ODS 13: ACCIÓ PEL CLIMA
”Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els
seus efectes“
L’Objectiu 13 pretén introduir el canvi climàtic com a qüestió primordial en
les polítiques, estratègies i plans de països, empreses i societat civil, millorant
la resposta als problemes que genera, com ara els desastres naturals i impulsant l’educació i sensibilització de tota la població en relació al fenomen.
A més, s’insta els Estats a contribuir econòmicament per assolir els objectius de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic i
a cooperar amb els països en desenvolupament i petits estats insulars per
millorar la seva capacitat de gestió del canvi climàtic, fent especial atenció
als problemes que genera a dones, joves i comunitats marginades.
El sector privat té un paper protagonista en aquest sentit, havent d’establir
estratègies per reduir les seves emissions de CO2 a l’atmosfera, impulsant
les energies renovables en detriment de les fòssils en les seves activitats, invertint en R + D + i per desenvolupar innovacions mediambientals i tecnologies ecològiques i treballant coordinadament amb la comunitat
internacional en assolir els compromisos mundials en matèria de canvi climàtic.

Com participa Mutua Balear?
•

Incloent en el Pla Estratègic actuacions contra el canvi climàtic.

•

A través de la implantació del sistema de gestió ambiental certificat d’acord amb la norma ISO 14001.

•

Disminuint gradualment l’ús de combustibles fòssils en les operacions de l’organització, i substituir el seu
ús pel de fonts d’energia renovable, per assolir la neutralitat de carboni en les seves operacions a llarg termini, com per exemple en vehicles.

•

Invertint i introduint tecnologies més sostenibles i menys intensives en l’emissió de carboni, en les activitats
i instal•lacions de l’organització. Substitució d’equips de climatització i refrigeració per altres més eficients i
que utilitzin gasos refrigerants amb menor impacte ambiental.

•

Sol·licitant a proveïdors certificacions i polítiques ambientals.

•

Divulgant les actuacions i resultats de l’organització en matèria ambiental, a través de la memòria de sostenibilitat (informe de progrés) i altres mitjans (webs).

•

Fomentant la mobilitat sostenible d’empleats i en relació a la distribució de productes i serveis, per reduir
emissions provocades pel transport. Reducció i optimització dels desplaçaments durant la jornada laboral.

•

S’estan introduint criteris d’eficiència energètica, ús d’energies renovables, reducció d’emissions en els edificis i instal•lacions de l’empresa.

•

Realització d’auditories d’eficiència energètica i invertint en tecnologies d’alta eficiència, per ajudar a reduir
el cost energètic de totes les activitats de l’empresa.

•

Difusió a través de xarxes socials per conscienciar la població sobre els impactes negatius del canvi climàtic.

•

Empleats voluntaris de l’organització cooperen en projectes de cooperació al desenvolupament destinats
a mitigar els efectes en les comunitats conseqüència del canvi climàtic, especialment en relació als grups
vulnerables, a través del projecte Nòmina Solidària d’UNICEF i altres projectes.

