POLÍTICA D'ACCIÓ CLIMÀTICA
Aigües de Barcelona integra l’acció climàtica, la transició ecològica i el conjunt
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en la seva estratègia empresarial
per donar resposta a la situació d’emergència climàtica del planeta i del conjunt
de la societat.
Assumim un lideratge actiu envers l’acció climàtica, cooperant amb els grups de
relació i el territori. Plantegem objectius ambiciosos que donin resposta tant als
continguts de l’Acord de París, als acords de les COPs i a l’agenda climàtica global,
com als Compromisos d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya.

Neutralitat climàtica
Hem definit el nostre full de ruta per assolir la neutralitat climàtica abans
del 2050, de forma progressiva i amb objectius quantitatius intermedis:
neutralitzar, respecte de les emissions del 2019, el 55% de les emissions el
2030, el 88% el 2040 i el 100% el 2050. El full de ruta marca les accions que
faran possible la transició cap a un model de companyia menys depenent
del carboni i menys generador d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
(incloent el metà i l’òxid nitrós, a més del diòxid de carboni). Per assolir els
objectius llistats a continuació, cal garantir les inversions en R+D+I i en
implantació, així com l’establiment d’aliances per a la cerca d’estratègies de
neutralitat, especialment per definir i desplegar accions amb potencial de
reducció d’emissions i per desenvolupar projectes de captura d’emissions.
Reducció de les emissions

•

•

Reduir les emissions de l’organització Aigües de Barcelona com a objectiu
prioritari, eliminant la majoria de les emissions reduïbles abans del 2040.
S’hi inclouen tant les emissions directes com les indirectes significatives.
Sumar nous agents al canvi per accelerar la transició col·lectiva envers una
neutralitat climàtica oberta. Cooperar amb els grups de relació i establir
aliances sectorials, especialment amb els agents de la cadena de valor,
així com amb la resta d’agents del territori. Són essencials els sectors
empresarial, investigador, les institucions públiques i el tercer sector.

Captura de les emissions

•

Impulsar projectes de captura d’emissions no reduïbles, principalment
mitjançant la innovació tecnològica.

Compensació de les emissions

•

Complementàriament, participar en el mercat de crèdits de carboni per a la
compensació de les emissions que no siguin reduïbles ni capturables.

Adaptació al canvi climàtic
•
•

Contribuir a la resiliència de les ciutats a través de l’impuls al
desplegament de solucions urbanes sostenibles, com l’aigua regenerada.
Reconèixer el valor del capital natural i treballar per la seva preservació i
regeneració.

Capacitació i implicació
•
•
•
•

Incorporar l’acció climàtica en la planificació estratègica, en la presa de
decisions, i en l’anàlisi i gestió de riscos.
Comunicar de forma transparent l’evolució dels indicadors d’acció
climàtica.
Promoure l’interès dels professionals de l’organització pel canvi climàtic, a
través de la capacitació i la sensibilització.
Divulgar el coneixement i els aprenentatges adquirits i facilitar el procés
d’acció climàtica al nostre entorn.

El full de ruta per a la neutralitat climàtica serà comunicat al conjunt de
l’organització i a l’entorn, i actualitzat periòdicament per assegurar l’assoliment
dels objectius d’aquesta política.
La present política és d’aplicació a tota l’organització d’Aigües de Barcelona. Ha
estat presentada i aprovada al Consell Administració, en data 17 de novembre de
2021, per Rubén Ruiz, Director General d’Aigües de Barcelona, qui, al seu torn, es
compromet a desenvolupar-ne el seguiment i l’evolució.
Aigües de Barcelona disposa de diverses polítiques i documents associats, dels quals
destaca la Política de sostenibilitat, coherent amb la present Política d’acció climàtica.

