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1. Introducció
Els reptes associats a la sostenibilitat i la posada en marxa de les mesures necessàries per abordar la
transició cap a una economia sostenible, estan generant riscos i oportunitats que han cridat l'atenció dels
reguladors, supervisors, bancs centrals, agentes privats i altres organismes.
Per tal de garantir una transició ordenada, reguladors, supervisors, bancs centrals i altres grups d' interès
estan incorporant en les seves agendes de treball l' anàlisi i gestió dels riscos i oportunitats financeres
associades a la sostenibilitat.
Referent a això, destaquen, entre d'altres, l'adopció a nivell mundial el 2015 dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS) i l'Acord de París sobre el Canvi Climàtic. A nivell
europeu, el Pacte Verd (2019), estableix un conjunt de mesures destinades a convertir Europa en el primer
continent climàticament neutre en carboni el 2050 mitjançant una transició justa, sense que ningú es
quedi enrere. A més, a nivell nacional, de cara a contribuir al compliment d'aquests objectius, trobem el
Pla d'Acció per a la implementació de l'Agenda 2030 i el Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic 20212030.
La Comissió Europea va publicar el 8 de març de 2018 un Pla d'Acció titulat "Finançar el Desenvolupament
Sostenible", l'objectiu del qual és la creació d'unes guies per dirigir la inversió sostenible, amb tres pilars
bàsics: a) reorientar els fluxos de capital cap a una economia més sostenible; b) integrar la sostenibilitat
en la gestió dels riscos; i c) fomentar la transparència i el llargplacisme. El Pla s'està canalitzant a través
d'informes, reglaments i programes més específics que es van incorporant progressivament com a
normativa i/o com a model de bones pràctiques.
A nivell estatal espanyol, la Llei 11/2018, de 28 de desembre, sobre informació no financera i diversitat,
disposa el report, la verificació i la publicació d'aspectes relatius, entre d'altres, al desenvolupament
sostenible, requerint de les empreses informació sobre qüestions ambientals, en concret, sobre mesures
relacionades amb la contaminació, amb l'economia circular, amb l'ús sostenible dels recursos, amb el
canvi climàtic i amb la protecció de la biodiversitat, socials i referents a l'ocupació, per exemple, la
distribució dels empleats, la tipologia de contractes o les remuneracions a directius, així com informació
referent al respecte dels drets humans o la lluita contra el blanqueig i la corrupció.
Els reptes derivats de la sostenibilitat suposen, per a totes les organitzacions, canvis sense precedents per
adequar-se als nous estàndards. En el cas del sector financer, s' observa que la tendència generalitzada és
la transformació cap a un model de negoci més sostenible mitjançant l' adaptació progressiva de les seves
polítiques cap a una participació més activa en la sostenibilitat i la gestió dels riscos que comporta.
Específicament en el sector financer, l'EBA va fer públic el 2019 el seu propi Pla d'Acció sobre finances
sostenibles en el qual descriu el seu enfocament i calendari per complir els mandats que se li ha
encomanat, en relació a la sostenibilitat i els factors ASG (Ambientals, Socials i de Govern). En aquest
informe, l' EBA recorre a un enfocament seqüencial per abordar aquesta necessitat, començant amb la
definició d' estratègies, mètriques clau i gestió de riscos, i avançant posteriorment cap a l' anàlisi d'
escenaris i la selecció d' evidències per a l' ajust de les ponderacions de risc. En aquest aspecte, s'està
incidint especialment en la identificació, prevenció, seguiment i mitigació dels riscos ASG.
Per la seva banda, el Banc Central Europeu està determinant com els riscos climàtics s'han d'integrar en
el procés supervisor i en les polítiquesde gestió de riscos de les entitats, i el Banc d'Espanya va publicar,
amb data 23-10-2020, les seves "expectatives supervisores sobre els riscos derivats del canvi climàtic i
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deteriorament mediambiental" el que comporta l' adaptació d' actuacions relacionades amb el model de
negoci i estratègia, amb el govern corporatiu, amb la gestió del risc i amb la divulgació de la informació.
Així doncs, la transformació per part del sector financer rau en el que, si bé la integració de la sostenibilitat
es podria considerar inicialment voluntària, ha evolucionat fins a convertir-se en un requeriment
normatiu, del supervisor i fins i tot d' altres grups d' interès.

2. Objectius i àmbit d' aplicació de la política
L' objecte de la present Política és disposar del marc de gestió adequat perquè es vagi implementant
progressivament, en les activitats quotidianes de CAIXAGUISSONA, la qual cosas' ha de fer compromisos
de l' Entitat amb el medi ambient, amb la sostenibilitat i amb la lluita contra el canvi climàtic, en el marc
de la legislació i normativa aplicable. Els objectius de la Política són els següents:
-

Recalcar el compromís de col·laboració i el grau d'implicació de l'Entitat amb els seus grups
d'interès, la societat i el medi ambient en la transició cap a un model més sostenible.

-

Establir els principis que regiran l' estratègia de sostenibilitat amb una visió de llarg termini que
pretén maximitzar la creació de valor per als grups d' interès, així com gestionar eficaçment els
riscos i oportunitats ambientals, socials i de governança.

La Política General de Sostenibilitat té caràcter corporatiu, per tant, el seu àmbit d' aplicació s' estén a
tota l' Entitat, tenint esta un caràcter transversal, que s' ha d' integrar en la pròpia cultura de l ' Entitat i,
en conseqüència, totes les àrees han d' incorporar, dins l' àmbit de les seves respectives competències,
en la seva activitat diària els principis definits en ella.

3. Normativa aplicable
Durant els darrers anys ha proliferat abundant normativa i un conjunt de directrius per part dels principals
organismes reguladors i supervisors, tant internacionals com nacionals, sobre la conveniència que les
entitats financeres integrin la sostenibilitat en els seus models de negoci i estratègia, governança, gestió
de riscos i divulgació. En particular, es destaca la següent llista de legislació i recomanacions, sense ànim
de ser exhaustiva:

-

El Pla d'acció de l'EBA en finances sostenibles (setembre 2019).

-

El Pla d'Acció "finançar el desenvolupament sostenible", de la Comissió Europea (març de
2018) i l'Estratègia renovada (juliol de 2021).

-

El Codi de bon govern de les societats cotitzades de la CNMV (actualitzat el juny 2020)

-

La Guia del Banc Central Europeu sobre riscos relacionats amb el clima i mediambientals
(novembre de 2020).

-

La Guia del Banc d'Espanya sobre expectatives supervisores sobre els riscos derivats del canvi
climàtic i del deteriorament mediambiental (octubre 2020).
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-

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica (maig 2021).

-

L'Informe de l'EBA sobre gestió i supervisió dels riscos ESG en entitats de crèdit i empreses
d'inversió (EBA/REP/2021/18) (juliol 2021).

-

Les Directrius de l'EBA sobre remuneracions (EBA/GL/2021/04) (juliol 2021).

-

Les Directrius de l'EBA sobre govern intern (EBA/GL/2021/05) (juliol 2021).

-

Les Directrius de l'EBA sobre avaluació d'idoneïtat (EBA/GL/2021/06) (juliol 2021).

-

La nova proposta de paquet bancari (CRR3 i CRD 6) (octubre 2021).

-

El Document de consulta del Comitè de Basilea sobre els principis per a la gestió i supervisió
dels riscos financers relacionats amb el clima (novembre 2021).

4. Aprovació
La Direcció General és responsable d' elevar a la consideració del Consell Rector, a proposta de
Compliment Normatiu, l' aprovació de la Política General de Sostenibilitat.
La present Política ha estat concebida atenint a la mida, estructura i entorn operatiu de l' Entitat, així com
a la natura, escala i complexitat de les seves activitats.
El present document, es va aprovar pel Consell Rector el 19 de maig de 2.022. La vigència d' aquest
document és des de la seva data de publicació i fins que es disposi d' una nova versió que anul·li aquesta.

5. Finances sostenibles
Les finances sostenibles és un concepte, encara, en via de conformació, ambigu i abstracte, que
comprèn la consciència que:
- Els factors climàtics mediambientals poden tenir una incidència o impacte en el negoci i en la
pròpia Entitat. Per tant, poden generar riscos que cal conèixer, avaluar i mitigar.
- El finançament a tercers té un impacte indirecte en el medi ambient en funció de les activitats
que es financen. Per tant, cal incorporar aquest previsible impacte en el procés d' estudi,
admissió i seguiment del crèdit concedit.
- Els riscos climàtics i mediambientals se substancien a través d' altres més usuals com els de
crèdit, de mercat, de liquiditat, operacional o reputacional. Per tant, la gestió d' aquests riscos
ha d' incorporar els factors climàtics i mediambientals.
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- L' existència dels factors climàtics, els seus riscos inherents i l' adequada gestió dels mateixos s'
ha d' incorporar a l' activitat quotidiana de l' Entitat i a la cultura d' empresa. Per tant, cal
adequar el Govern corporatiu i la mateixa Organització.
- La transparència és un factor clau en la gestió de la sostenibilitat i dels riscos climàtics i
mediambientals. Per tant, escau reportar públicament els aspectes més rellevants de la gestió
que es realitza i els seus resultats.

5.1. Conceptes clau

Per a una correcta aplicació del contingut de la Política cal fixar el significat de certs termes. En primer
lloc, cal assenyalar que s'entén per sostenibilitat o factors Ambientals (A), Socials (S) i de Governança
(G). L' Autoritat Bancària Europea1, proporciona una definició unànime dels factors ASG, assenyalant que
són les qüestions mediambientals, socials o de governança que poden tenir un impacte positiu o negatiu
en el rendiment financer o la solvència d' una entitat, sobirà o individu. Per la seva banda, Caixa Guissona
considera com a tal els següents:
Factors ambientals: Qüestions relatives a la protecció del medi ambient i a l' entorn natural, així
com la transició a una economia baixa en emissions de carboni. Inclou aspectes relacionats amb
la contaminació (ex. contaminants del sòl), economia circular i prevenció i gestió de residus (ex.
producció i gestió de residus), ús sostenible dels recursos (ex. consum i eficiència energètica, ús i
consum d'aigua, consum de matèries primeres), canvi climàtic (ex. emissions de gasos efecte
hivernacle, exposicions a combustibles fòssils), i protecció de la biodiversitat (ex. degradació del
sòl, desertificació o segellament del sòl).
•

•

Factors socials: Qüestions relatives als drets, el benestar i els interessos de les persones, els
treballadors i l' entorn en el qual opera l' Entitat. Com a exemple d' aquestes qüestions s' inclouen
el respecte als drets humans i estàndards laborals exigits a cada Entitat, el foment de la igualtat
de gènere, la reducció de la desigualtat, la no discriminació i la salut i seguretat.
Factors de govern corporatiu: Aspectes relacionats amb la responsabilitat social, el govern i l'
estructura de les companyies en les quals s' inverteix o sobre les quals s' efectuen recomanacions.
En particular, la independència dels òrgans d' administració, la lluita contra la corrupció i el suborn
i la transparència són aspectes que s' inclourien dins d' aquest apartat.

Així mateix, en línia amb l' Autoritat Bancària Europea, s' entén per risc de sostenibilitat o risc ASG, el risc
de qualsevol impacte financer negatiu en l' entitat derivat dels impactes actuals o futurs dels factors ASG
en els seuscondols o actius invertits. Tot i que els riscos climàtics i mediambientals tenen característiques
pròpies, el seu impacte es materialitza a través dels riscos tradicionals, en particular els de crèdit, mercat,
operacional i liquiditat.
El canvi climàtic i deteriorament mediambiental és una subcategoria dels riscos mediambientals, el qual
es materialitza a través dels següents dos canals de transmissió:

1

Informe de l'EBA sobre gestió i supervisió dels riscos ESG en entitats de crèdit i empreses d'inversió (EBA/REP/2021/18)
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•

•

Regs de transició: potencials pèrdues associades al procés de canvi i adaptació cap a una
economia més sostenible. Dins d' aquesta categoria de risc, destaquen tres principals detonants
o riscos del procés de transició, que són:
o

Riscos polítics i legals: es refereix als canvis en polítiques relacionades amb el clima i el
medi ambient, per exemple, com a resultat dels requisits d' eficiència energètica, els
mecanismes de fixació de preus del carboni que augmenten el preu dels combustibles
fòssils o les polítiques per fomentar un ús sostenible dels recursos ambientals.

o

Riscos tecnològics: aparició de noves tecnologies menys contaminants que poden fer, per
exemple, que les tecnologies existents (menys respectuoses amb el medi ambient) es
quedin obsoletes o siguin poc competitives, modificant la seva assequibilitat i afectat a la
fixació de preus relatius als productes relatius als productes alternatius.

o

Riscos de mercat: canvis en les preferències i el comportament de consumidors i
inversors, la qual cosa es pot manifestar en un increment de la tendència cap a productes
i serveis més sostenibles o, el cas d' impacte negatiu en la reputació per aspectes climàtic,
a través de la dificultat per atreure i retenir clients, empleats, socis i inversors.

Riscos físics: pèrdues financeres derivades de la materialització d' esdeveniments climàtics
adversos. Els riscos físics, al seu torn, abasten:
o

Riscos físics aguts: increment de la freqüència de o intensitat en la materialització d '
esdeveniments meteorològics extrems. Per exemple, inundacions, incendis, onades de
calor, tempestes i altres perills ambientals que puguin danyar les instal·lacions de
producció o pertorbar les cadenes de valor.

o

Riscos físics crònics: modificacions progressives dels patrons climàtics en el temps com,
perexemple, augment de latemperatura s, canvis en el patró de precipitacions, augment
del nivell del mar, pèrdua de biodiversitat biològica, canvis en la productivitat de la terra
i el sòl.

A més, cal assenyalar que la Política aborda els riscos climàtics i mediambientals des d' una doble
perspectiva de significativitat2, d' igual manera que aquests poden materialitzar-se des d' una doble via:
•

Pel costat de la materialitat financera (perspectiva "outside-in"): impacte que els riscos físics i
de transició, i altres riscos mediambientals i socials pot ocasionar sobre els resultats de l'Entitat
o de les seves contraparts en què inverteix. Aquesta dimensió ofereix informació sobre en quina
mesura el valor de l' Entitat o las contrapartes es veuen impactades per factors ambientals i
socials, mostrant la seva evolució, resultat financer i situació.

•

Pel costat de la materialitat mediambiental i social (perspectiva "inside-out"): impacte de
l'activitat de l'Entitat o de les seves contraparts en el medi ambient i en la societat, generant
distorsions financeres i reforçant l'impacte "outside-in".

2

Comunicació de la Comissió: Directrius sobre la presentació d'informes no financers: Suplement sobre la informació relacionada amb el clima
(2019/C 209/01)
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5.2 Integració de la sostenibilitat a l' Entitat
En base al marc legal aplicable, les expectatives supervisores i el propi posicionament estratègic, els
principis generals en materia de sostenibilitat deCSS, que permetran integrar la sostenibilitat de manera
progressiva en l' Entitat, són els següents:
•

Integrar els criteris ASG en el nucli de l ' estratègia de CAIXAGUISSONA en el mitjà i llarg termini,
en els instruments de gestió i el desenvolupament dels seus plans d' acció, tenint en compte la
doble perspectiva de significativitat, enfocant l' estratègia de l' Entitat a reduir l' impacte negatiu
i maximitzant l' impacte positiu.

•

Alinear aquesta estratègia amb els principals compromisos internacionals, nacionals i regionals
en matèria de sostenibilitat, així com amb les millors pràctiques del sector.

•

Fomentar el diàleg amb els grups d' interès, per tractar de conèixer les seves expectatives en
sostenibilitat i alinear la gestió de l ' Entitat amb aquestes.

•

Incentivar les finances sostenibles, mitjançant la comercialització de productes i serveis
sostenibles que permetin aprofitar les oportunitats derivades de la transició a una economia
més sostenible.

•

Impulsar la governança en sostenibilitat, transparent i que garanteixi la consecució de l'
estratègia i la creació de valor a llarg termini per als grups d' interès.

•

Integrar els riscos en sostenibilitat en els procediments de gestió de riscos actuals, amb un
enfocament global per a la seva identificació, mesurament i seguiment, amb un horitzó temporal
prou ampli.

•

Establir progressivament pràctiques de comunicació responsable i transparent que promoguin
i garanteixin la rendició de comptes davant els grups d' interès sobre l' estratègia, evolució de l'
Entitat i l' impacte de la seva activitat amb el medi ambient i la societat.

•

Complir amb la legislació, els reglaments i les normes fiscals, econòmiques, mediambientals i
socials pertinents.

6. Marc d' actuació en matèria de sostenibilitat
CAIXAGUISSONA defineix els grups d'interès com el conjunt de persones, grups i organitzacions amb les
quals manté una relació (de negoci) o aquells que tenen un gran interès en l'Entitat des del punt de vista
ambiental, social i de governança.
El diàleg amb els grups d' interès és fonamental per al desenvolupament de l' activitat i l' estratègia de l'
Entitat. En conseqüència, a través de la present Política, s' estableixen una sèrie de principis i
compromisos, enfocats a la creació de valor a llarg termini per a aquests.
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6.1. Clients

CAIXAGUISSONA té per objectiu construir relacions de confiança a llarg termini amb els clients, adaptarse a les seves necessitats proporcionant-los productes i serveis de qualitat que compleixin les seves
expectatives i contribueixin al desenvolupament sostenible, així com millorar la seva satisfacció.
En aquest sentit, la proposta de valor es fonamenta en els compromisos següents:
•

Productes i serveis de qualitat alineats amb l' estratègia
o Oferir productes senzills, amb característiques socials i ambientals, adaptats a les
necessitats i el perfil de risc dels clients.
o Donar suport als clients en la seva transició cap a models de negoci sostenibles.
o Promoure l' educació financera amb l' objectiu d' informar clients reals i potencials sobre
els productes i serveis financers, proporcionant els coneixements adequats per a la presa
de decisions informades.

•

Gestió eficaç i integral del risc
o Realitzar un seguiment de situacions o conjuntures excepcionals que puguin tenir impacte
sobre el perfil ambiental o social dels clients amb l' objectiu d' oferir-los solucions
alternatives.
o Incorporar en les decisions, a més dels criteris financers i de risc, criteris ASG, d' acord
amb la present Política i amb la resta de les polítiques que desenvolupin la gestió de riscos
derivats de la sostenibilitat.
o Prestar especial diligència a prevenir i evitar el finançament de pràctiques il·lícites,
complint per a això amb les normes de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del
Finançament del Terrorisme i aplicant qualsevol mesura necessària addicional.

•

Relacions a llarg termini i satisfacció del client:
o Reforçar el servei d' atenció al client per comprendre la percepció que tenen de l' Entitat
i abordar les possibles àrees de millora identificades.
o Facilitar l' accés dels clients als diferents productes i serveis de l ' Entitat a través d' una
oferta multicanal.
o Impulsar la comunicació transparent i responsable, proporcionant informació veraç,
suficient i adequada.
o Protegir les dades personals dels clients mitjançant la contínua millora i control de la
Política de Protecció de Dades.

6.2. Socis

Donada la seva naturalesa com a Cooperativa de Crèdit, CAIXAGUISSONA treballa per cobrir les
necessitats i expectatives dels seus socis i, a més, garanteix la igualtat de drets i obligacions entre aquests,
amb independència dels seus coneixements o posició jeràrquica. En aquesta línia l ' Entitat es compromet
a:
•

Garantir el tracte i accés igualitari a la informació.

•

Oferir atenció personalitzada, transparent i de qualitat.
9
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•

Impulsar la comunicació i formació.

•

Assegurar la confidencialitat.

6.3. Empleats

Els empleats són, per damunt de tot, el principal motor del compliment de l'estratègia i la clau per garantir
la sostenibilitat del negoci. Per això, CAIXAGUISSONA s'esforça per formar una comunitat viva d'empleats,
crear un entorn laboral agradable i inspirador.
En conseqüència, CAIXAGUISSONA assumeix els següents compromisos amb el seu equip humà:
•

Promoure l' estabilitat en l' ocupació, la flexibilitat laboral i la conciliació entre vida personal i
professional, la seguretat i salut laboral dels treballadors.

•

Garantir la igualtat de tracte i oportunitats, així com la prevenció de l' assetjament sexual, en totes
les esferes de l' Entitat.
Respectar la diversitat, rebutjant qualsevol forma de discriminació.

•
•

Vetllar perquè tots els empleats actuïn baixos uns principis i normes de conducta ètiques i
responsables

•

Promoure una cultura de sostenibilitat entre els empleats, que prenguin consciència dels
problemes socials i ambientals i les oportunitats i bones pràctiques en aquests àmbits.

•

Mantenir un diàleg obert i transparent mitjançant vies de comunicació fluides i de qualitat.

6.4. Proveïdors
L' Entitat considera els seus proveïdors, necessaris i indispensables per a la prestació de serveis de qualitat.
Per això, reforçarà els processos d' externalització de funcions i promourà que els proveïdors comparteixin
i respectin els criteris ASG que guien la conducta de CAIXAGUISSONA i els seus empleats. Referent a això,
destaca el compromís de l' Entitat d' entaular relacions només amb proveïdors qualificats i fiables, exigir
el compliment de la legalitat, responsabilitat i eficiència en els processos de fabricació, i garantir la
transparència en la comunicació amb els proveïdors.

6.5. Societat
Atesa la seva naturalesa, íntimament lligada amb la comunitat, l' Entitat busca integrar-se, fomentar i
contribuir proactivament al progrés econòmic i social dels territoris on opera.
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En consonància, la finalitat última de CAIXAGUISSONA és fomentar el desenvolupament i progrés dels
seus clients i de la comunitat en general, mitjançant la reinversió dels excedents obtinguts de la seva
activitat en la realització d' obres socials, contribuint a projectes d' interès econòmic i social, la formació i
la generació d' ocupació, dins dels límits imposats per l' obtenció d' una rendibilitat global raonable i la
consolidació d' un nivell adequat de recursos propis, d' acord amb els principis que inspiren la
responsabilitat social i el bon govern de l' Entitat.

6.6. Entitats supervisores de les entitats de crèdit

Tant per al desarramentde la seva activitat financera, CAIXAGUISSONA està sotmesa a la supervisió de
determinats ens i organismes (Banc d'Espanya, CNMV, etc.).
L' actuació de l' Entitat amb les entitats supervisores es basarà en els compromisos següents:
•

Màxima disposició de col·laboració per facilitar l'actuació supervisora de les entitats competents.

•

Clara determinació de responsabilitats en l ' Entitat, quant a relacions amb els supervisors.

•

Disposició puntual de la informació i/o documentació requerida per a l'activitat supervisora.

6.7. Medi ambient

Per a CAIXAGUISSONA, la protecció del medi ambient sempre ha estat un objectiu primordial en el
desenvolupament de les seves activitats. Per l' estreta relació que manté amb el sector agropecuari, l'
Entitat es mostra especialment sensibilitzada amb la necessitat de preservar i sostenir l' entorn natural.
En consonància, l ' Entitat està fortament compromesa a emprendre les següents accions en relació amb
la protecció del medi ambient:
•

Reduir progressivament l' impacte ambiental de l ' activitat de l ' Entitat mitjançant la
implantació de pràctiques respectuoses amb el medi ambient i la societat.

•

Fomentar les finances sostenibles, oferint productes i serveis financers que promoguin
activitats mediambientalment sostenibles.

•

Sensibilitzar la societat sobre la importància de la mitigació i adaptació al canvi climàtic, l' ús
sostenible dels recursos, l' economia circular i la prevenció i gestió de residus, la prevenció i
control de la contaminació, i la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes.

•

Aliniar progressivament l' activitat de l' Entitat amb les expectatives supervisores sobre gestió
de riscos climàtics i derivats del deteriorament mediambiental.

7. Govern corporatiu en sostenibilitat
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7.1. Consell Rector
El Consell Rector, com a responsable últim de l' estratègia, així com de dur a terme la vigilància i supervisió
dels riscos en els quals incorre l' Entitat, promou la reflexió estratègica en sostenibilitat i és el màxim
responsable del compliment de les obligacions imposades per la normativa i dels compromisos voluntaris
assumits en aquesta Política. Per a això haurà d' establir els procediments i mesures que resultin
necessàries i dotar l' entitat dels recursos i mitjans suficients per dur a terme la seva estratègia en
sostenibilitat. El Consell Rector estarà informat en tot moment, per la resta d' àrees de l' Entitat, sobre
qualsevol circumstància que afecti el compliment de la mateixa.
Les funcions i responsabilitats del Consejo Rector en l' àmbit de la sostenibilitat són:
•

Definir i gestionar el posicionament estratègic de l' Entitat en matèria de sostenibilitat.

•

Aprovar la Política de Sostenibilitat, així com la resta de Polítiques de l' Entitat per incorporar la
sostenibilitat.

•

Adequar l' estructura de governança en sostenibilitat.

•

Supervisar els controls interns per a la identificació, mesurament i gestió dels riscos derivats de la
sostenibilitat.

7.2. Comitè d' Auditoria i Riscos
Se li assignaran al Comitè d' Auditoria i Riscos funcions i responsabilitat en relació amb la identificació,
mesurament i monitoratge dels riscos derivats de la sostenibilitat, principalment pel que fa al risc climàtic.
Aquest risc, a més de ser un àmbit recent d' actuació, presenta algunes característiques diferencials que
el fa especialment complex de valorar.
El Comitè d' Auditoria i Riscos, a l' empara d' aquestes funcions, prestarà assistència al Consell en la
valoració i presa de decisions relatives a la gestió d' aquests riscos quan s' estimi necessari. El Consell
Rector és el responsable últim de la supervisió dels riscos derivats de la sostenibilitat.
L' ambició de l' Entitat és avançar progressivament en el seu coneixement i adequada gestió i integració.

8. Comunicació responsable
L' Entitat persegueix una total transparència en l' àmbit de la sostenibilitat amb l' objectiu que els grups
d' interès puguin conèixer i comprendre adequadament els compromisos i objectius de l ' Entitat en
sostenibilitat, així com els seus avenços. Per a tal fi, i per tal de fomentar una total transparència, aquesta
Política estaràa la pàgina web de l'Entitat.
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9. Revisió i actualització
El Consell Rector, podrà modificar la present Política, per tal d' adaptar el seu contingut a les disposicions
vigents i a les especialitats, necessitats i circumstàncies de l' Entitat, i en tot cas procedirà a la seva revisió
amb caràcter anual.
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