
Qualitat, confiança i compromís social

Política ambiental i energètica

CaixaBank desenvolupa la seva activitat tenint en compte la protecció de l’entorn i procura aconseguir la màxima
eficiència en l’ús dels recursos naturals que necessita, d’acord amb la certificació ISO 14.001, el reglament
europeu EMAS de gestió ambiental, i la certificació ISO 50.001 de gestió energètica.

I com a entitat sensibilitzada a potenciar totes les iniciatives i actuacions que afavoreixin una protecció i
conservació adequades del medi ambient, és signatària dels Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides,
està adherida als Principis d’Equador i és firmant de la iniciativa Carbon Disclosure Project (CDP).

Encara que la naturalesa de la seva activitat no resulta agressiva amb l’entorn, CaixaBank ha adquirit el
compromís de millorar contínuament les seves pràctiques ambientals i energètiques, fent servir, sempre que sigui
possible i econòmicament viable, les tècniques més idònies, i d’integrar els aspectes ambientals i d’eficiència
energètica en l’activitat financera de l’entitat.

Concretament, el compromís de CaixaBank es basa a:

 Garantir el compliment de la legislació i la normativa ambiental i energètica aplicable a les seves
activitats, i també el d’altres compromisos que l’empresa subscrigui voluntàriament.

 Tenir un sistema de gestió ambiental i energètica i mantenir-lo al dia.

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

 Prevenir les actuacions contaminants i les accions que puguin provocar impactes energètics elevats en
les activitats desenvolupades, amb la implantació gradual de les mesures de millora corresponents i
tenint en compte tots els aspectes necessaris per garantir la protecció del medi ambient.

 Impulsar, en la mesura que es pugui, el desenvolupament i la difusió de tecnologies respectuoses amb
el medi ambient.

 Promoure la compra de productes i serveis eficients energèticament i el disseny per millorar
l’optimització energètica.

 Donar suport a les iniciatives dirigides a la prevenció, la mitigació, l’adaptació o la resposta al canvi
climàtic.

 Integrar criteris ambientals en la seva oferta de productes i serveis, i continuar estenent aquests criteris
a altres àmbits de la seva activitat (finançament de grans inversions empresarials, operacions d’inversió,
etc.).

 Contribuir a la sensibilització ambiental dels seus grups d’interès, per tal de fomentar la protecció i la
cura de l’entorn i, en especial:

 Formar i sensibilitzar els empleats i fer-los partícips de la política ambiental i energètica,
prioritzant la comunicació i la informació, de manera que la gestió integral incumbeixi tots
els membres de l’organització en les seves activitats laborals diàries, quan calgui, i també
donar suport a les activitats de voluntariat corporatiu relacionades.

 Difondre la política ambiental i energètica entre els proveïdors de béns i serveis i assegurar-
ne el compliment quan desenvolupin activitats al nostre centre de treball.

 Sensibilitzar sobre aquests aspectes i difondre’ls entre les empreses del Grup.

 Posar la política ambiental i energètica a disposició de totes les parts interessades.

Per concretar i desenvolupar aquest compromís, es fixaran els objectius anualment a fi de mesurar el progrés en
la millora continuada de la gestió ambiental i energètica.

L’entitat disposa de Comitès de Medi Ambient i d’Energia, encarregats de gestionar, supervisar i coordinar
aquesta política ambiental i energètica.

Edició 2017 aprovada pel Comitè de Medi Ambient celebrat el 23 de març de 2017 i el Comitè d’Energia celebrat
el 5 d’abril de 2017.


