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BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS:

Requisits que l’empresa proveïdora de productes i serveis externs es compromet a complir quan actuï
dins de les nostres instal·lacions. Així mateix, es responsabilitza de comunicar aquests requisits al seu
personal:
●

Aquells residus generats a ECOSOL a partir de l’activitat desenvolupada per l’empresa
subcontractada, es separaran i emmagatzemaran d’acord amb l’establert per contracte.

●

En el subministrament de matèries primeres i/o auxiliars, l’empresa subcontractada informarà al
personal d’ECOSOL, sobre el grau de perillositat del producte, i prendrà les mesures de seguretat
pertinents per a evitar abocaments incontrolats.

●

Queda terminantment prohibit l’abocament de qualsevol substància perillosa al clavegueram, ni
sense l’autorització del/la responsable de l’activitat afectada.

●

Els treballs eventuals de neteja que puguin derivar-se de l’activitat de la subcontracta es
realitzaran sense contravenir cap norma externa o interna referent a la qualitat d’afluents i
abocaments.

●

En cas de dubte o de situació d’emergència, el personal de l’empresa subcontractada es
comunicarà urgentment amb personal d’ECOSOL per a seguir les indicacions d’actuació en cas
d’accident. A tall d’exemple: en cas d’abocament accidental, generació d’un residu no contemplat
en la gestió de residus, etc

●

Els vehicles i maquinària que hagin de ser utilitzats dins de les instal·lacions de l’Entitat es
mantindran en bones condicions de manteniment, sobretot en el què respecta a emissió de
sorolls, gasos i sense vessaments ni fugues d’olis o d’altres productes.

●

Els possibles danys en matèria de sòls, aigües, emissions o impactes sobre el medi ambient
derivats de la negligència de l’activitat de la subcontracta hauran de ser esmenats i reparats abans
de donar per acabat el servei prestat.

●

Si durant el transport de residus especials al gestor corresponent, es produís alguna desaparició,
pèrdua o escapament dels mateixos, el transportista de residus haurà de posar-se en contacte
amb l’Entitat per a comunicar el succeït. (Tel: 972 20 49 80)
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