
 

Avaluació dels serveis. 
Principis i Pautes Ambientals 

 
 La Política de Qualitat i Medi Ambient de Fundació BIT, Entitat pública enfocada a la 

promoció de la Innovació i desenvolupament de les Tecnologies i la Comunicació (TIC), en establir 

el seu Sistema de Gestió de la Qualitat i Medi Ambient conforme a les Normes UNE EN ISO 9001 i 

UNE EN ISO 14001, és: 

 Mitjançant el desenvolupament de projectes d’innovació i suport a les TIC,s,  satisfer els requisits i 

expectatives dels organismes públics que confien en Fundació BIT., 

 Oferir suport i execució, com a Medi Propi, de les estratègies d’R+D+i del Govern de les Illes 

Balears centrades en el foment de la Innovació, recerca i el desenvolupament de nous models de 

negoci de base tecnològica, 

  fomentar la millora contínua i el desenvolupament sostenible, 

  complir amb la legislació aplicable, requisits reglamentaris i altres compromisos que la 

organització subscrigui, 

  prevenir la contaminació derivada dels aspectes ambientals de les seves activitats, productes i 

serveis, 

 volem que se'ns reconegui per ser una organització que ofereix als seus clients el compliment 

dels objectius d'una forma eficaç i eficient, 

  

 És el nostre  propòsit satisfer les necessitats de la societat pel que fa a la innovació i 

desenvolupament de les tecnologies i la comunicació, 

  i a través del seu Patronat es compromet a desenvolupar  objectius i metes en el marc de la seva 

missió i visió, millorant l’eficàcia dels sistemes implantats.  

  
 A més, i en concret amb els principis i pautes ambientals, la Fundació BIT controla i mesura les 
característiques de les seves activitats i serveis que poden tenir un impacte significatiu en el medi 
ambient. Aquest seguiment i medició es realitza mitjançant: 
 
 La revisió periòdica dels aspectes mediambientals i del compliment dels requisits legals per 

assegurar en tot moment la seva actualització, tal com s’explica en els procediments PMA 01 
“Identificació i avaluació dels aspectes mediambientals”  i PMA 02 “Requisits legals i altres 
requisits”.  
 

 El seguiment de les pautes de control establertes per a controlar els aspectes mediambientals 

identificats, segons s’ha explicat al procediment PMA 03 “Control operacional i Emergències 

medi ambientals”. 
 

 
 Revisió periòdica del compliment que han manifestat els proveïdors durant l’any, per 

comprovar que mantenen els requisits de prestació del servei o del producte, detectant el possible 
incompliment dels mateixos, possibles modificacions en les condicions pactades, o revisant les 
no conformitats detectades per l'organització, per si fos necessària una rectificació d'algun d'ells. 

 
  
 Per aconseguir els compromisos i pautes ambientals anteriors és imprescindible la col·laboració, 
a més de tot el personal propi, de les institucions i empreses lligades a les activitats de Fundació BIT 
amb la finalitat de que comprenguin i impulsin els seus objectius i propostes, en particular quan les seves 
accions tinguin conseqüències directes sobre el compromís adquirit en aquesta declaració. 
 


