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CRÈDIT ANDORRÀ RATIFICA EL SEU COMPROMÍS
MEDIAMBIENTAL I MANTÉ LA ISO 14001:2015 DEL SEU SISTEMA
DE GESTIÓ
• L’empresa certificadora TÜV Rheinland ha valorat les mesures dutes a terme pel Banc en
matèria de sostenibilitat que la posicionen com una empresa socialment responsable
Andorra la Vella, 28 de juliol de 2020
Crèdit Andorrà ha mantingut la certificació ISO 14001:2015 del seu Sistema de Gestió
Ambiental (SGA) per part de l’empresa certificadora TÜV Rheinland i ratifica així el seu
compromís per minimitzar en l’entorn l’impacte de la seva activitat. La certificació destaca
especialment la solidesa i fortalesa del Sistema, així com que s’hagi sabut aprofitar el
procés de digitalització i d’eficiència de l’entitat com a vector per a les diferents iniciatives
mediambientals posades en marxa.
Entre les actuacions que es destaquen hi ha la publicació de la nova web del Sistema de
Gestió Ambiental https://sga.creditandorragroup.com/, per donar a conèixer els objectius
ambientals del Banc en el marc del pla 2019-2021 i amb la voluntat de promoure accions
que fomentin el compromís i l’engagement entre tots els grups d’interès.
L’empresa certificadora també ha posat de manifest la importància d’impulsar la compra de
material seguint criteris ecològics i els esforços que s’estan duent a terme per minimitzar el
consum de paper, un dels principals impactes ambientals del Banc. En aquest sentit,
destaca la reducció de 3.563 kg de paper durant el 2019, dins el projecte ‘Sense Paper’,
amb la incorporació de tauletes digitals a les oficines per facilitar la signatura biomètrica de
les transaccions més freqüents. També destaca el patrocini de Cicland, el servei públic de
bicicletes elèctriques d’Andorra.
La certificació ISO 14001:2015 posa de manifest el compliment estricte de la legislació
ambiental, la gestió correcta dels consums i dels residus, el control i seguiment dels
processos interns i dels objectius anuals, les accions de sensibilització social i la millora
contínua del Sistema.
Crèdit Andorrà va ser pioner a implantar mesures encaminades a reduir l’impacte en
l’entorn de l’activitat empresarial i a incorporar-les en l’estratègia i desenvolupament del
negoci. Des del 1998 col·labora amb la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions
Unides per al Medi Ambient (UNEP Fi), i el 2016 va ser el primer banc d’Andorra a adherirse al Pacte Mundial de les Nacions Unides i a adoptar l’Agenda 2030 per contribuir a la
consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
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Tel.: +376 88 86 35 / +376 88 82 78
www.creditandorragroup.com/ca/sala-de-comunicacio

#CompromesosAmbElFutur

ISO 14001:2015

www.creditandorra.ad

