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NORMES INTERNES DE CARÀCTER AMBIENTAL QUE HAN DE COMPLIR ELS 

CONTRACTISTES- EDIFICI DIPUTACIÓ 92- 

En el marc de la millora del seu comportament ambiental, l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya ha establert unes normes de compliment obligat dins les seves instal·lacions. 

Concretament:  

- En totes les operacions s’ha de fer un ús racional dels recursos (aigua, energia, etc.) i 

minimitzar la producció de soroll.  

- No es poden fer abocaments a la xarxa de clavegueram sense el permís exprés de 

l’Agència.  

- L’empresa contractada s’ha de fer càrrec de la gestió correcta dels residus que genera 

fruit de les seves activitats i assumir el compromís de gestionar-los tot complint amb la 

legislació ambiental en matèria de residus. També ha d’assegurar la gestió correcta 

d’aquests residus i eximir l’Agència de qualsevol responsabilitat1. L’Agència valorarà, 

en casos excepcionals i per sol·licitud expressa de l’adjudicatari, que els residus es 

pugin dipositar en el circuit intern del centre.  

- Sempre que sigui possible, s’ha de prioritzar l’ús de productes que no continguin 

substàncies perilloses ni per a la salut ni per al medi ambient i l’ús de materials 

reutilitzables o fàcilment reciclables aplicant l’estratègia de les 3 R: reduir, reutilitzar i 

reciclar.  

- Un cop finalitzades les operacions contractades, les àrees de treball s’han de deixar 

netes i endreçades.  

- En cas d’emergència per abocaments accidentals, incendi, explosió, etc., s’ha d’avisar 

immediatament el responsable assignat de l’Agència (Recepció ext.1410 o bé telèfon 

932926600) i respectar els protocols d’actuació establerts en el centre.  

- Proporcionar tota la informació que l’Agència sol·liciti relacionada amb els seus 

serveis. 

- Formar els treballadors i treballadores que realitzin operacions dins les dependències 

de l’Agència per tal que duguin a terme les seves tasques amb respecte i cura vers el 

medi, comunicar-los la política ambiental de l’Agència i transmetre’ls tota la 

informació/documentació que l’Agència els requereixi.  

                                                
1
 L’empresa que treballi per compte de l’Agència a la seu  del c/Diputació facilitarà la declaració anual de residus de 

l’any en què hagi gestionat residus fruït de les actuacions fetes en l’esmentada seu, o bé el certificat conforme disposa 
d’un sistema de gestió ambiental per l’activitat que realitza a l’Agència o un registre de seguiment dels residus retirats a 
l’Agència. 
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