Responsabilitat Social Corporativa

Política de medi ambient

Medi ambient
En el marc de la nostra política de responsabilitat social corporativa, volem
contribuir a millorar la sostenibilitat concentrant els esforços de la nostra
organització a minimitzar els possibles impactes mediambientals derivats dels
processos, instal·lacions i serveis fruit de la nostra activitat.
A més a més, el grup Banc Sabadell va subscriure el 2005 el Pacte Mundial de les
Nacions Unides amb la qual cosa s’obligava, per mitjà dels seus principis
ambientals, a treballar des d’un enfocament preventiu, fomentar la responsabilitat
ambiental i afavorir el desenvolupament de tecnologies respectuoses amb el medi
ambient.
El nostre sistema de gestió ambiental (SGA) està basat en els principis següents:
- Incorporar els criteris de sostenibilitat a la nostra planificació estratègica
amb l’objectiu de desenvolupar, mantenir i millorar el comportament
mediambiental de les empreses amb el principi de prevenció de la
contaminació.
- Definir objectius sobre la gestió mediambiental dels nostres centres de
treball (recursos naturals i matèries primeres, contaminació acústica i gestió
dels residus) i sobre la gestió ambiental de la nostra activitat financera (risc
ambiental, finançament de les energies renovables i servei al client).
- Complir amb els requisits derivats de la legislació ambiental aplicable als
nostres processos, instal·lacions i serveis, juntament amb altres requisits
subscrits de manera voluntària.
- Identificar i avaluar els aspectes ambientals per determinar els que puguin
tenir un impacte significatiu en el medi ambient.
- Afavorir la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus.
- Promoure la realització d’accions de formació i sensibilització ambiental en
el personal del grup Banc Sabadell.
- Potenciar els canals de comunicació interna que permetin recollir les
consultes i propostes de millores mediambiental del personal.
- Procurar la millora contínua del comportament mediambiental de l’empresa,
col·laborant amb les diferents administracions i entitats públiques i també
amb altres parts interessades, clients, accionistes i proveïdors, en el
plantejament de millores, prevenció de riscos i desenvolupament normatiu
de les condicions ambientals.
- Fomentar un comportament mediambiental responsable per part dels
nostres proveïdors.
- Donar suport a les iniciatives mediambientals de la societat per mitjà
d’activitats de patrocini, mecenatge, investigació, publicació o conferències.
El Comitè de Medi Ambient coordinarà la política de medi ambient i vetllarà pel seu
compliment. La seva missió es centra en:
-

Definir objectius ambientals.
Delegar funcions de gestió ambiental als departaments.
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-

Promoure la realització d’accions de formació i sensibilització ambiental en
el personal.
Revisar el sistema de gestió ambiental.

Consell d’Administració
23 de juliol de 2009
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