totes 
aquelles iniciatives i actuacions que afavoreixin una adequada conservaci6 del medi ambient. 

Encara que la naturalesa pròpia de la seva activitat no resulta especialment agressiva amb l'entorn, "la 
Caixa" es compromet a fer que les seves actuacions siguin respectuoses amb la naturalesa, a millorar 
contlnuament les seves pràctiques ambientals fent servir, sempre que sigui possible i econ6micament 
viable, les técniques més idònies. 

Concretament el compromis de "la Caixa" es basa en el fet de: 

• Garantir el compliment de la legislació i normativa ambiental aplicable a les nostres activitats, així com 
d'altres compromisos que l'empresa subscrigui voluntàriament. 

• Aplicar principis i bones pràctiques ambientals en totes les seves actuacions. 

• Formar i sensibilitzar els empleats, fent-los partlcips de la política ambiental mitjançant la prioritzaci6 de 
la comunicaci6 i informaci6, de manera que la gesti6 ambiental incumbeixi tots els membres de 
l'organització. 

• Establir i mantenir al dia un sistema de gesti6 ambiental. 

• Prevenir les actuacions contaminants, implantant de mica en mica les mesures de millora 
corresponents i tenint en compte tots els aspectes necessaris per garantir la protecció del medi ambient. 

• Difondre la política ambiental entre tots els proveïdors de béns i serveis assegurant-ne el compliment 
quan facin activitats al nostre centre de treball. 

• Posar la "polltica ambiental" a la disposici6 de totes les parts interessades. 

Per a la concreció i el desenvolupament d'aquest compromís, es fixaran anualment els objectius i les 
fites que marcaran e.1 grau d'avenç en la millora continuada de la gesti6 ambiental. 

Edició 2010 
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Descripció del sistema de gestió ambiental de serveis centrals de " la 
Caixa" 

El compromls de "la Caixa" amb el respecte del medi ambient engloba tots els seus projectes, serveis i 
productes, així com els programes de l'Obra Social , i compta amb la participació i implicació de tots els 
seus empleats, filials i empreses col ·laboradores. 

El seu compromís es concreta més enllà del marc legal mitjançant la implantació d'un Sistema de Gestió 
Ambiental documentat segons la norma ISO 14001 i el reglament europeu 1221/2009 de participació 
voluntària en el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS) en el seu edifici de Serveis 
Centrals, situat a l'avinguda Diagonal , 621-629 de Barcelona. 

La política ambiental de "la Caixa" s' articula al voltant del seu Comitè de Medi Ambient, que vetlla 
perquè tota la seva activitat sigui respectuosa amb l'entorn, a la vegada que fomenta i promou la 
implicació dels grups d'interès de l'Entitat. 

La documentació d'aquest sistema és la següent: 

Manual de gestió ambiental 
És el document guia del Sistema de Gestió Ambiental , que 
proporciona una visió general del sistema, cobreix els 
requisits del reglament europeu EMAS, la Política Ambiental 
de "la Caixa" i el seu Programa de Gestió Ambiental. 
Així mateix, fa referència als procediments del Sistema de 
Gestió Ambiental i defineix les línies generals de l'estructura 
de la documentació emprada. 

Procediments 

100000~ICACIÓN OI; ASO"fCT05 
........ IEN'.<LU 

Els procediments desenvolupen les accions necessàries que ha de dur a terme l'organització per 
acomplir els requisits del Reglament, estant el seu abast i detall adequats a la complexitat del treball , els 
mètodes utilitzats i al personal implicat. 

Instruccions de treball 
Detallen de forma més explícita els procediments, aquelles accions a desenvolupar que per la seva 
complexitat o per raons d'operativitat així ho requereixin. 

Registres 
Emanen dels processos i estan formats pels resultats de revisions del sistema, anàlisis, informes 
d'auditoria, requisits legals i reglamentaris, etcètera. 

El Sistema de Gestió Ambiental implantat per "la Caixa" tè com a base l'anàlisi ambiental que es va fèr 
abans de la seva adopció. Després de l'anàlisi de les dades obtingudes, es van determinar quins eren els 
aspectes de l'activitat que incidien sobre l'entorn en què es desenvolupava, així com els requisits legals 
que calia aplicar-hi. 

Després de la valoració dels aspectes ambientals directes i indirectes, se'n van identificar els que 
resultaven significatius, i es van determinar les accions concretes que havia de desenvolupar 
l'organització per a la conservació, el respecte i la protecció de l'entorn, que queden recollides en la 
documentació de suport esmentada anteriorment. 

El Sistema de Gestió Ambiental de "la Caixa" es basa en el principi de millora continua, amb l'establiment 
periódic d'objectius ambientals, desenvolupats en un programa concret de realització i recursos 
necessaris. Estableix mecanismes, tant interns com externs, per detectar les desviacions en el sistema i 
donar-hi un tractament correcte. Existeixen, a mès, revisions periódiques per part de la direcció de 
l'organització i auditories. 
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Compromisos voluntaris de " la Caixa" 

"la Caixa" compta amb una missió i visió clarament definits i la seva actuació es basa amb el respecte 
constant dels seus valors corporatius, segons uns principis d'actuació específics, detallats en el Codi ètic 
de l'Entitat. 

El 2009 es va aprovar el nou Codi Ètic de Valors Ètics i de Principis d'Actuació de l'Entitat, que 
actualitzava l'anterior vigent i que esta disponible per la seva consulta pública en la pàgina web: 

http://portal.lacaixa.es/infocorporativa/responsabilidadcorporatival 

o 

o 

o 

e 

o 

"la Caixa" es troba adherida a diferents instruments internacionals relatius a la 
responsabilitat social i mediambiental i als drets humans, a més compleix amb els 
compromisos que d'aquests se'n deriven. 

En Particular, "la Caixa" s'ha adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides i els seus 
deu principis. L'adhesió a aquests principis constitueix un compromis integral per a la 
responsabilitat social i per a la sostenibilitat, amb la intenció de desenvolupar dita actitud 
en tota la seva cadena de valor. "La Caixa" ha inclós una clàusula per tal que els seus 
proveïdors respectin tambè aquests principis. 

"La Caixa s'ha adherit també als Principis d 'Equador, conjunt de directrius, 
d'acceptació voluntària , per a la gestió social i mediambiental de temes relacionats amb 
el finançament d'inversions· en el camp del desenvolupament. Amb l'adopció d'aquests 
principis, " La Caixa" ha adquirit el compromis de que tots els projectes de finançament 
importants, comptin amb una avaluació social i mediambiental positiva, conforme els 
estàndards establerts per la Corporació Internacional Financera (CIF), membre del Grup 
Banc Mundial. 

Programa de Medi Ambient de les 
Nacions Unides per a Entitats Financeres 
(conegut per les sigles en anglès, UNEP
FI). 
L'objectiu d'aquest programa és involucrar 
les entitats financeres en la protecció ambiental i en el creixement sostenible. Amb la 
firma de la Declaració de les Entitats Financeres sobre Medi Ambient i el 
Desenvolupament Sostenible, "la Caixa" adopta un compromís a favor del 
desenvolupament sostenible, la integració d'aspectes ambientals en les operacions 
serveis realitzats i un compromís a favor de la sensibilització i comunicació. 

Obtenció del distintiu de qualitat 
ambiental per a la xarxa d 'oficines a 
Catalunya. 
Els criteris ambientals del distintiu per a la 
xarxa d 'oficines amb atenció al públic 
tenen com objectiu minimitzar /'impacte 
sobre el medi de les oficines i fomentar la 

III 
Garantia de 
qualitat ambie. ntal 

Xerm d'o(lCineII resped:\JOI5e15 

amb el medi ambient 

lXXiC tIllm. 4771 ResooIucl6 MAH I 3&13 I 200G 

sensibilitat ecològica entre els empleats i els usuaris. Aquests criteris es centren en 
reduir el consum d'energia i aigua, i la generació de residus aixf com augmentar l'ús dels 
productes ambientalment preferibles. 
- "la Caixa" després del procés de verificació , va renovar aquest distintiu per a la seva 
xarxa d'oficines a Catalunya fins l'any 2012. 
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Comportament ambiental de Serveis Centrals de "la Caixa" 

En aquest apartat es detallen els aspectes ambientals i els seus impactes derivats de la interacció de la 
nostra activitat de serveis corporatius generals i desenvolupament de productes i serveis financers amb 
el medi ambient. 

Es consideren aspectes directes i indirectes en funció de si són gestionats directament o no per "la 
Caixa". 

Es consideren les operacions de funcionament normals (incloent situacions de posada en funcionament i 
aturada de les activitats o processos que normalment funcionen sense interrupció, les activitats de 
manteniment d'acord amb una especificació o formulació diferent de l'habitual, aixi com totes aquelles 
que periódicament es realitzen) . Es considerarà també la possibilitat d' incidents i les situacions 
potencials d'emergéncia o d'accident (incendis, explosions, abocaments accidentals, inundacions, etc.) 

També hem considerat els aspectes derivats de producte. El risc ambiental és un dels aspectes que es 
valoren en el procés normal d'avaluació de riscos en operacions de crèdit destinades a empreses que 
operen en sectors potencialment contaminants, en el sentit més ampli possible. Estudiem amb atenció 
especial si s'hi han implantat sistemes de protecció ambiental i com poden afectar aquestes qüestions a 
la solidesa de l'empresa, a la sostenibilitat de la zona i a la seva capacitat de desenvolupament futur. 

Control dels Impactes 

S'han definit indicadors per al seguiment de tots els aspectes que seran reflectits en la següent 
declaració. 

Per efectuar l'avaluació d'aspectes ambientals es valoren els següents criteris: 

• Freqüència I Probabilitat 
• Possibilitat d'implantar mesures per reduir l'impacte ambiental de l'aspecte 
• Regulació existent 
• Magnitud de l'aspecte 
• Incidència sobre el medi ambient 
• Perjudici a la imatge pública ilo queixes o denúncies dels grups d'interès 

La suma de valors obtinguts en cada criteri permet conèixer el nivell de significació de cada aspecte. 

Els aspectes ambientals de productes, serveis i sensibilització es consideren directes i significatius. 

A la nostra avaluació els aspectes indirectes han resultat tots no significatius. 

Els impactes ambientals associades als aspectes significatius són el consum de recursos naturals 
(consum d'energia elèctrica i paper) aixl com el consum d'energia i contaminació associada al tractament 
final dels residus (residu de paper, cartró i tòner). 
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Indicadors de l'impacte ambiental de serveis centrals de " la Caixa" 

INDICADORS BAs ICS DE L'IMPACTE AMBIENTAL DE SERVEIS CENTRALS 
ENERGIA 

Energia elèctrica' 
Total consum (MWh) 

Total consum per usuari (MWh) 

Gasoil 
Total consum (I) 

Tota l consum (MWh) 

Total consum per usuaris (MWh) 

Total energía consumida (MWh) 

INDICADORS BAslCS DE L'IMPACTE AMBIENTAL DE SERVEIS CENTRALS 

CONSUMS 

Paper' 
Total consum (t) 

Total consum per empleat (t) 
Paper reciclat sobre total (%) 

Aigua 

Total consum (m3
) 

Total consum pr usuari (m3
) 

INDICADORS BAslCS DE L'IMPACTE AMBIENTAL DE SERVEIS CENTRALS 

EMISSIONS 

Emissions directes energia consumida C02 1 

Emissions directes electricitat (t) 

Emissions directes gasoil (t) 
Total emissions directes (t) 

Total emissions directres per empleat (t) 

Desplaçaments i viatges corporatius , 

Tones de C02 
nO empleats S5CC i xarxa 

Total Tn C02 por empleat 
1 Factors d emissió assodf,ts, lli etler¡g 2011. OrodM Catllllna del ~n\l¡ d imitit 

2 F.ctors d'emissió WRI (World Resources Institute) 

INDICADORS BAslCS DE L'IMPACTE AMBIENTAL DE SERVEIS CENTRALS 

Tota l m' construïts 

Tota l m'ocupats 

Total m2 construïts per usuari 
Total m' ocupats per usuari 

• Aspecte significatiu 
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2008 

31.653 

15,4 

150.735 

1,60 

0,780 

31.654,40 

2008 

86 
0,055 

69 

73.847 

35,99 

2008 

5.729 

420 
6.149 

2,997 

2.474 

25.335 

0,098 

2008 

66.975 

4.367 

32,64 

2,13 

2 O Mfty 2011 

2009 2010 

32.484 31.375 
16,3 15,7 

277.001 104.060 

2,94 1,10 
1,471 0,550 

32.487,16 31.376,10 

2009 2010 

95 98 
0,063 0,065 

95 95 

71.947 76.826 

35,99 38,41 

2009 2010 

5.880 5.678 

772 290 
6.651 5 .968 

3,327 2,984 

2.435 2.248 

24.944 25.288 

0,098 0,089 

2009 2010 

66 .975 66.975 

4.367 4.367 

33,50 33,49 

2,18 2,18 
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INDICADORS BAslCS DE l'IMPACTE AMBIENTAL DE SERVEIS CENTRALS 

RESIDUS 2008 2009 2010 

Paper i cartró * 
Total paper i catró (t) 167 147 134 

Total paper i cartró per empleat (t) 0,107 0,098 0,089 

Cartutxos de tòner • 
Tota l cartutxos de tòner (unitats) 3 .924 .4.551 5.311 
Total cartutxos de tòner per empleat 2,52 3,02 3,51 

Mescles de residus municipals 
Total mescles de residus municipals (t ) 122,96 89,46 91,85 
Total mescles de residus municipals per empleat (t) 0,079 0,059 0,061 
Plàstic 

Total plàstic (t) 1,75 4,15 7,19 
Total plàstic per empleat (t) 0,001 0,003 0,005 

INDICADORS BAslCS DE l'IMPACTE AMBIENTAL DE SERVEIS CENTRALS 
RESIDUS PERillOSOS 2008 2009 2010 

Residus Perillosos 
Total (t) 2,80 2,70 1,26 
Total per empleat (t) 0,002 0,002 0,001 

• Aspecte significatiu 

En la quantificació dels indicadors, es diferencia entre empleats de "La Caixa" i usuaris totals de l'edifici , 
ja que permanentment hi ha una població circulant alta entre empleats d'altres empreses, sobretot pel 
que fa a empreses de manteniment i neteja, aixi com consultores, auditories, visites, etc. Dels que els 
seus consums i residus també afecten l'impacta final. Altres aspectes com els viatges corporatius, només 
afecten empleats de "la Caixa". 

2008 2009 2010 

Usuaris Serveis Centrals 2.0S2 1.999 2.000 
Empleats Serveis Centrals 1.5S8 1.50S 1.S12 

Entre les variacions més significatives respecte anys anteriors trobem les següents: 

Gasoil - AI reduir-se el seu ús el 2010 només en operacions de manteniment, el consum ha disminuït un 
62%. 

Residus perillosos - El 2010 només s'ha realitzat una retirada de fluorescents, en contra les dues anuals 
que es venien realitzant els anys anteriors, pel que la disminució ha estat del 53%. 

Cartutxos de tòner i residu plàstic - L'increment en aquests residus ha estat degut a la 'recollida conjunta 
per el seu tractament a d'altres empreses ubicades al mateix edifici. 

Abocaments d 'aigües residuals 

Aquest abocament prové d'aigua sanitària. Es realitza al clavegueram públic on es recollit per el sistema 
de sanejament municipal. Es disposa de permis d'abocament renovat a l'Octubre de 2010 per adaptar-lo 
al nou volum d'abocament que s'ha reduït un 16,6%. Es realitzen anàlisis semestrals, complint-se els 
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paràmetres del permfs d'abocament. Com a conseqüència dels resultats d'un d'aquests anàlisis s'ha 
substituït l'abrillantador utilitzat, aixl com proporcionat recomanacions de bones pràctiques als usuaris. 

Abocaments accidentals 

"la Caixa" controla tambè els abocaments accidentals que es poguessin produir en situacions d'incident o 
emergència. Per fer-ho, hem elaborat procediments especlfics de gestió de: 

Matèries especials, tant substàncies líquides com gasos, inclosos els olis minerals. 
Càrrega i descàrrega dels dipósits de gasoil. 

En tots aquests casos procedim segons les fitxes de seguretat del productor, avisem les autoritats 
municipals corresponents i gestionem com a residus perillosos els que es poguessin generar de la 
contenció de les matèries anteriors, sempre a travès de gestors autoritzats. 

En aquest sentit, fins al moment, no s'ha detectat cap incidència que hagi requerit de l'ús del sistema 
d'emergència. 

Aspectes derivats d'incendi 

"la Caixa" controla i minimitza aspectes ambientals que es poguessin derivar de la situació d'emergència 
per incendi. Per fer-ho, el Manual d'autoprotecció de l'edifici recull la pauta d'actuació i els protocols que 
cal seguir amb l'objectiu de minimitzar al màxim els impactes ambientals que es poguessin produir en 
aquesta situació. 

Durant el 2010 s'han col ' locat 15 vàlvules de sectorització en els muntants d'aigua contra incendis, per 
tal de minimitzar els drenatges dels trams en cas de reparacions. Aixl mateix s'han habilitat 5 contenidors 
de 1000 litres per a dipositar l'aigua del bu idatge dels muntants i reutilitzar-Ia posteriorment. 

S'ha consolidat la reducció del nombre total d'alarmes gràcies a l'explotació de dades que fem del 
sistema de detecció d'incendis i a les accions correctores que engeguem com a conseqüència de l'anàlisi 
d'incidències. 

Fins al moment, no ha estat necessari l'ús dels miljans de la xarxa d'aigua contra incendis. 

En els simulacres d'incendi amb evacuació s'activa el pla d'emergència i es comprova la utilitat del 
procediment. 
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Actuació ambiental 

"La Caixa" entén el compromís amb la protecció de l'entorn 
d'una manera àmplia, que engloba els seus projectes, serveis i 
productes, així com els programes de la Obra Social. Per aixó 
compta amb la implicació dels empleats, filials i empreses 
col·laboradores. 

A "la Caixa" segueix vigent la voluntat de redu ir, any rere any, 
els efectes negatius que la seva activitat diària té en el medi 
ambient. 

Oficines i edificacions 

La utilització de noves tecnologies a la xarxa d'oficines ha 
permès durant el 2010, millorar l'eficiència dels processos i 
facilitar el treball dels empleats. 
Durant el 2010, i dintre del pla estratégic de Serveis 
Informàtics, s'ha donat un impuls decisiu a la construcció d'un 
Centre de Processament de Dades d'última generació. Aquest 
projecte que acollirà els servidors i dades informàtiques de 
l'entitat, potenciarà el lideratge tecnològic de "la Caixa", al 
tractar-se d'unes instal' lacions innovadores i avançades en 
quan a infraestructures informàtiques, energètiques i de 
telecomunicacions. Esta prevista la posada en funcionament 
del primer centre 'el 2011 . 

Eficiència energètica 

"la Caixa", fidel al seu compromís amb l'entorn, treballa per 
reduir el consum d'energia i el nivell d'emissions de gasos 
d'efecte hivernacle associats. 
Amb aquest objectiu al 2010 s'ha iniciat una campanya 
d'informació i sensibilització als empleats de la xarxa d'oficines 
sobre el seu consum elèctric durant l'any i la diferència 
respecte de l'any anterior. Les oficines que han incrementat el 
consum respecte els anys anteriors, o amb un alt consum per 
empleat, van ser contactades per tal de reduir el consum 
energètic. En total s'han enviat 21 .712 comunicacions (una per 
oficina cada trimestre) i s'han realitzat 470 contactes telefònics. 
Paral·lelament i en relació amb l'estalvi energètic derivat del 
consum dels equips informàtics, aquests es van programar el 
2009 per a que hivernessin de manera automàtica durant el 
cap de setmana. Aquesta mesura ha representat un estalvi 
energètic del 20,45% del seu consum, que representa més de 
5 milions de kWh. AI 2010, han estat 500 les oficines que han 
hivernat durant la nit als dies laborals, significant 5,9 milions de 
kWh o un 22,15% d'estalvi energètic sobre el consum in icial. 
Les impressores làser tambè han estat programades per entrar 
en mode d'estalvi energètic transcorreguts 30' d'inactivitat. La 
resta d'equips electrònics, que s'han d'apagar manualment, 
han estat etiquetats amb adhesius que incorporen el text 
"Apaga'm abans de marxar". AI 2010 s'han etiquetat els 4.710 

El compromís de " la Caixa" amb 

el respecte al medi ambient 
engloba tots els seus projectes, 
serveis i productes, així com els 
programes de la Obra Social, també 

compta amb la implicació dels 

empleats, filials empreses 
col·laboradores. 

Serveis Informàtics aplica mesur-es 
per millorar 4' eficiència energètica 
dels equipaments 
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equips que van quedar pendents al 2009, arribant al total de 
78.795 equips, tant en oficines com Serveis Centrals. 

També s'han posat en pràctica altres mesures d'estalvi en el 
Centre de Processat de Dades, on s'ha optimitzat la seva 
refrigeració amb un estalvi energétic del 14% que representa 
2,3 milions de kWh de consum eléctric. 

Una altre iniciativa destaca ble ha estat l'adopció de les 
temperatures de confort establertes en el Reglament 
d'instal 'lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), en funció de 
l'època de l'any (21°C - 26°C), i l'enviament d'adhesius i 
circulars per assegurar el seu compliment. Les oficines també 
reben avisos puntuals per tal de revisar els rellotges 
programadors de clima quan es produeixen canvis estacionals 
dels horaris. Aquesta campanya també s'ha estès a d'altres 
empreses fi lials i participades, aixl com l'Obra Social , situats 
ens les mateixes instal' lacions de Serveis Centrals de "la 
Caixa". En total s'han senyalitzat 7.000 termóstats. 

També durant el 2010 s'ha ampliat la campanya de l'interruptor 
únic, fins arribar a la xifra de 1.900 oficines telegestionades. 
Aquesta campanya segueix amb les iniciatives començades el 
2009, amb l'objectiu d'evitar el consum elèctric fora l'horari de 
treball , i alhora telegestionar aquelles amb un consum superior 
a la mitja. Gràcies a aquestes mesures s'han aconseguit 
reduccions mitjanes del 7% d'energ ia per oficina. 

En aquelles zones d'iluminació permanent, s'han instal' lat 
20.000 ecotubs, dispositius més eficients que fomenten l'estalvi 
energètic. 

La filial Sumasa, dedicada especialment al manteniment i 
compres de material de les oficines i edificis de "la Caixa", ha 
identificat 1.600 oficines en les que la potència contractada era 
excessiva i s'ha sol, licitat la reducció de kW contractats. 

En global, al llarg de 2010 s'ha aconseguit reduir el consum 
elèctric en un 7% de la xarxa, i un 6,41 % del total de l'entitat. 
La reducció no ha arribat a l'objectiu proposat del 10%, molt 
ambiciós, peró significatiu del treball realitzat, sobretot si es te 
en compta que la temperatura mitja ponderada del 2010 ha 
estat 1°C superior al 2009, a més de l'impacte d'una 
climatologia extrema en mesos com Novembre. 
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Eficiència 
energètica: 

sí o sí 

Aigua 

Davant d'aquesta situació, 'la 
Caixa- està fent una serie de 
miIores. que ja s'han tradti~. 
per posar un exerrpte, en una 
reducció del 14% del corusm 
ene<gètic del CPO. Altres accions 
són: 

En oficines i en 
Serveis Centrals: 

• Les impressores làser entren 
en mode estaM d'energia 
després de 3) minuts de no 
fer~se servir: 

• Les pantalles s'apaguen des
prés d 'un període d'inactivitat 
de 15 minuts. 

• 8s pe hivernen automàtica
ment durant la m. La hivernació 

ccnsisteix: en l'ah.rada otdena
da. del PG. i es g..wda en OISC 
la Onatge da la memòria del PC 
en aquell moment. Ouan es 
retnida, el pe recupera aquesta 
imatge i CfJ9da. en la matetxa si
tuació d'abans da la hivernaoó. 

Tot i 8IXÒ. per rro::>Ws fu ncionals. 
no s'_guen els seMdo<s da 
les oficines. 

En el CPD: 

• S'ha redissenyat el flux de 
ventilació de les màquines. 
que es fa impulsant aire fred 
des del fals sostre per miijà de 
rajoles perforades situades a 

k1 part davantera dels aonaris 

El 2010, durant el perlode de febrer/març es va detectar un 
increment del consum degut a una fuita , procedint a la seva 
reparació. 

Paper 

El paper continua sent el residu més significatiu generat en las 
instal-Iacions de l'Entitat. Per això, es segueixen impulsant 
accions per fer més eficient el seu consum. 

Dins el marc de definició "d'oficina del futur", s'ha treballat en la 
integració de noves tecnologies informàtiques en el dia a dia. 
S'ha reduït el paper de les gestions administratives, integrant el 
fax en el gestor de correu electrònic, i fomentant la compartició 
de documents on-fine quan sigui possible. 

S'ha incrementat substancialment la facturació electrònica, tant 
per part de proveïdors externs a "la Caixa", com entre les 
empreses del grup, amb l'estalvi de paper que això suposa. 

de servidors, que aspren l'aire 
fred 8 través dels ventiladors 
i expulsen l'aire calent per la 
part posterior. 

• S'han resn:uat més de 5(X) 

rajoles perforacias. 
• S'han enfrontat les fiares d'ar

maris de servidors per crear 
cicfes lògics de refrigeració 
(passadissos freds i passadis

sos calents). 
• Enllumenat automàtic de les 

sales del CPD, amb sensors 
de presència. 

• S'ha progamat un augment 
de la temperatura nit jana 8 

les sales del CPD en 5 OC, així 
com la temperatura d'impuls 
dels climatrtzadors i la de 
l'aigua en les refrigeradores. 

A mode d'exemple s'ha implantat el denominat "expedient 
electrònic de riscos" a tota la xarxa d'oficines, que substitueix 
l'enviament flsic de documents. 

En l'àmbit de la gestió de màrqueting, s'ha reduït el nombre de 
fulletons publicitaris en format físic a les oficines, que es limiten 
només a la companya principal, els col ·lectius multiestrella i el 
catàleg de Punts Estrella. 

Nou 
c.r~/.!I 
de fullets 
dlglt." 
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Paral-lelament s'han creat fulletons dig itals que, amb una 
extensió màxima d'una fulla, s'imprimeixen quan el client 
sol, licita mès informació sobre un producte o servei. 

El 2010 per al total de l'entitat s'ha aconseguit reduir el consum 
de paper un 5,15%, i l'ús de paper reciclat s'ha incrementat fins 
arribar al 99,4% a la xarxa d'oficines. 

Gestió de Residus 

Malgrat que el volum de residus, comparat amb d'altres 
sectors, ès poc rellevant, "la Caixa" disposa d'una normativa 
interna que garanteix la correcta gestió d'aquests segons 
preveu la legislació. Tots són objecte de valoració i aquells amb 
algun component contaminant, disposen de contenidors 
especlfics i són recollits de manera periód ica per gestors 
autoritzats. 

El 2010 s'ha iniciat una proba pilot de retirada de les papereres 
dels empleats de l'edifici, aixi com un augment de contenidors 
especifics en els punts centralitzats de recollida de residus. La 
primera estimació ès una millora en la recollida selectiva, aixi 
com la disminució de residu de paper recollit. 

Emissions 

"la Caixa" mantè el seu compromis de reducció d'emissions de 
C02. Aquestes emissions són conseqüència de les activitats de 
gestió i climatització dels seus immobles, la realització de 
viatges i, en cas d'emergència, la posada en marxa de turbines 
i grups electrógens. 

La inspecció realitzada de l'emissió de contaminants 
atmosfèrics procedents de la instal 'lació de calefacció, conclou 
que per tenir una potència inferior a 17,4 MWt es consideren 
com no industrials i exempts de control , no sent-li d'aplicació 
els limits previstos en la normativa vigent per a instal' lacions 
industrials similars. 

Pel que fa als elements amb possibilitat de controls de vapors 
infectats per legionel ' la, si be la legislació marca revisions cada 
3 mesos, aquests s'estan efectuant amb una freqüència de 3 al 
mès, i per laboratoris diferents, amb l'objectiu de realitzar 
anàlisis i contraanàlisis. Tots els paràmetres resultants han 
estat inferiors als valors de referència. 

Les emissions directes de 2010 han estat de 5.968 tones de 
C02, corresponents a 5.678 t per consum elèctric i 290 de 
gasoil. 

Transport 

El 2010 s'han adoptat mesures encaminades a racionalitzar els 
costos económics i ambientals derivats del transport. Per 
aconseguir-ho, s'ha invertit en sistemes de comunicació i 
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videoconferència, amb l'objectiu de reduir el nombre de 
desplaçaments necessaris. 

Ha suposat un descens de 1.311 .314 km recorreguts i un 
estalvi de 188 tones en emissions de C02. 

Així mateix s'ha reduït la freqüència d'enviament de la valisa 
que, el 2010 ha passat de diè ria a dies alternats. D'aquesta 
manera es disminueix el nombre de km recorreguts, reducció 
addicional a les dades indicades anteriorment, on només es 
considera els trajectes d'empleats. 

Reun ions V irtuals 

Basades en l'aplicació Live Meeting de OCS, permet realitzar 
èudio-conferències massives a través de l'ordenador. Les 
trobades de treball donen pas a les reunions virtuals. 
El 2010 s'ha iniciat una prova pilot a la zona Nord. L'aplicació té 
un límit de connexions, de mitja hora de durada, en torn a les 
350 persones i una audiència superior al 70% dels convocats. 
Segons l'informe realitzat el 90% dels empleats ho valora 
positivament respecte a les èudio-conferéncies telefóniques, i 
un 80% considera que la qualitat de l'èudio és bona o molt 
bona. 
Esta previst un desplegament gradual al llarg del 2011. 

Formació i sensibilització 

Els empleats tenen un paper fonamental en la política 
ambiental de la entitat, ja que són ells qui , amb la seva 
implicació, fan possible la implantació de millores en la gestió 
ambiental. . 
Una mostra del seu paper actiu són les 94 propostes de millora 
rebudes en la bústia de suggeriments ambientals al llarg del 
2010. 

D'altre banda 62 empleats han realitzat el curs "Sistema de 
Gestió ambiental ISO 14000", de sensibilització a Virt@ula. 

L'espai ecoCaixa posa a disposició del públic en general de 
consells relacionats amb el medi ambient. També permetre 
consultar les . principals iniciatives de l'Entitat en matèria 
ambiental , així com accedir a la Declaració Ambiental. 

http://multimedia.lacaixa .es/lacaixa/ondemand/portal/ecocaixa2/index.html 

Una de les in iciatives destacades en aquesta matèria és el 
servei de correspondència online , posat en marxa el 2005 i que 
permet als clients participar en la protecció de l'entorn. El 2010, 
el nombre de clients amb el servei de correspondència digital 
s'ha elevat als 2,85 milions, i s'ha reduït el nombre de 
comunicats en paper a clients en 48,2 milions respecte els 
emesos el 2009. 

e 
Serveis ocs (otfIce Communk:at lons Servat): 

Comrnun!ealor. UveM .. Ung: 
. .............. :or_ .....,.,..-. . .......... • ~"'<>OOiIW"a' 

·v"*"",,,"""_. ._.-
Pm\"d pilot a la DT Nord 
'10~rr __ 

·2~o_dolM! .,<;OO:I_ 

. ~_",o);)..-,,-·_OIII ..... __ • __ I .","OIJ~_ 

. 1lIJ9o"'_~~0I .. ~",.'_ 

Donem la benvinguda a 
tots els ecoCompromesos 
/'ole~ dI! dos mílium d .... dil.'nt~ jd It'ben d ..:orreu à 
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;K "la Caixà' 

Relació amb els proveïdors 

La polftica de compres de "la Caixa" es basa en el compliment 
rigorós del marc legal establert. Inclús, l'Entitat, conscient de la 
necessitat d'efectuar una gestió responsable en relació als 
seus proveïdors, mantè com a criteri d'idoneïtat, la conjunció de 
qualitat i fiabilitat en el servei amb el valor i els compromisos 
ètics adquirits per l'Entitat. tos per aixó que te entre els seus 
compromisos vetllar per la transparència i el rigor en la selecció 
de col ·laboradors, com en l'adjudicació de contractes - totes les 
compres realitzades passen prèvia adjudicació, per una taula 
de compres i, en funció del import, per subhasta pública- o el 
requeriment als proveïdors d'una conducta respectuosa amb el 
medi ambient i els Drets Humans, reforçant aixl la cooperació 
mútua i la fidelització. 
Tots els proveïdors de "la Caixa" han d'estar al corrent de les 
seves obligacions legals per poder col· laborar amb l'Entitat. 
Aquest control genèric ès mès rigorós per a sectors de major 
risc, com són els proveïdors que provenen de països de fora la 
OCDE i que s'encarreguen de la fabricació de productes 
especlfics per l'entitat. 

Durant l'ant 2010, "la Caixa", amb un total de 624 proveïdors, 
va presentar un volum de compres de bens i serveis de 1.078 
milions d'euros, pagats a travès de 506.138 factu res. Aquestes 
van registrar un compliment del 91 %, en un termini establert de 
60 dies. Els cinc proveïdors amb major volum de facturació, van 
representar 223 milions d'euros. 

Uderatge. confiança, campromls socIal 

Pacte Mundial de les 
Nacions Unides 
Principi 9: les empreses 
han d'impulsar el 
desenvolupament i la 
difusió de tecnologies 
respectuoses amb el 
medi ambient 

Aposta per la sostenibilitat social i ambiental 

La inversió Socialment Responsable (ISR) permet agrupar 
sostenibilitat i rendibilitat mitjançant la integració de criteris 
responsabilitat social , ambiental i de govern corporatiu en la 
preselecció de la cartera d'inversió. En els últims anys, 
aquesta modalitat inversora ha experimentat un gran 
augment a Europa, amb un nombre creixent de particulars i 
de col · lectius que aposten per aquest tipus de fons. 

"la Caixa" considera que la ISR ès una eina fonamental per 
impulsar el desenvolupament sostenible i treballa per 
incrementar la seva presència al mercat espanyol. 
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Microbank Fons Èt ic 

Es un nou fons d'inversió ètic i solidari, creat el 2010, fruit de 
la fusió dels dos fons socialment responsables de "la Caixa", 
el FonCaixa Cooperació Socialment Responsable Europa i 
el FonCaixa Privada Fons Actiu Ètic. 

• El fons incorpora criteris ètics, socials i ambientals 
en la selecció dels actius de la seva cartéra, que 
són determinats per una Comissió Ètica fomada per 
experts independents. 

• Un 25% de la comissió de gestió d'actius es destina 
a la cooperació en projectes de ONG i entitats 
sense ànim de lucre designades per els partícips. 

• La Fundació "la Caixa" aporta cada any un import 
equivalent al cedit per la Gestora a les entitats 
beneficiàries. 

El 2010 el total cedit als projectes ha ascendit a més de 
25.000 euros. 

Principis d'Equador 

Des de la seva adhesió als Principis d'Equador el 2007, 
l'aprovació de projectes de finançament amb una inversió 
superior als 10 milions de dólars requereixen una avaluació 
prévia positiva, que incorpora factors socials i ambienta ls e.n 
l'anàlisi. 
El 2010 han estat 55 projectes amb un volum total de 9.980 
milions d'euros. 

El 2010, dins el compromís amb l'entorn, l'Entitat ha treballat 
per avançar en el procés d'avaluació social i ambiental de 
les sol· licituds de finançament. Aixf, basant-se en els 
Principis d'Equador i en els estàndards d'actuació del CFI, 
s'ha desenvolupat un nou procediment per avaluar els riscos 
socials i ambientals en aquelles operacions sindícades amb 
un import superior als 7 milions d'euros. Aquest procediment 
es posarà en marxa a partir de Gener de 2011 . 

SAM Sustainable Climate 

"la Caixa" comercialitza els fons SAM Sustainable Climate, 
que aposta per les energies renovables i es centre amb la 
lluita contra el canvi climàtic, una orientació que s'alinea 
amb el compromfs de l'Entitat. 

El SAM Sustainable Climate es va començar a 
comercialitzar al maig de 2010. Es tracta d'un fons d'inversió 
socialment responsable, de renta variable, on intervenen 
empreses de tot el mon que ofereixen tecnologies, 

~MicroBank 
Banco Social de ~/a Caixa -

-O::~ e 
' .eln' ".e ... , ... . ~I .t.!Un 
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productes o serveis que redueixen, frenen o contribueixen a 
pal' liar les conseqüències del canvi climàtic. La gestora del 
fons és Sustainable Asset Management (SAM), una entitat 
especialitzada en l?ostenibilitat i que s'encarrega de la 
elaboració dels Index Dow Jones Sustainability, de 
referència a la indústria i en l'àmbit de la sostenibilitat. 

Per la seva part, el BGF New Energy és un fons de renta 
variable, gestionat per BlackRock, que intervé almenys el 
70% de la seva cartera en empreses relacionades amb el 
món de les energies alternatives i les renovables. Es 
comercialitza per part de "la Caixa" des del passat agost de 
2008. 

Finançament de projectes d 'energies renovables 
ecoeficiència. 

"la Caixa" ha mantingut la seva aposta per els projectes 
respectuosos amb l'entorn i per aquells que permetin el 
desenvolupament d'energies renovables ' com una forma 
d'aconseguir una major sostenibilitat a llarg termini. 

El 2010, ha participat en 20 operacions amb un import 
global de 2.458 milions d'euros, en solitari o bé amb d'altres 
entitats. L'Entitat ha assegurat 326,86 milions d'euros, i 
invertit 478,72 milions addicionals, el que ha suposat la 
generació de 1.320,9 MW. 

D'altre banda, i en relació a la línea de Leasing de plantes 
fotovoltaiques, el 2010 s'han finançat 12 operacions, amb un 
volum total de 9,83 milions d'euros. 

També el 2010, "la Caixa" ha signat un conveni amb el Banc 
Europeu d'Inversions (BEI) , la Diputació de Barcelona i 
Caixa Catalunya per al finançament d'instaHacions 
fotovoltaiques i programes d'eficiència energética fins l'any 
2012. 

El finançament d'aquests projectes s'ajustarà als 
requeriments del Real Decret 1565/2010, difós el 23 de 
novembre de 2010, que regula i modifica determinats 
aspectes relatius a l'activitat de producció d'energia elèctrica 
en régim especial i fixa les noves condicions de retribució 
que entraran en vigor al segon semestre de 2011 . 

Amb l'estabilitat que aportarà al sector la nova normativa i la 
reducció prevista en el preu de les plaques fotovoltaiques 
per al proper any, s'espera que els projectes tornin a ser 
económicament viables i que es reactivi la demanda 
d'operacions a mitjan 2011 . 

AI llarg de 2010, i en el marc del conveni amb el BEI , no hi 
hagut demanda de finançament de projectes de generació 
d'energia neta, degut als continus anuncis de modificacions 
en la retribució de l'energia produïda i la seva possible 
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Tipus d'energIa finançades 2010 

Eohca FotovoltaIca Termosolar 

n!? de projectes 13 4 3 

Import (euros, 1477.853 101.379 878.907 
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aplicació amb caràcter retroactiu. Aquest fet ha frenat 
moltes iniciatives i projectes que s'havien plantejat. 

Finalment, s'han finançat operacions d'energies 
fotovoltaiques, no adscrites al conveni BEI , per un import de 
10,6 milions d'euros. 

Programa Emprenedor XXI 

Un dels principals reptes de l'entitat és el de fomentar la creació 
d'empreses innovadores i amb visió de futur que facin arribar la 
investigació desenvolupada a la Universitat i en centres 
d'investigació al mercat. 
En aquesta linea, i per tal d'impulsar la creació d'empreses en 
el sector de les tecnologies netes, es va crear el 2010 el 
Programa EcoemprenedorXXI, centrat en l'àmbit de les 
energies renovables, l'eficiència energètica, la mobilitat 
sostenible, la gestió del cicle de l'aigua i la gestió energètica 
dels residus. . 
La iniciativa, que en la seva primera convocatòria ha comtat 
amb 14 participants, està promoguda per "la Caixa", Gamesa, 
Barcelona Activa, el Departament d'Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya i la cambra de Comerç de Barcelona. 
El premi per tots aquells projectes escollits en el marc de la 
iniciativa EmprenedorXXI consta d'un conjunt d'accions 
formatives, d'intemacionalització i d'incubació que es 
consideren útils per a la posta en marxa d'un projecte 
empresarial. 
El guanyador també rep una dotació econòmica de 20.000E i la 
oportunitat de participar en el curs d'acceleració empresarial 
Ignite, de la Universitat de Cambridge. Aixl mateix, també pot 
participar en un punt tecnològic d'innovació, que implica la vista 
a un dels principals pols d'innovació del món per establir 
contactes i tancar negociacions. El premi inclou també sis 
mesos d'estància en la incubadora d'Empreses de Barcelona 
Activa. Per altre banda, els dos finalistes són també guardonats 
amb 10.000 i 5.000 euros respectivament. 

El programa Bioemprenedor XXI facilita la creació i 
consolidació d'empreses innovadores de qualitat i amb sentit 
de futur en l'àmbit de les ciències de la vida, contemplant la 
biotecnologia, la biomedicina, el medi ambient i el sector 
agroalimentari. Es tracta d'una inicitiava de "la Caixa", Biocat, 
Barcelona Activa, Genoma Espanya i la Cambra de Comerç de 
Barcelona. 

~ NEDOR .f' 

U EmprenedorXXI 
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Altres actuacions 

Lluita contra el canvi climàtic a través de l'Obra 
Social " la Caixa", 

"la Caixa" s'uneix a la lluita global contra el canvi climàtic a 
través d'iniciatives dissenyades per contribuir a la disminució de 
l'efecte hivernacle. Tot i ser una entitat financera amb un 
impacte ambiental redult, "la Caixa" és conscient que l'impacte 
del canvi climàtic ha de ser avaluat per anticipar-se a possibles 
riscos i poder desenvolupar polltiques efectives d'adaptació i 
mitigació. 

Centra la seva atenció en la zona Mediterrània, al tractar-se de 
les àrees on es preveu una major alteració de les condicions 
climàtiques. Aixf, l'Obra Social "la Caixa" i la Fundació del 
Institut Català de Ciéncies del Clima (IC3) han signat un acord 
de col ' laboració amb la finalitat d'observar i investigar els 
impactes del canvi climàtic i obtenir aixi un balanç del gasos 
d'efecte hivernacle a escala regional que serveixi també de 
referéncia en l'àmbit internacional. Es tracta d'una iniciativa 
pionera a Europa que facilitarà informació a través d'internet i a 
temps real sobre el canvi climàtic. "la Caixa" a través de l'Obra 
Social, hi ha destinat una aportació de dos milions d'euros. 

L'acord complementa les diferents iniciatives que l'Obra Social 
du a terme dins l'àrea de la ciéncia, Investigació i Medi 
Ambient, i que té entre les seves prioritats la millora dels espais 
naturals de tota Espanya, la conservació de la biodiversitat 
marina i les iniciatives d'educació i sensibilització que es 
desenvolupen als Museus de la Ciéncia CosmoCaixa a 
Barcelona i Madrid. 

Medi Ambient i integració laboral. 

"la Caixa", esta fortament compromesa amb la preservació del 
medi ambient, utilitzant també, les activitats desenvolupades en 
aquest àmbit per afavorir la inclusió social de col , lectius 
desfavorits. 

El 2010 el programa d'espais naturals de l'Obra Social "la 
Caixa", en col 'laboració amb les Consellaries de Medi Ambient i 
les Diputacions, ha impulsat 417 projectes de conservació i 
millores d'àrees naturals de tot el territori espanyol que han fet 
possible la integració laboral de 1.860 persones amb risc 
d'exclusió social. 
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Conscienciació ambiental. 

Una altre de les prioritats de l'Obra Social "la Caixa" es la 
divulgació cientlfica promoguda amb l'objectiu de ressaltar els 
valors de la biodiversitat. En concret i a través del programa "la 
Caixa a favor del mar" , l'entitat treballa per sensibilitzar a la 
població sobre la importància de la conservació dels 
ecosistemes marins per el seu interès biológic. 

Per això es disposa d'una aula mòbil i d'un veler científic, el Vell 
Marí, en el que, a ·través de visites educatives, s'explica a 
estudiants i famllies els principals animals i plantes qUe viuen 
en les reserves marines espanyoles. El veler va recórrer el 
2010 prop de 2.000 milles nàutiques. 

En l'any internacional de la biodiversitat declarat per la ONU, 
aquesta iniciativa s'ha centrat a potenciar la creació d'àrees 
protegides com a mesura per frenar la pèrdua d'espècies 
amenaçades. 

Compliment legal ambiental 

Mitjançant alertes mensuals s'identifiquen els requisits legals 
aplicables en els àmbits europeus, autonòmic i local. 

Els requisits detectats s'introdueixen en el registre 
corresponent, procedint a l'avaluació dels mateixos. 

Els resultats de les avaluacions s'anoten en l'aplicació, 
identificant per cada requisit si complim, no complim, no aplica 
o no està avaluat. 

Una vegada realitzada l'avaluació de la totalitat de requisits 
aplicables o compromisos voluntaris subscrits, es pot concloure 
que no hi ha indicis d'incompliment legal. 
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Seguiment d'objectius ambientals de 2010 

Els objectius s'estableixen anualment tenint en compta els indicadors significatius o aquells que es 
consideren pertinents i orientats a la millora continua del comportament ambiental. 

OBJECTIUS ENTITAT 2010 

FINALITZACiÓ CUMPLlMENT 

Energia - Reducció del consum sobre dades 2009 
et Objectiu 10% - reolitzat 6,61' 

campanya interruptor únic desembre 2010 • Instal.lació Ecotubs desembre 2010 t Sensibilització: comunicacions a la xarxa desembre 2010 

Suggeriments d'empleats desembre 2010 • Paper - Reducció consum sobre dades de 2009 
et Objectiu 10% - reolitzat 5,21' 

Revisió material d'oficina desembre 2010 ! Revisió circuits interns i externs desembre 2010 

Suggeriments d'empleats desembre 2010 

Accions de sensibilització i promoció de bones pràctiques • Realització curs MA, atenció a suggeriments d'oficines 

Accions realitzades durant l'any: correus, cursos, etc desembre 2010 -.-
Reducció de C02 produit per els viatges corporatius 

et Objectiu 10% - reolitzo, 7,8% 

Promoció sistemes alternatius als viatges (videoconferència) desembre 2010 I Reducció de C02 respecte l'any aterior desembre 2010 

Productes de finançament específic • Objectiu al menys un de nou i/o desenvolupament dels existents · realitzat 100% 

Promoció i desenvolupament de productes innovadors. 
desembre 2010 • (EcoemprenedorXXI, BioemprenedorXXI) 

Finançament de projectes d'energies renovables i de ecoeficiència 
desembre 2010 • 

Complert • En procés etNo aconseguit o 
El 2010 es van fixar uns objectius molt ambiciosos en reducció de consum d'energia, paper i C02, 
sobretot si es te en compte que fa anys que es vene realitzant accions sobre els mateixos, i cada vegada 
l'esforç per reduir una quantitat menor és mes gran. No obstant aixó, es va decidir mantenir-los. 
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