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   GESTIÓ MEDI AMBIENTAL A HOSPITAL PLATÓ 

El nostre compromís amb la Societat 
 

 

Tant els valors de l’ organització com el nostre model de Gestió implantat 

des de l’any 2003 estan sostinguts en principis que ens comprometen 

socialment. 

VALORS DE L’ HOSPITAL PLATÓ  

 Transparència i Compromís Ètic 

 Tracte Humà i Personalitzat 

 Vocació d’ Excel·lència 

 Solidaritat amb les Persones i l’ Entorn 

Per optimitzar la Gestió medi-ambiental, s’ ha creat el Grup de Treball de 

Medi Ambient i Residus, per desenvolupar una política global y consistent 

pel compliment dels objectius medi-ambientals. 
 

 

MODEL DE GESTIÓ basat en l’EFQM 

Excel·lència Assistencial 

Sostenibilitat Econòmica - Social 
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   POLÍTICA MEDI AMBIENTAL 

HOSPITAL PLATÓ es compromet a: 
 

 Complir la normativa legal i qualsevol altre normativa de caràcter 

ambiental que es subscrigui i que sigui d'aplicació als nostres serveis 

assistencials i a les activitats i instal·lacions associades, establint una 

sistemàtica per la seva identificació i avaluació periòdica del seu 

compliment.  

 
 

 Millorar progressivament la gestió ambiental de  

l‘Hospital establint, revisant i avaluant anualment el 

compliment dels objectius ambientals. 

 

 Facilitar els recursos i el suport 

necessaris per implantar i mantenir 

operatiu un Sistema de Gestió 

Ambiental (SGA) com a eina pel 

compliment d'aquesta Política 

Ambiental. 
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   POLÍTICA MEDI AMBIENTAL 

 

 Conscienciar, formar, informar i motivar al personal, mitjançant 

programes dissenyats a mida, perquè el compromís de respecte 

vers a l'ús racional dels recursos naturals estigui present en totes les 

nostres activitats.  

 
 

HOSPITAL PLATÓ es compromet a: 

Potenciar la comunicació interna 

a través de la intranet, i l'externa a 

través de la pàgina web. 
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POLÍTICA MEDI AMBIENTAL 

HOSPITAL PLATÓ es compromet a: 
 

 Adoptar les accions necessàries perquè aquesta Política Ambiental 

sigui coneguda, entesa i complida per tot el personal de l'Hospital, 

integrant les consideracions ambientals en tots els llocs en els que 

l'activitat pot interactuar amb l'entorn. 

 
 

 

 Planificar el desenvolupament de les noves activitats, processos o 

serveis per minimitzar qualsevol impacte ambiental desfavorable que 

se'n pogués derivar, sent integrades en l'abast del SGA.  
 

Innovació aplicada als processos 
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POLÍTICA MEDI AMBIENTAL 

HOSPITAL PLATÓ es compromet a: 
 

 Proporcionar als nostres Grups de Interès 

(GI) Ia informació sobre els aspectes 

ambientals pertinents en relació amb l'ús de les 

nostres instal·lacions i serveis assistencials.  

Transmetre als nostres proveïdors i 

subcontractats les nostres directrius ambientals.  

 

 Protegir d’aspectes ambientals negatius que 

la nostra activitat genera sobre l'entorn, 

buscant constantment nous mètodes i tècniques 

de prevenció de la contaminació.  

 

 Recolzar iniciatives dirigides a la protecció, la 

mitigació, l'adaptació o la resposta al canvi 

climàtic. 
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POLÍTICA MEDI AMBIENTAL 

HOSPITAL PLATÓ es compromet a: 

Totes les persones que formen part 

de l‘ Hospital Plató es 

comprometen a treballar tenint en 

compte aquestes premisses,  

que fan que aquest centre sigui 

reconegut pel servei assistencial que 

proporciona, i per fer-ho d'una manera 

respectuosa amb el medi ambient. 
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COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I RESIDUS 

DIRECCIÓ DE 
GESTIÓ SOCIAL I 

CORPORATIVA 

COORDINADORA  
UNITAT MARKETING 

I COMUNICACIÓ 

CAP UNITAT 
 OBRES 

•CAP D’UNITAT I PERSONAL 
D’INFERMERIA 

•RESPONSABLE NETEJA 

COORDINADOR 
SPRL 

Organigrama 
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ASPECTES MEDI AMBIENTALS DE L’ACTIVITAT 

Aspectes associats a les activitats de l’ Hospital que generen impactes 

ambientals significatius: 

 Emissions atmosfèriques 

 Abocaments a la xarxa 

integral de sanejament urbà 

 Gestió de residus 

 Consum de materials 

 Consum de recursos naturals 

 Soroll extern 

 Contaminació lumínica 

Aspectes medioambientals identificats en el Plà SGA 

04/10/2016 Medi Ambient i Residus a Hospital Plató 11 



   

 

 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Principals funcions 
 

 Compliment del Decret 27/1999, sobre 

residus sanitaris 

 Minimitzar els residus perillosos i valorar els 

residus. 

 Coordinar reunions periòdiques per: 

− Revisar el compliment del Pla de Gestió de 

Residus. 

− Elaborar els plans d’ accions anuals. 

− Resoldre incidències i iniciar accions de 

millora. 

 Identificar els residus generats. 

 Formació interna i externa. Assessorament 

intern sobre la gestió de residus generats. 

 Adequar físicament els espais pels residus. 

 Controlar i mesurar estadísticament els 

residus segregats. 

 Implantar i revisar procediments d’ actuació. 

Pla de gestió dels residus generats a l’Hospital 
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GRUP 1: “Residus sense risc o inespecífics”  
 

 TOTA MENA DE PAPERS: 

 EMBALATGE DE MATERIAL FUNGIBLE, FULLS, ETC 

 CARTRÓ 

 PLÀSTICS 

 GOTS DE PLÀSTIC 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Tipus de Residus sanitaris: On és llencen 

GRUP 1 
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GRUP 2: “Residus inerts i no especials” 
 

 GASES, EMPAPADORS, BOLQUERS, 

APÒSITS BRUTS 

 VENES, MATERIAL DE CURES, GUIXOS 

 ROBES I MATERIAL D’UN SOL ÚS  

BRUTS AMB SANG I/O SECRECIONS 

 XERINGUES SENSE AGULLA 

 SONDES 

 BOSSES RECOL·LECTORES D’ORINA 

BUIDES  

 

 

PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Tipus de Residus sanitaris: On és llencen 

GRUP 2 
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GRUP 3: “Residus de Risc” 

 RESIDUS SANITARIS INFECCIOSOS 

 VACUNES VIVES I ATENUADES 

 RESIDUS ANATÒMICS 

 CULTIUS I RESERVES D’AGENTS INFECCIOSOS 

 BOSSES DE SANG BUIDES 

 RECIPIENTS DE DRENATGES: PLEUREVAC®, REDONS 

PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Tipus de Residus sanitaris: On és llencen 

GRUP 3 
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PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Els residus generats a Hospital Plató i el seu reciclatge: 

 
 

1 
Residus sense riscos específics 

  Residus sanitaris (Grupo I y II) 

 Runa construcció i residu banal 

 Paper i cartró, vidre  

  Residus de cuina, envasos i oli vegetal 

Veure reciclatge residus sense riscos 

2 
Residus amb riscos especials 

 Residus sanitaris (Grupo III y IV) 

 Fàrmacs caducats (programa SIGRE) 

 Residus químics 

 Tòner de impressores 

 Fluorescents 

 Equips elèctrics i terminals telefònics 

 Piles de botó, prismàtics i bateries 

Veure residus amb riscos especials 
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   RESULTATS: RESIDUS SANITARIS SEGREGATS 
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   RESULTATS: RESIDUS NO SANITARIS 

Dades a incloure a l’abast 3 del informe de la calculadora GEH 

2013 2014 2015 

Runa Banal 170,96Tn 154,24 Tn 140,98 Tn 

Cartró/ paper 12.860 Kg 17.937 Kg 17.038 Kg 

Matèria orgànica procedent de cuina i 

cafeteria 

8.425 Kg 8.900 Kg 7.150 Kg 

Envasos lleugers (plàstic, tetra brick, 

llaunes) 

8.310 Kg 11.769 Kg 11.520 Kg 

Fluorescents (unitats) 157 kg 245Kg 245 Kg 

Piles (unitats) 109 Kg 185 Kg 185 Kg 

Tòners (unitats) 290 uds. 317 uds. 349 uds. 

Ferralla 1.686 Kg 1.040 Kg 1.730 Kg 

Vidre 58 Kg 540 Kg 2.054 Kg 

Olis orgànics 470 litres 385 litres 430 litres 
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   EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 Accions d’estalvi i Eficiència Energètica, assignant 

pressupostos, amb el fi de reduir el consum innecessari en les 

seves instal.lacions, i fomentar la responsabilitat entre els 

professionals de l’ Hospital.   

 

 Accions de tipus tècnic i altres de tipus organitzatives, 

encaminades a promoure una conscienciació i col.laboració 

dels professionals, en quant a la seva participació activa. 
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   EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - SENSIBILITZACIONS 

 Comportaments actius d’estalvi directe dels professionals en el seu 

entorn de treball: 

 

 Enllumenat 

 Climatització 

 Aigua 

 Altres Equips 
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 Apagar la llum d’ aquells espais que 

no s’ utilitzant, tenint en compte de 

deixar-lo apagats quan es surti dels 

mateixos.  

 

 

 

 

 

 Mantenir l’enllumenat 

mínim necessari pel 

desenvolupament 

adequat de l’activitat, 

apagant el que no sigui 

necessari.  

Sensibilització sobre  Enllumenat 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - SENSIBILITZACIONS 
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   EFICIÈNCIA ENERGÈTICA –SENSIBILITZACIONS 

 

 

 

 

 Tancar portes i finestres, quan el sistema de climatització estigui actiu en 

la sala ocupada.  

  

 Mantenir la temperatura dels locals, d’ acord amb les  especificacions de 

les Instruccions Tècniques del Reglament de Instal.lacions Tèrmiques 

en els Edificis, en els següents valors: 

Climatització 
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   EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – SENSIBILITZACIONS 

 

 

 

 

 

 
 Tallar les aixetes quan cesi el seu ús. 

  Avisar a Manteniment posant una incidència si es detecten fuites.  
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Aigua 



   EFICIÈNCIA ENERGÈTICA –SENSIBILITZACIONS 

 

 

 

 

 

 
 Apagar l’ ordinador i altres equips 

electrònics, des de el interruptor de des 

connexió, quan s’acabi la jornada de treball, 

evitant deixant-lo en mode  stand-by, ja que 

aquest mode es consumeix energia.  

Els aparells en mode “stand by”, tot i  gastar poc, 

ho fan les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any.  

 La pantalla és la part de l’ordinador que més energia consumeix. Apaga-la 

completament quan prevegis absències superiors a 30 minuts.  

Altres equipaments 
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   EFICIÈNCIA ENERGÈTICA –SENSIBILITZACIONS 

 

 

 

 

 

 
 Utilitza les escales en desplaçaments verticals quan sigui possible, 

evitant l’ús innecessari de l’ascensor.   

Altres equipaments 

04/10/2016 Medi Ambient i Residus a Hospital Plató 25 



   EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CLIMATITZACIÓ   

 

 

 

 

 

 
 Partida pressupostaria 2014   

 Substitució maquinaria i elements 

de producció fred i calor amb 

inversió pròpia. 

 Reducció consums elèctrics 14%  

 

Accions amb Inversió: Substitució producció    

 Monitorització dels 

consums per control 

d’eficiència i 

rendiments.  
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – CLIMATITZACIÓ i  

ELECTRICITAT 
            

 

  Alineació amb Pla estratègic HP 2015-2020, amb 

Indicadors de resultats i Plans anuals operatius. EIX 

4 OE: Desenvolupar de Forma Eficient les 

infraestructures orientades als grups d’interès. 

Creació Partida Pressupostaria: 062/15. lligat a 

OE4.2. 

 Substitució sistema de gestió i control Climatització 

Unitat quirúrgica central i ambulatòria (2015 -2016). 

 Nous criteris de programació de la Climatització 

de la unitat central quirúrgica (UQC), establin 

consignes de temperatures, humitats, renovacions 

funcionament per quiròfan (regim en repòs).  

 Pla d’ accions per 2016-2019, arrel del 2º informe d’ 

auditoria energètica - climatització.  

 

Accions amb Inversió  
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – PLA D’ACCIONS  

2ª AUDITORIA ENERGÈTICA (2016 – 2019) 
            

 

  Enllumenat LED en zones de pas. Substitució de 332 làmpades (tipus 

fluorescents, halògenes i incandescents) per làmpades LED. Estalvi anual de 

82.721 kWh. Reducció Emissions 27,4 tn CO2 

 Enllumenat LED a les zones consulta, administració i serveis. Substitució 

de 1.303 làmpades (tipus fluorescents, halògenes i incandescents) per 

làmpades LED. Estalvi anual de 129.076 kWh. Reduc. Emiss. 42,7 tn CO2 

 Enllumenat LED a les habitacions. Substitució de 608 làmpades (tipus 

fluorescents, halògenes i incandescents) per làmpades LED. Estalvi anual de 

23.626kWh. Reducció Emissions 7,8 tn CO2 

 Fan coils a planta 6ª Hospitalització. Substitució de 22 màquines 

d’expansió directe recolzades amb radiadors elèctrics. Estalvi anual de 

29.649 kWh. Reducció Emissions 9,8 tn CO2 

 Fan coils a planta 1ª Consultes i zona administrativa. Substitució de 64 

màquines d’expansió directe. Estalvi anual de 79.221 kWh. Red. Emi. 27tCO2 

 Variadors de freqüència bombes circulació Clima. Estalvi anual de 80.335 

kWh. Reducció Emissions 29,9 tn CO2 

 Sistema de regulació i control. Sistema BMS Climatització. Red 49,1 tnCO2 

 

 

 

 

Accions amb Inversió  
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   EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – AIGUA 

 

 

 

 

 

 

 Instal.lació de dispositius que limitin el cabdal, sense variar la pressió 

(Técnica). 

 Aixetes automàtiques a zones quirúrgiques (Técnica). 
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Dades a incloure a 

l’abast 1 i 2 del informe 

Calculadora GEH 

DADES ENERGÉTIQUES PERÍODE 2013 - 2015 

04/10/2016 Medi Ambient i Residus a Hospital Plató 30 



   

 

 
 

Descens del 11,8% 

en el període de 

2013-2015 

Dades a incloure a 

l’abast 1, 2 i 3 del 

informe Calculadora 

GEH 

EMISSIONS DE GEH 2013 - 2015 

Emissions gasos d’efecte hivernacle 
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Oficina catalana del canvi climàtic 
 

 

CÀLCUL D’EMISSIONS DE GEH  2015  
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Oficina catalana del canvi climàtic 
 

 

CÀLCUL D’EMISSIONS DE GEH  2015  
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Any Millores I Bones pràctiques 

2008  Implantació del 100 % de revelat en sec. 

 Inici recollida selectiva d’envasos lleugers pel seu reciclatge. 

2009  Reducció de la càrrega contaminant dels abocaments d'aigües residuals recollits 

en les arquetes i sifons de l'Hospital. 

 Eliminació dels termòmetres i aparells de pressió de mercuri, i  tractament del 

residu de mercuri. 

 Substitució de cobertes d’amiant de locals industrial del terrat per altres sense 

amiant. 

 Compensacions d'emissions de CO2 necessàries en forma de promoció de 

projectes de plantació d'arbres en el nostre entorn (Prat de Llobregat). 

 1ª Auditoria Energètica – Climatització i Elèctrica. 

 2010-

2012 

 Control contaminació acústica. Inici aïllament dels equips de climatització que es 

troben als terrats de la coberta, tercera planta i planta primera (actuacions 

realitzades des del 2009-2014). 

 Instal.lació de detectors de presència en lavabos i vestuaris per reduir el consum 

energètic (electricitat). 

Millores pràctiques (2008-2016) 
 

 

RESUM D’ ACTUACIONS MEDI AMBIENTALS  

I DE GESTIÓ DE RESIDUS- 
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Any MILLORES I BONES PRÀCTIQUES PERIODE 2008-2016 

2013  Millora aïllament tèrmic finestres Hospital. Canvi finestres de fusta per finestres  

d’alumini (actuacions realitzades 2013-2014-2015). 

 Obtenció de la Certificació energètica amb qualificació energètica de l’edifici 

acabat amb nivell D. 

 Canvi de 695 tubs fluorescents per LEDs (▼ consum d’electricitat). 

2014  Canvi del sistema de producció fred-calor. Substitució de les màquines 

climatitzadores i calderes al terrat. 

 Signatura del compromís amb el Programa d’Acords Voluntaris per a la 

reducció d’emissions, impulsat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la 

Generalitat. 2014-G60213717-00 - M7. 

2015-

2016 

 Participació en el projecte del Club EMAS (Barcelona Sostenible). 

 Col.laborador del projecte de Biodiversitat  (Fundació World Nature). 

 Inici programa substitució de Maquinaria no eficient de climatització 

(substitució d’equips d’expansió directe per fan coils). 

 2ª Auditoria Energètica. Pla d’ accions i objectius amb el informe final. 

Contractació d’ un Gestor Energètic. 

 Implantació de l’ us de paper 100% reciclat.  

RESUM D’ ACTUACIONS MEDI AMBIENTALS  

I DE GESTIÓ DE RESIDUS- 
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   CONCLUSIONS 

 

 

 Metodologia procedimentada: des de el 

diagnòstic inicial de la situació dels 

residus a l’ Hospital, fins a la implantació 

de les accions de millora, incloent el 

seguiment de les incidències i la medició 

dels resultats (indicadors MA). 

 Implicació directa de Direcció General, 

Direcció de Gestió Social i Corporativa 

i Direcció Econòmica i de Gestió de l’ 

Hospital. 

La millora en la Gestió Medi Ambiental i Gestió de Residus es degut 

principalment a: 

 Treball en equip multidisciplinar dintre de la Comissió de  Medi 

Ambient i Residus. 
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   Residus a Hospital Plató: Residus amb riscos especials 

Residus sanitaris Grup IV Residus sanitaris Grup III 

Residus químics 

Espais exclusius habilitats 

i senyalitzats per residus 

Volver 
Residus de Laboratori 



   Residus a Hospital Plató : Residus sense risc 

Autocompactadora sòlids 

R. Sanitaris Grup I i Grup II 

Contenedor de obras  

Y contenedor para r. banal Paper no confidencial 
 

Contenidor de paper  
 

Paper confidencial Contenidor matèria orgànica 

i inorgànica 

Volver 

Contenidor envasos 


