
   TELÈFON D'INTERÉS 

 El Triangle 

 93 318 01 08 

MAPA D'EVACUACIÓ 

BONES 
PRÀCTIQUES 
AMBIENTALS 
CENTRE 
COMERCIAL



NETEJA

· Utilitzar la quantitat d’aigua necessària i   
imprescindible.
· Evitar el degoteig de les aixetes.
Si es detecta un funcionament incorrecte dels 
sortidors d’aigua, comunicar-ho immediatament 
als Equips del Centre.
· Fer un ús racional de les cisternes i no utilitzar 
l’inodor como a paperera.
· Evitar utilitzar agua calent, a no ser que sigui 
estrictament necessari.
· Utilitzar detergents lliures de fosfats i de clor 
en les quantitats mínimes recomanades.

ENERGIA 

• Afavorir l’ús de la llum natural i evitar deixar 
focus encesos si no és necessari. 

• Fer un ús eficient de la climatització.
• Configurar els ordinadors y aparells 

electrònics en la opció d’estalvi d’energia. 
electrónicos en modo ahorro de energía. 

• UtiliTel transport públic de manera més 
freqüent. 

PRODUCTES 

• Evitar l’ús indiscriminat del paper imprimint 
documents únicament quan sigui estrictament 
necessari.

• Utilitzar l’ordinador com a substitut del paper 
a l’hora d’enviar documents.

• Imprimir, sempre que sigui possible, en blanc i 
negre, a doble cara i en sistema esborrany.

• Utilitzar paper reciclat sempre que sigui 
possible.

• Reciclar el paper inservible.
• Evitar els productes d’un sol ús. Per exemple: 

substituir piles tradicionals per bateries 
recarregables o  promoure l’ús de l’assecador 
de mans en els lavabos enlloc de tovalloletes 
de paper. 

• Escollir productes amb embalatges mínims per 
reduir la generació de residus.

• No adquirir productes de PVC. Utilitzar 
preferentment polipropilè o polietilè. 

GESTIÓ DE RESIDUS

• Els industrials que realitzin treballs a qualsevol 
instal·lació de l’edifici El Triangle són els 
responsables de la correcta gestió de la 
totalitat dels residus que generin i estan 
obligats a separar-los en funció de la 
normativa vigent i depositar-los en gestors 
autoritzats segons el tipus. També hauran de 
restituir l’espai en què han treballat en un estat 
òptim de funcionalitat, ordre i neteja.

• No abocar mai olis o productes químics a la 
xarxa d’aigües residuals.

• Informar immediatament de les fuites o 
abocaments d’oli, esquitxades o vessaments de 
productes perillosos. 

GESTIÓ DE RESIDUS EN SITUACIONS 
D’EMERGÈNCIA

En cas de vessaments, pèrdues accidentals, 
errades en el sistema de control d’abocaments o 
en el transport de productes líquids s’actuarà de 
la manera següent:

• Notificar ràpidament a un responsable.
• Contenir el contaminant amb material 

absorbent.
• Evitar que l’abocament penetri en arquetes o 

embornals utilitzant el material corresponent.
• Si existeix més d’un abocament, recollir-los i 

depositar-los en bidons selectivament.
• Col·locar els bidons a la zona proveïda, 

protegits de la pluja. 

Si l’incident el sobrepassa, si us plau, notifiqui-
ho ràpidament al responsable, no arrisqui la 
seva seguretat i intenti contenir l’abocament 
de forma segura.

Mesures de protecció disponibles:

• Sacs de material absorbent.
• Cubetes de retenció, dipòsits, garrafes i 

bidons. 

En cas d’incendi, i després de la seva extinció, 
el procediment de recollida dels residus es farà 
de la següent manera:

• Recollir per mitjans mecànics les cendres i 
materials sòlids.

• Operar conforme a les instruccions de 
selectivitat que indiqui el responsable de medi 
ambient.

• Categoritzar y gestionar els residus.
• Obrir un informe de No Conformitat segons el 

procediment corresponent. 




