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Principis de Gestió 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 els requisits que s’estableixen a la norma ISO 14001, el reglament 
europeu EMAS de gestió ambiental i la norma ISO 50001 de gestió energètica. 

Aquesta aspiració es veu reflectida en la resta de polítiques responsables de l’entitat, 
com ara el Codi Ètic i de Principis d’Actuació, la Política de Responsabilitat Social 
Corporativa i la Declaració sobre el Canvi Climàtic.  

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 en els principis d’actuació 
següents:

• Disposar d’un sistema de gestió ambiental i energètica certificat.  

• 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. 

• Assegurar la disponibilitat de la informació i dels recursos necessaris per assolir 
els objectius i les metes fixats pel Sistema Integrat de Gestió.                       

• 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. Per fer-ho, s’implanten 
gradualment mesures de millora i es tenen 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 un disseny 
que millori l’optimització energètica.  

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

• Contribuir a sensibilitzar els seus grups d’interès pel que fa al medi ambient, per 
tal de fomentar la protecció i la cura de l’entorn i, en especial: 

• Formar i sensibilitzar els empleats i fer-los partícips d’aquests principis de 
gestió perquè tots els membres de l’organització els integrin en les seves 
activitats laborals diàries. 

• Difondre aquests principis entre els proveïdors de béns i serveis, que han 
de dur a terme la seva activitat tenint en compte les oportunitats i els riscos 
significatius que se’n derivin des d’una perspectiva mediambiental.  

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

• Posar els principis de gestió ambiental i energètica a disposició de totes les parts 
interessades. 

Aquest compromís es concreta en objectius, fixats amb una periodicitat mínima 
anual, que mesuren el grau de progrés i la millora continuada en la gestió ambiental 
i energètica. 

L’entitat es compromet a fer públics aquests objectius i el grau de consecució que 
s’assoleixi.  

CaixaBank té un Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació, que s’encarrega 
de gestionar, supervisar, aprovar i coordinar aquests Principis de Gestió Ambiental i 
Energètica. Així mateix, té un Comitè de Risc Mediambiental que supervisa el 
desplegament de l’estratègia mediambiental de CaixaBank. 

Principis aprovats pel Comitè de Direcció el març del 2012 i revisats el maig del 2020.
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