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1. Objectiu de la Política i abast
CriteriaCaixa (d’ara endavant “Criteria” o la “Societat”) és la societat hòlding d'inversions no
cotitzada que gestiona el patrimoni de la Fundació Bancària “la Caixa”.
Encara que la naturalesa de la seva activitat no resulta agressiva amb l'entorn, Criteria es
compromet a millorar contínuament les seves pràctiques ambientals.

2. Principis d'actuació
El compromís de Criteria amb el medi ambient es fonamenta en:


El compliment de 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, fent-los partícips de la política ambiental de la
Societat i de les seves campanyes.



Fer un ús sostenible dels recursos i treballar per a la mitigació del canvi climàtic.



Establir i fer un seguiment del sistema de gestió ambiental, promovent la seva millora
contínua per millorar l'acompliment ambiental i promovent la mateixa actitud en les
seves filials.



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, mitjançant la publicació en el web corporatiu, la seva Política ambiental als
proveïdors de béns i serveis per conscienciar de la necessitat de complir amb unes bones
pràctiques ambientals quan facin activitats al centre de treball de Criteria.



Posar la Política ambiental a disposició de totes les parts interessades.

Per a la concreció i desenvolupament d'aquest compromís, Criteria fixarà anualment uns
objectius i metes que marcaran el grau d'avançament en la millora continuada de la gestió
ambiental.
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