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Informació sobre qüestions ambientals

L'objectiu d'aquest informe és presentar l'acompliment ambiental de Criteria Caixa, S.A.U. (d’ara
endavant, Criteria). S'hi aporten un resum d'algunes mesures que s'han implantat per complir
amb el nostre compromís ecològic i alguns dels principals indicadors ambientals de l'empresa.

Política de la companyia i riscos principals
Criteria Caixa, S.A.U. (d’ara endavant, Criteria) està compromesa amb el respecte a l'entorn
natural, un compromís que va més enllà de les seves obligacions legals i que es concreten en un
sistema de gestió mediambiental integrat a l'activitat de negoci, que engloba tots els seus
projectes, i que té la certificació ISO 14001, de Medi Ambient, des de l'any 2011.
Tenint en compte l'activitat principal de gestió de participacions empresarials a les quals es
dedica Criteria, aquesta no té despeses, actius, provisions ni contingències de caràcter
mediambiental que puguin ser significatius en relació amb el seu patrimoni, situació financera i
resultats.
Amb tot això, Criteria és una empresa sensibilitzada amb el medi ambient que desenvolupa la
seva activitat tenint en compte la protecció de l'entorn, i procura aconseguir la màxima
eficiència en l'ús dels recursos que necessita. En una iniciativa voluntària, més enllà dels requisits
legals i estatutaris, procura infondre en tot moment la conscienciació i compromís als seus
treballadors.
En aquesta línia, els principals impactes mediambientals identificats se centren en els aspectes
següents:
• La generació de residus
• El consum elèctric dels serveis centrals i els centres de treball
• Els consums energètics indirectes que es deriven dels desplaçaments i les emissions de
Gasos amb Efecte d'Hivernacle associades
El compromís de Criteria amb el medi ambient es fonamenta en els principis següents:
• Complir la legislació i normativa ambiental aplicable a les seves activitats, així com altres
compromisos que Criteria subscrigui voluntàriament
• Aplicar, en la mesura del possible, principis i bones pràctiques ambientals en totes les
seves actuacions
• Formar i sensibilitzar els empleats i fer-los partícips de la política ambiental.
• Fer un ús sostenible dels recursos i treballar per mitigar el canvi climàtic
• Establir i fer un seguiment del sistema de gestió ambiental, promoure'n la millora
contínua per millorar l'acompliment ambiental i fomentar la mateixa actitud a les filials
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•

•

•

Prevenir les actuacions contaminants implantant gradualment les mesures de millora
corresponents i tenint en compte tots els aspectes necessaris per garantir la protecció
del medi ambient
Difondre, publicant-la al web corporatiu, la Política Ambiental als proveïdors de béns i
serveis per conscienciar-los de la necessitat de complir amb unes bones pràctiques
ambientals quan fan activitats al centre de treball de Criteria
Posar la Política Ambiental a disposició de totes les parts interessades

Pel que fa a reptes, Criteria té accions específiques per desenvolupar per continuar millorant
l'eficiència ambiental reduint el consum de paper, els residus generals, millorant el control del
consum d'aigua i continuar implementant accions que minimitzin les emissions de CO₂ derivades
de l'activitat a través de la millora dels processos i l'adquisició de productes i serveis
energèticament eficients i sostenibles, així com un millor disseny de les instal·lacions i immobles.
Algunes de les iniciatives que s'han implantat són:
•
•
•
•

Compra de material amb etiqueta ECO (productes de neteja, paper, gots de cartró,
tòner, etc. )
Il·luminació a les oficines amb llums LED i control de presència.
Aixetes als serveis amb activació de proximitat de les mans.
Impressió per defecte en blanc i negre i a doble cara.

Fins ara, no s'han rebut multes relatives a l'àmbit mediambiental.

Gestió i acompliment mediambiental

El Comitè de Medi Ambient s'encarrega de dur a terme les directrius ambientals de l'entitat,
amb la implicació del Comitè de Direcció.
Les seves funcions són establir, aprovar i mantenir al dia un programa que permeti que els
consums i la gestió de residus de Criteria siguin respectuosos amb el medi ambient i, alhora,
fomentar i promoure la participació de totes les persones que formen part de Criteria.
En el marc del compromís per aconseguir més eficiència energètica i, com a conseqüència,
prevenir, reduir o reparar les emissions de carboni que afecten el medi ambient, Criteria promou
accions enfocades a l'estalvi energètic, com ara la instal·lació d'il·luminació LED, l'encesa i
apagada de llums automàtics o l'adhesió a iniciatives mundials com l'Earth Hour, que promou la
World Wildife Foundation.
A més a més, promou pautes de treball en aquesta línia, com l'encesa i apagada dels llums de
les oficines per franges horàries, el manteniment de la climatització en valors raonables o l'ús
eficient d'equips ofimàtics.
Viatjar en tren en lloc d'avió sempre que es pugui. Utilitzar les sales de reunions i de
teleconferències i videoconferències en lloc de desplaçar-se o fer que es desplacin en vehicle.
Pel que fa a la reducció d'emissions atmosfèriques, Criteria té un sistema de seguiment i control
sobre el consum d'emissions en l'ús dels mitjans de transport que li permet analitzar-ne
l'evolució contínua i, si escau, prendre mesures correctores.
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Economia Circular i prevenció i gestió de residus

Els residus principals que genera Criteria per dur a terme la seva activitat corresponen a paper,
tòner d'impressió, desplaçaments per activitat de negoci i residus que es generen en l'àmbit de
l'oficina.
Tots es gestionen d'una manera eficient, tal com demostra la certificació de l'ISO14001:2015,
que atorga AENOR.

Ús sostenible dels recursos

Tota l'electricitat que utilitza Criteria a les seves instal·lacions s'obté d'energia verda.

Canvi Climàtic

La petjada de carboni directa de Criteria prové, principalment, del consum elèctric de les seves
oficines (il·luminació i climatització) i dels desplaçaments dels empleats, ja que no consumeix
combustibles de cap tipus per desenvolupar la seva activitat principal.

Indicadors Ambientals Estratègics

Els indicadors ambientals de l'empresa són l'eina que permet mesurar l'efectivitat i eficiència de
les mesures ambientals implantades. Aquests paràmetres s'han dissenyat per expressar els
impactes ambientals a través de valors, per poder‐los quantificar i que sigui més senzill
interpretar‐los i analitzar‐los.
A continuació s'adjunten alguns dels indicadors ambientals principals:
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