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• Assegurar la sostenibilitat ambiental i   
 energètica de l’organització a través de   
 l’establiment d’una sèrie de valors, normes i  
 protocols que fomentin l’ús coresponsable dels  
 recursos.

• Impulsar la millora contínua en tots els 
 aspectes ambientals i energètics de la nostra  
 activitat, establint fites,  revisant  objectius i  
 proporcionant els recursos necessaris per a la  
 seva consecució.

• Garantir el compliment de tots els requisits 
 legals aplicables i els subscrits voluntàriament.

• Formar i sensibilitzar tot el personal de  
 l’organització sobre els aspectes ambientals i  
 energètics significatius identificats. 

• Adoptar el compromís d’investigar, i en el cas  
 apropiat implementar, les millors tècniques  
 disponibles en matèria ambiental que   
 afavoreixen la prevenció de la contaminació i les  
 noves fonts d’energia alternativa i renovable en  
 termes d’eficiència energètica.

• Mantenir el rigor i la transparència amb la  
 societat, tot garantint-ne les seves necessitats i  
 expectatives a través de l’elaboració periòdica de  
 la Memòria de Sostenibilitat i Competitivitat   
 certificada per tercers.

El compliment d’aquests pilars permetrà que el 
Banc de Sang i Teixits esdevingui una 
organització compromesa amb el medi ambient, 
preocupada pel canvi climàtic i amb iniciativa per 
endegar noves iniciatives que minimitzin l’impacte 
ambiental i energètic de la nostra activitat.

Aquesta Política, entesa com un marc de 
referència, és comunicada a tot el personal de 
l’organització així com a tots aquells grups 
d’interès que estiguin afectats, i és revisada 
periòdicament per la Direcció del Banc de Sang i 
Teixits amb la finalitat de garantir la seva 
contínua adequació.

El Banc de Sang i Teixits té com a missió garantir l’abastament i el bon ús de sang i teixits a Catalunya, 
essent el centre de referència en immunologia diagnòstica i de desenvolupament de teràpies avançades.

Amb la voluntat de fomentar una consciència mediambiental i d’estalvi energètic com a valor 
fonamental del compromís amb el desenvolupament sostenible, el BST ha implantat, manté, 
actualitza i millora un Sistema de Gestió del Medi Ambient i un Sistema de Gestió Energètica aplicables 
a tota l’organització, que es fonamenta en els següents pilars:

Política de 
medi ambient i 
eficiència energètica
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