BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
BAR CAVA UNIVERSAL S.L.

Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:

Gestió i control d’energia

Breu descripció:

S’ha substituït la il·luminació de les bombetes per
unes de baix consum tipus led.
S’han posat sensors de llum a les àrees de pas, així
com dosificadors de caudal d’aigua en els
rentamans.
La climatització s’ha establert uns mínims i màxims
de temperatura.
L’objectiu de l’acció és reduir l’impacte
mediambiental amb la optimització dels recursos i
reduccions dels seus consums.

Data inici:

1 Novembre de 2019

Més informació:

No tenim pàgina web

Objectius i línies
d’acció del CCS:

Data fi:

4.3, 4.5, 10.6

1 de Gener de 2020

Beneficis:

Indicador/s:

☒ Ambientals

☒ Socials

☒ Econòmics

La durabilitat de les bombetes es més eficient amb el que suposa un estalvi ambiental i
econòmic, així com el consum d’aigua que s’ha reduït amb el dosificadors.
El consum elèctric ha disminuït per l’eficiència en la temperatura del local.
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Valors:

La bona pràctica, el que ens genera és una gestió eficient dels recursos que tenim.

2. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

LA CAVA UNIVERSAL

Breu descripció:

La Cava Universal és una empresa familiar dedicada a la Hosteleria.
Fou fundada l’any 1858 per Josep Masana i enguany és la cinquena generació
que continua al capdavant del negoci sent la mateixa família.

Dades de contacte:

Plaça Portal de la Pau, 4
933428392
lacavauniversal@hotmail.com
Enllaceu, si s’escau, la pàgina web de l’organització.

Data de signatura del (CCS):

dijous, 1 / agost / 2019

3. Documents estratègics (opcional)

Manual de Benvinguda on és mostra la missió, visió i valors que l’empresa a marcat per seguir les pautes de
treball que s’han establert.
Document de prevenció en els riscos del lloc de treball.
Document de bones practiques ambientals
Accions de conciliació laboral, familiar i personal.
Document de respecte i no discriminació per raons de sexe.
Política de turisme sostenible.
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