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BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS 
 

    

L’aigua és un bé comú i escàs, no el malgastem!L’aigua és un bé comú i escàs, no el malgastem!L’aigua és un bé comú i escàs, no el malgastem!L’aigua és un bé comú i escàs, no el malgastem!    

• Tancar les aixetes desprès del seu ús. 

• No abocar productes líquids al clavegueram. 

• Usar la doble descàrrega en cisternes que en disposin. 

 

    

LLLLa millor font d’energia és l’estalvi!a millor font d’energia és l’estalvi!a millor font d’energia és l’estalvi!a millor font d’energia és l’estalvi!    

• Apagar els llums i els aparells sempre que no siguin necessaris. 

• Aprofitar la llum natural al màxim. 

• Tancar portes i finestres per evitar pèrdues de temperatura. 

 

       

El millor residEl millor residEl millor residEl millor residu és el que no es genera!u és el que no es genera!u és el que no es genera!u és el que no es genera!    

• Segregar cada residu al seu contenidor específic.      

• No abocar residus al clavegueram. 

• Responsabilitzar-se de la correcta gestió dels residus, no 

abandonant-los a les nostres instal·lacions.  

• Mantenir l’ordre i la neteja de les instal·lacions. 

 

    

Evitem en el possible lEvitem en el possible lEvitem en el possible lEvitem en el possible l’ús ’ús ’ús ’ús de substàncies perilloses!de substàncies perilloses!de substàncies perilloses!de substàncies perilloses!    

• Garantir la correcta identificació dels envasos dels productes.   

• Disposar de les Fitxes de Seguretat dels productes perillosos utilitzats.  

• En el cas de vessament, utilitzar material absorbent per a recollir-ho, i no 

abocar-ho a clavegueram.  

• Utilitzar les dosis adequades de producte. 

 

   

Un primer pas, comprem de forma responsable!Un primer pas, comprem de forma responsable!Un primer pas, comprem de forma responsable!Un primer pas, comprem de forma responsable!    

• Optar per productes ecològics (biodegradables, reciclats, amb 

ecoetiqueta, eficients, etc.) i de llarga duració. 

• Evitar productes amb gran quantitat d’embalatges. 

• Evitar productes que continguin substàncies perilloses. 

 

    

Evitem la conEvitem la conEvitem la conEvitem la contaminació acústica!taminació acústica!taminació acústica!taminació acústica!    

• Respectar els horaris per provocar les mínimes molèsties per soroll. 

• Assegurar el compliment normatiu de la maquinària. 

• Adoptar els mecanismes necessaris per evitar la contaminació 

atmosfèrica.  

REDUIR EMISSIONS 
COMPRA VERDA 

CONTROLAR ELS PRODUCTES 
ESTALVIAR ENERGIA 
REDUIR ELS RESIDUS 

PRESERVAR L’AIGUA 
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BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS 
 

 

    

 

IMPORTANT!!  

• Comuniqueu-nos si detecteu: 

o Funcionament incorrecte de les instal·lacions. 

o Alguna avaria o desperfecte.  

o Algun abocament incontrolat en algun punt de les instal·lacions. 
 

• Si genereu residus a les nostres instal·lacions, o en serveis realitzats en el 

nostre nom, ens haureu de fer arribar un certificat o justificant 

de la correcta gestió dels residus generats. 
 

• Si les activitats que desenvolupeu precisen d’una acreditació regulada 

per l’Administració, ens haureu de fer arribar còpia dels carnets 

professionals o altres elements justificatius.  
 

• Si esteu certificats amb normes ISO (9001, 14001), OHSAS i/o Reglament 

EMAS, fer arribar còpia dels certificats.  

 

 

 

 

 

 

 

EL MEDI AMBIENT ES COSA DE TOTS ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEU CONEIXER AQUEST PROTOCOL A TOTS 
ELS VOSTRES TREBALLADORS PER TAL 

D’ASSOLIR LA SEVA CORRECTA IMPLANTACIÓ. 

COL·LABORA 

Per a qualsevol dubte, comentari o suggeriment, contacteu amb 

nosaltres: 
 

Correu electrònic: altervac@altervac.com 

Adreça postal: Les Vernedes nº 3, 08470, Sant Celoni 

Telèfon: 938486716 


