
Política Estratègica de Qualitat, Seguretat i Medi
Ambient del Parc Científic de Barcelona
La Direcció del Parc Científic de Barcelona manifesta els seu compromís envers la qualitat, la seguretat
i el medi ambient, comparteix els principis de responsabilitat social i desenvolupament sostenible i
defensa el treball sota els principis de bones pràctiques científiques.

D’acord amb la seva responsabilitat i compromís amb la societat, el Parc vol contribuir al
desenvolupament econòmic, social i ambiental de la societat tot incorporant en la seva gestió
actuacions que facin front als reptes del món i que actualment estan concretats en els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) definits per les Nacions Unides en la seva Agenda 2030 per
avançar vers una societat més justa, inclusiva i pròspera i que respecti els límits ambientals.

La nostra política d’acció es fonamenta en:

L’impuls de la millora contínua del sistema de gestió integrat i en la cerca de l’eficiència en
la gestió de l’organització.

El compromís pel compliment dels requisits legals, reglamentaris i de les normes de
referència en qualitat, medi ambient, seguretat i salut laboral, així com altres requisits
subscrits relacionats amb el sistema integrat de gestió.

L’orientació apropiada de les seves activitats envers les necessitats de l’organització i els
requeriments dels clients.

L’estímul de la cultura de la prevenció en totes les activitats laborals com a mecanisme de
control i reducció dels riscos que poden afectar a la seguretat i la salut de les persones.

La responsabilitat social en totes les seves relacions amb les persones, amb els col·laboradors
clients, proveïdors i la societat en general.

El compromís amb el planeta i el respecte de l’entorn promovent el consum responsable i
eficient dels recursos així com afavorint la minimització de recursos.

La promoció de pràctiques socialment responsables que defensin la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes i valorin la riquesa de la diversitat.

El foment per l'aplicació de les millors pràctiques ètiques i científiques en qualsevol àmbit,
especialment en les activitats relacionades amb els animals de laboratori.
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