
GUIA DE BONES PRÀCTIQUES 
CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ 

 

Des del nostre lloc de treball podem col·laborar  amb una millor conducta ambiental, 
a combatre el canvi climàtic, la contaminació i la desaparició d’espècies.   
 
Les petites accions dutes a terme per milers de persones suposen un impacte positiu 
per a millorar l’entorn, i reforcen la consciència col·lectiva en la que un futur 
sostenible és possible.  
 

Fem un consum racional d’ energia 
 

• Aprofitem la llum natural, sempre que sigui possible. 

• Assegurem-nos d’apagar els llums quan sortim d’una estança. 

• Tanquem les finestres de les àrees climatitzades, a fi d’evitar pèrdues de fred o 

calor. 

• Fixem la temperatura del sistema de climatització a l’entorn dels 21 
o
C a l’ 

hivern i els 25 
o
C a l’estiu, en aquells casos en què sigui possible. 

• Tanquem les portes de les cambres frigorífiques, si s’escau.  

• Fem un ús racional de l’aigua calenta. 

• Avisem a manteniment si observem un mal funcionament d’aparells o 

instal·lacions que consumeixen energia (fluorescent que fa pampallugues, 

eixugamans elèctric en funcionament continu...). 

• Apaguem correctament els equips en finalitzar la jornada laboral. 

 

Fem un consum racional d’ aigua 
 

• Tanquem les aixetes quan no les utilitzem.  

• Quan ens rentem les mans mantinguem l’aixeta oberta el temps necessari. 

• No obrim les aixetes al màxim. 

• No utilitzem els inodors com a papereres. 

• Utilitzem, en el cas dels inodors, els polsadors de descàrrega curta o 

d’interrupció de la descàrrega sempre que sigui possible. 

• Avisem a manteniment quan detectem pèrdues d’aigua (degoteigs aixetes, 

cisternes...). 

 

 

 

 



Optimitzem l’ús dels materials 

 

• Fem una correcta utilització dels recursos materials que emprem a diari. 

• Mantinguem l’ordre i en bon estat dels materials. 

• Treballem via xarxa informàtica usant el correu electrònic, en aquells casos on 

sigui possible. 

• Aprofitem el paper per les dues cares 

• Imprimim dues pàgines per full 

• Reutilitzem sobres, carpetes, arxivadors, etc.  

 

 

 

Usem de forma sostenible els vehicles  

 

• Procurem circular amb marxes llargues, respectant sempre els límits de 

velocitat. 

• Evitem trepitjar a fons l’accelerador, excepte en situacions d’emergència. 

• AI guanyar velocitat en condicions normals, canviem de marxa cap a les 2.000 

rpm en motors de gasoil i 2.500 en els de benzina. 

• Mantinguem la distància de seguretat adequada, ja que permet circular a una 

velocitat regular i no consumir energia en excés, perquè evita frenar i accelerar 

bruscament. 

• Fer un ús racional de l'aire condicionat. 

• Evita circular amb les finestres abaixades a gran velocitat (suposa un augment 

de la despesa de combustible). 

 

 

 Gestionem correctament els residus  
 

• Minimitzem la generació de residus fent un bon ús dels materials. 

• Fem una correcta separació dels residus per tal de que puguem gestionar-los 

correctament. 

• Si a l’hora de llençar un residu se’t plantegen dubtes, posa’t en contacte amb el 

teu responsable d’àmbit. 

 

 

 

 

 


