VISITA de la
CENTRAL de la
ZONA FRANCA

Gracias por su atención
Ecoenergies Barcelona
Central de la Zona Franca
Av. 2.a del Parc Logístic, núm. 1,
Zona Franca, 08040 Barcelona
ecoenergies@ecoenergies.cat

Per saber més sobre el projecte, visita
la nostra web:
www.ecoenergies.cat

Informació de
seguretat i salut pels
visitants
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1. EN CAS D’EMERGÈNCIA
Davant qualsevol situació d’emergència, s’ha d’informar al responsable de la
visita immediatament.
2. INTRODUCCIÓ
Ecoenergies Barcelona ha concebut el disseny arquitectònic exterior i interior de la
central d’energies per facilitar les visites de les instal·lacions durant l’activitat. La visita
comença a la sala multimèdia on es projecta una pel·lícula sobre el medi ambient,
l’energia tèrmica i la xarxa de calor i fred. Els visitants seguiran la visita desplaçant-se pel
sistema de passarel·les situat al voltant de l’edifici per observar la producció d’energia
des de 6 punts d’observació equipats amb pantalles audiovisuals.

8. DADES SOL·LICITADES I FORMULARI DE CONSENTIMENT.
Entregar els formularis escanejats 2 dies abans de la visita per correu a
ecoenergies@ecoenergies.cat
Nom i cognoms:

D.N.I. :
Data i hora de la visita:

Durada aproximada de la visita: 60 minuts

Empresa o organització a la que pertany:

Consells pels visitants:
Convidem als visitants a portar la seva pròpia aigua potable.
Aconsellem portar roba còmoda i resistent així como sabates còmodes (sense talons).

Dades de contacte de la persona a contactar en cas de emergència:

3. CONDICIONES DE ACCESO
Per accedir de forma segura a les zones de visita, el visitant ha de seguir les següents
regles i complir les mesures de seguretat:
Tots els visitants han de rebre la present informació, que serà d’obligada lectura abans
de la visita i reconèixer haver rebut la informació de seguretat amb antelació.
Els visitants es comprometen a seguir les condicions de visita descrites. Demanem el
formulari de consentiment de visita firmat i entregat abans del dia de la visita.
Proveir la llista dels visitants amb noms i DNI així com les dades de contacte de la
persona a contactar en cas d’emergència (una persona o entitat pel grup és suficient)
almenys 2 dies abans de la visita.
Els visitants han d’identificar-se degudament a d'intèrfon a la seva arribada (entrada
principal).
Els visitants han d’anar sempre acompanyats pel responsable durant tota la visita.
Els visitants que tinguin una condició física o psíquica especial es comprometen a
informar amb antelació al responsable de la visita (ex.: mobilitat restringida, al·lèrgies a la
pols, sensibilitats de respiració, claustrofòbia).
No està permès introduir aliments a la central.
En cas de pluja, no es podrà accedir a les passarel·les exteriors.
Aparcar el bus davant de la façana de fusta, al costat de la entrada principal (veure
plànol).

Condició física o psíquica especial (ej.: movilitat restringida, al·lèrgies a la pols,
sensibilitats de respiració, claustrofòbia etc.):

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, s’informa dels següents aspectes:
Les dades sol·licitades (nom i cognoms, D.N.I., data i hora de la visita, firma, si procedeix, empresa a la
que pertany) passaran a formar part d’un fitxer titularitat d’ECOENERGIES BARCELONA SUD, ZONA FRANCA
I GRAN VIA DE L´HOSPITALET, S.A., amb la finalitat de portar a terme el control d’accés a les instal·lacions
de l’Organització per raons de seguretat i vigilància. Les dades sol·licitades per l’accés a les instal·lacions
són de caràcter obligatori, de manera que no es permetrà l’accés a les instal·lacions si no es proporcionen
les dades requerides, llevat que es faculti expressament dit accés per part d’ECOENERGIES BARCELONA
SUD, ZONA FRANCA I GRAN VIA DE L´HOSPITALET, S.A..
Vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a ECOENERGIES
BARCELONA SUD, ZONA FRANCA I GRAN VIA DE L´HOSPITALET, S.A. Av. 2.a del Parc Logístic, núm. 1, Zona
Franca, 08040 Barcelona.

Estic d’ acord amb les condicions i normatives que comporta la visita.

Data:

Firma:

Condicions suplementàries pels grups escolars:
Són necessaris 2 professors com a mínim per cada grup de 15 persones. Per a un grup
de 30 persones, són necessàries 4 persones de supervisió.
Es demana una assegurança de responsabilitat civil pel grup.
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4. MESURES DE SEGURETAT DURANT LA VISITA

9. COM ARRIBAR A LA CENTRAL

a.

Latitud: N 41.33942 Longitud: E 2.12744
Ecoenergies Barcelona, Central de la Zona Franca,
Av. 2.a del Parc Logístic, núm. 1, Zona Franca, 08040 Barcelona
Amb cotxe
Ronda Litoral : Sortida 17: Seguir Zona Franca - Carrer 3 (C/3) / Entrar al Parc Logístic
(peatge gratuït)
Ronda de Dalt : Nus Llobregat/ Sortida Barcelona, Gran Via, Ciutat Vella /Ronda
Litoral (Direcció Besòs) /Sortida 18: ZAL, Seguir Zona Franca - Carrer 3 (C/3) / Entrar al
Parc Logístic (peatge gratuït)
Gran Via : plaça Cerdà/ passeig Zona Franca / carrer A /C1 /C62 /Avinguda Parc
Logístic / Carrer 3 / Entrar al Parc Logístic (peatge gratuït)
Autovia de Castelldefels (C-31) : Incorporació a Ronda Litoral /Sortida 18: ZAL, Zona
Franca/ Carrer 3 / Entrar al Parc Logístic (peatge gratuït)
Aparcar davant la façana de fusta sense obstruir l’entrada de servei.
Amb transport públic
Línia 23 (des de Plaça Espanya), parada Parc Logístic
Pel recorregut de la línia de bus, visitar el lloc web http://www.tmb.cat/es/linia-debus/-/bus/23/

Els visitants han d’anar sempre acompanyats i seguir al grup. No està permès
separar-se del grup.
b. Durant el recorregut, seguir i respectar la senyalització existent i no
sobrepassar zones que estiguin delimitades, prohibides o vallades.
c. Circular per les zones indicades, posar atenció mentre es camina
d. No fer ús de les sortides d’emergència, excepte en cas d’emergència
e. No quedar-se davant les escales
f. No s’han de llençar residus al terra; per això s’han de fer servir els punts
habilitats
g. No està permès fer ús del telèfon mòbil ni fer fotos ni vídeos
h. Respectar i no interrompre als treballadors durant la seva activitat
i.
No tocar les façanes, vidres, parets o equips de prevenció així com qualsevol
equip audiovisual. No utilitzar-los com a suport per escriure
j.
Recordi que està totalment prohibit fumar a tota la central
k. Si és testimoni d’un incendi, comuniqueu-lo al responsable de la visita
l.
En cap cas posi en perill la seva integritat física
m. Si es troba perdut/da, deixis guiar pel personal de la central
En cas d’emergència:
a. Seguir estrictament les instruccions del responsable de la visita.
b. En cas d’incendi, s’avisarà amb una alarma sonora.
c. Sortir sense entretenir-se, amb serenitat i promptitud fins a l’exterior de
l’edifici, dirigir-se al punt de reunió (indicat al plànol) i esperar instruccions.
d. Una vegada iniciada l’evacuació, no retrocedir a recollir objectes o buscar
persones.
e. En cas de quedar-se bloquejat pel fum, s’intentarà sortir de la zona
arrossegant-se per terra, al ser possible respirant a través d’un drap humit.
f. Allunyar-se de la font del foc, activant les portes contra incendis entre un
mateix i el foc.
g. Queda prohibit l’ús d’ ascensors en cas d’ evacuació.

Ecoenergies Barcelona,
Av. 2.a del Parc Logístic, núm. 1,
Zona Franca, 08040 Barcelona
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5. PLÀNOLS : en cas d’evacuació (sortides d’emergència, punt de reunió)
7. NOTES PERSONALS DURANT LA VISITA:

Vies d’evacuació
Sortides d’evacuació
Punt de reunió
Pàrking

Façana de fusta
Avda. 2.a del Parc Logístic

Entrada
principal
(intèrfon)

Sala
multimedia

Fachada vegetal

Fachada de metal

Planol d’evacuació – Planta 1ª

C. 27 del Parc Logístic

Façana de metal

Llegenda:

Fachada de metal

Peatge

Planlo d’evacuació – Planta baixa

Façana vegetal

Fachada de madera
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7. NOTES PERSONALS DURANT LA VISITA:

Façana de fusta

Avda. 2.a del Parc Logístic
Entrada principal
(intèrfon)

Entrada
principal

Llegenda:
Sortides d’evacuació
Punt de reunió
Pàrking
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7. NOTES PERSONALS DURANT LA VISITA:
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Sala
multimedia

1

Entrada principal
(intèrfon)

6. ORGANITZACIÓ DE LA VISITA
Seguir els símbols de les fulles
durant el recorregut, no creuar les línies verdes
(només en cas d’emergència), es pot fer ús de l’ascensor però no en cas d’emergència.
Entrada planta baixa de la central, ubicada en Av.2.a del Parc Logístic, Zona
Franca.
2. Pujada 1ª planta fins a la sala multimèdia - pel·lícula Ecoenergies Barcelona.
3. Pujada 5ª planta fins al mirador - Vistes i audiovisual.
4. Baixada 3ª planta - entrada a les passarel·les
5. Passarel·les façana fusta - Vista del pati interior de biomassa
6. Passarel·les façana fusta - Punt d’ observació de la caldera de biomassa amb
vistes i audiovisual
7. Passarel·les - Vista de l’emmagatzematge de gel.
8. Passarel·les vegetals - Punt d’observació de la sala de calderes de gas amb vistes i
audiovisual.
9. Passarel·les vegetals - Punt d’observació dels equips de fred industrial a -10°C
amb vistes i audiovisual.
10. Passarel·les metàl·liques - Punt d’ observació dels equips de fred a 5°C amb vistes
i audiovisual.
11. Passarel·les de fusta - Punt d’ observació de la turbina - Vistes i audiovisual.
12. Tornada enrere fins a la porta de la 1ª planta fins la sala multimèdia - audiovisual
+preguntes i respostes + qüestionari.
Fi de la visita
1.
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