EL BORN CC
I EL COMPROMÍS
AMB LA SOSTENIBILITAT
ENERGIA

AIGUA

ALTRES

El 98,67 % de l’enllumenat de
l’edifici és de classificació B
o superior o bé LED, cosa que
suposa un estalvi energètic
i econòmic respecte a altres
tipus d’enllumenat.

Totes les aixetes dels banys de
l’edifici funcionen amb sensors
de presència, cosa que optimitza el consum d’aigua.

Es compren diversos materials
amb etiquetes ecològiques,
entre els quals hi ha el paper,
que és un dels mes utilitzats.

Les aixetes tenen un cabal
inferior a 8 l/min.

Molts dels proveïdors i subcontractistes habituals de l’edifici
disposen de sistemes de gestió
ambiental com l’ISO 14001.

S’ha fet el 100 % de l’envidrament seguint el sistema
de doble vidre. Això permet
un major aïllament i, per tant,
l’optimització del consum energètic per a la climatització.
L’edifici es climatitza per sectors, la qual cosa permet regular la temperatura segons les
necessitats de cada espai.

RESIDUS
L’equipament té implantat un
sistema de recollida selectiva
de residus, tant per a residus
de tipus domèstic com per a
residus perillosos.

COMUNICACIÓ
Es disposa de detectors de
presència als banys, perquè
només s’encenguin els llums
quan hi hagi gent. D’aquesta
manera, s’aconsegueix optimitzar el sistema d’il·luminació.
Els equips d’ofimàtica incorporen etiquetes ecològiques homologades que en garanteixen
la màxima ecoeficiència.

L’edifici compta amb una política de desmaterialització de la
comunicació, que ofereix unes
línies bàsiques de treball en
aquest àmbit per tal de reduir
la generació de residus
i optimitzar materials.

Compromet-te tu també amb la sostenibilitat!

S’intenta disminuir la utilització de productes d’un sol ús.
Com a exemple, es van repartir
ampolles d’aigua de 500 ml
entre els treballadors per
minimitzar l’ús d’envasos de
plàstic, i a la zona d’oficina, s’hi
troben tasses, gots de vidre,
plats de ceràmica i altres elements per fer mes sostenibles
els descansos.
S’ha elaborat un pla de mobilitat adaptat al centre per tal de
poder donar eines de millora
als treballadors per a uns desplaçaments més sostenibles a
la feina.

