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INTRODUCCIÓ
La finalitat d’aquest document és mostrar les línies d’actuació per a la sensibilització del
Medi Ambient per part de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.
La Direcció de la Fundació aposta per la defensa del Medi Ambient des de diferents vessants,
com són:


Declaració de Medi Ambient



Memòria de la Fundació



Pla Estratègic



Pla de Comunicació



Pla de Qualitat i Seguretat dels pacients



Quadre de comandament



Mesures puntuals per a la sensibilització del Medi Ambient entre els professionals de
l’Hospital.

A continuació, analitzem cadascun dels punts esmentats anteriorment.
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DECLARACIÓ DEL MEDI AMBIENT
La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa va realitzar l’última modificació de la
Declaració de Responsabilitat amb el Medi Ambient durant el gener 2016.
Aquest document està publicat a la pàgina web de la Fundació i a la seva Intranet
corporativa.
A continuació, mostrem una captura de pantalla del document de Declaració de
Responsabilitat amb el Medi Ambient:

MEMÒRIA DE LA FUNDACIÓ
L’any 2015 es torna a activar la publicació de resultats referents a Responsabilitat Social
Corporativa i, per tant, entre ells es troben indicadors de caràcter medi ambiental.
Es tracta d’un resum de les dades recollides des de diferents vessants: quadre de
comandament, Servei de Manteniment, Direcció Econòmico-Financera i Serveis d’Hostaleria.
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PLA ESTRATÈGIC
Una de les línies del Pla Estratègic de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
tracta sobre promoure la millora contínua en l’organització amb l’objectiu de treballar i
avançar junts cap a una excel·lent qualitat. Dins la qualitat trobem diferents aspectes, entre
ells la sensibilització del medi ambient, que està descrita com es pot observar a continuació:


Establir unes directrius de gestió amb la finalitat de garantir uns principis ètics i de
respecte a les persones i al Medi Ambient a fi i a efecte de poder definir un Pla
Estratègic de Responsabilitat Social Corporativa.

PLA DE COMUNICACIÓ
El Pla de Comunicació de la Fundació ha permès, entre d’altres accions, sensibilitzar el
conjunt de professionals de la institució mitjançant diferents accions dutes a terme durant
diferents períodes.
Anteriorment, a través de la revista interna “El Bufador” i, en aquests moments, amb “El
Butlletí” s’intenta donar consells per la conservació mediambiental.
Un exemple d’aquests en l’anterior revista “El Bufador” és el següent:
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Un altre exemple, però en aquest cas de l’actual revista “El Butlletí”:
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PLA DE QUALITAT I DE SEGURETAT DELS PACIENTS
El Pla de Qualitat i Seguretat dels pacients de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la
Garrotxa té en compte diferents agents; un d’aquests i, potser el més important, és l’entorn.
En relació a l’entorn, el nostre Pla de Qualitat i Seguretat dels pacients vol potenciar la
promoció d’hàbits més saludables. Aquestes accions es solen realitzar en les diferents Àrees
Bàsiques que formen part de la Fundació.
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QUADRE DE COMANDAMENT
L’any 2013, junt amb l’Acreditació externa es van incloure els resultats sobre mesures
respectuoses amb el medi ambient dins el quadre comandament, concretament a l’apartat de
“Indicadors de Qualitat” queden recollits aquests resultats, que es fan públics a la intranet
mes a mes.

MESURES RESPECTUOSES AMB EL MEDI AMBIENT
La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, a banda de les línies esmentades
anteriorment, ha implantat diferents projectes relacionats amb la sensibilització amb el Medi
Ambient entre els nostres professionals i usuaris.
En el nou centre s’han mantingut les accions que es desenvolupament anteriorment, i a més,
s’han afegit d’altres. A continuació s’enumeren.
Referent al consum de paper:


Utilització de paper reciclat a nivell corporatiu



Impressió predeterminada a doble cara en totes les impressores per reduir el seu
consum.



Papereres de reciclatge a totes les instal·lacions i trituradores de paper.



Informatització de les HHCC, digitalització de proves diagnòstiques i, en termes
generals, promoció de l’eliminació del paper.



Utilització de material ecològic en els panells informatius i senyalització de
l’hospital.

Referent al material d’oficina:


Reciclatge de tòners d’impressora.



Utilització tintes d’impressió sense níquel, inodores i amb base d’aigua.

Referent als residus produïts:


Gestió, classificació i control de residus.
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Referent als consums de subministraments:


Control del consum del gas, llum i aigua:


Ús de bombetes de baix consum en tot el centre.



Energia verda.



Gestió informatitzada de consum dels diferents espais.

Disposició de plaques solars instal·lades a la superfície de la teulada, futur projecte



d’autoconsum.


Aprofitament de l’aigua de pluja pels lavabos de tot el centre.



Recuperació de l’escalfor produïda per una de les plantes refrigeradores per escalfar
l’aigua sanitària.



Recuperació de l’aigua rebutjada de les membranes de diàlisi.



Control de la il·luminació exterior mitjançant rellotge astronòmic.



Control de la il·luminació interior mitjançant rellotges temporitzadors i sensors de
presència.



Reducció d’un 50% del consum d’aigua, gràcies a l’aireig que disposen les aixetes.



Instal·lació de assecadors d’aire per a mans en alguns lavabos per evitar el consum de
paper.

Referent als proveïdors:


Comprar productes d’empreses de proximitat per la reducció del transport, que
comporta menys consum de carburants i menys emissions de gasos contaminants.



En l’elecció de proveïdors, una de les qualitats que es té en compte és el respecte
amb el medi ambient.

Referent a l’estructura de l’edifici:


Instal·lació d’aparcaments de bicicletes a totes les entrades de l’Hospital.



Facilitats en la utilització de transport públic.



Estructura de l’edifici amb finestres permanentment tancades per evitar emissions.



Treball de la Comissió de l’Hospital sense fum.

Especificacions dins els serveis:


Recollida selectiva del Servei de Laboratori:


Productes contaminats biològicament no punxants.



Productes contaminats biològicament punxants o que contenen molt residu
contaminat.



Recipients contaminants químics plàstics.



Recipients contaminants químics de vidre.



Contenidor tincions aquoses.



Contenidor tincions amb dissolvents orgànics.
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Servei de Farmàcia:


Supressió total de les bosses de plàstic utilitzades anteriorment, substituintles per carros i cistelles reutilitzables.



Circuit d’eliminació dels residus de medicaments mitjançant empresa
majorista.



Servei de Bugaderia:


Rentat de roba amb producte alcalí, fet que no deixa augmentar el pH
d’aigua a més de 8,5. A més, ens permet estalviar un esbandit per màquina,
gràcies al descens de l’àcid utilitzat. Numèricament, comptant una mitjana
de 1.000kg/dia, estalviem 3.500 l/dia.



Potenciació de la roba de microfibra en substitució de peces d’un sol ús per a
la minimització dels residus.



Servei de Neteja:


Utilització de baietes de microfibres. En el cas d’utilitzar-se per terres
s’utilitzen 3l. d’aigua per cada 15 baietes, amb les quals arriben a l’abast de
15 habitacions. Quan la utilització és per mobiliari i lavabos per cada 1,5l
d’aigua s’aconsegueixen un total de 15 baietes. L’ús d’aquestes aporta una
reducció de l’aigua utilitzada, com també una reducció en la quantitat de
desinfectant.
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