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4.4.3. Definició i elaboració de procediments,
instruccions de treball i altres documents

En aquesta etapa s’abordarà la realització dels
procediments i les instruccions tècniques de treball.

4.4.3.1. Definició i elaboració dels procediments

Per assegurar que es compleixen els requisits exigits en
la norma escollida pel centre sanitari per implantar un
sistema de gestió mediambiental cal que s’estableixin
per escrit les responsabilitats, les pràctiques i els
procediments d’actuació.

Els procediments són documents en els quals es
descriuen de manera clara i concisa les actuacions a
portar a terme en un centre sanitari, que poden tenir
alguna incidència mediambiental. S’hi estableixen les
responsabilitats atribuïdes a cada membre del personal
del centre sanitari per aconseguir els objectius
perseguits pel sistema de gestió mediambiental.

Els procediments han de tenir una redacció senzilla (a
ser possible en forma de diagrama de flux),
comprensible i sense ambigüitats i han de reflectir els
mètodes a utilitzar i els criteris a complir.

Tota la documentació ha de ser llegible, datada, de fàcil
identificació, conservada de forma adequada i retinguda
durant un termini definit, tenint sempre presents els
requisits legals.

En la taula següent podem veure els passos a seguir en
l’elaboració dels procediments així com la manera
d’estructurar-los:

Procediments

En la taula següent es presenta un llistat dels
procediments que donarien suport al sistema de gestió
mediambiental d’un centre sanitari, amb indicació de
l’apartat de la norma/reglament corresponent.

Passos

• Revisió i anàlisi de les pràctiques 
actuals

• Revisió i anàlisi de la documentació 
existent

• Desenvolupament de l’esborrany de
procediments

• Edició per a comentaris
• Revisió dels comentaris i correcció
• Edició dels procediments i distribució

per a la seva aprovació
• Obtenció de l’aprovació per part dels

responsables i de la direcció
• Distribució per a la seva implantació
• Control i revisió

Estructura

1. Objectiu
2. Abast
3. Referències
4. Definicions
5. Responsabilitats
6. Descripció
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Llistat de procediments

Procediment Correspondència entre els apartats de la Norma ISO 14001
i de l’annex I del Reglament EMAS

ISO 14001 EMAS

Planificació de l’activitat

Identificació i avaluació d’aspectes mediambientals
Identificació i resposta a aspectes mediambientals potencials

Identificació i accés als requisits legals i normatius

Objectius i fites

Planificació de l’activitat

Informació i sensibilització
Formació inicial i continuada

Comunicacions de deficiències i suggeriments
Declaració ambiental

Control de la documentació

Control operacional, seguiments i mesura

Pla d’emergència
Identificació i resposta als aspectes mediambientals potencials

Seguiment i control de mesures correctives/preventives

Avaluació del compliment dels requisits mediambientals
Control operacional, seguiments i mesura
Control dels equips d’inspecció i mesura

Investigació i anàlisi d’accidents
Seguiment i control mesures correctives/preventives

Control de registres

Auditories

Revisió del sistema

Declaració ambiental

4.3 . Planificació

4.3.1. Aspectes mediambientals

4.3.2. Requisits legals i altres requisits

4.3.3 Objectius i fites

4.3.4 Programa de gestió mediambiental

4.4.2 Formació, sensibilització i competència professional

4.4.3 Comunicació

4.4.5 Control de la documentació

4.4.6 Control operacional

4.4.7 Plans d’emergència i capacitat de resposta

4.5 Comprovació i acció correctora

4.5.1 Seguiment i mesurament

4.5.2 No-conformitat, acció correctora i acció preventiva

4.5.3 Registres

4.5.4 Auditoria del sistema de gestió mediambiental

4.6 Revisió per part de la direcció

---

I-A.3

I-A.3.1

I-A.3.2

I-A.3.3

I-A.3.4.

I-A.4.2

I-A.4.3

I-A.4.5

I-A.4.6

I-A.4.7

I-A.5

I-A.5.1

I-A.5.2

I-A.5.3

I-A.5.4

I-A.6

III-A
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A continuació s’inclouen com exemple alguns
procediments de l’Hospital San Joan de Déu i del
Servei d’Atenció Primària de L’Hospitalet de Llobregat.
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Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Universitari UB

Procediment de gestió.
Identificació i avaluació
d’aspectes mediambientals
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Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Universitari UB

Procediment de gestió.
Control Operacional,
seguiment i mesura
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4.4.3.2. Definició i elaboració de les Instruccions
de Treball

Tal com el seu nom indica, les Instruccions de Treball,
també anomenades Instruccions Tècniques, són uns
documents del sistema de gestió mediambiental que
descriuen el procediment que cal seguir per realitzar
determinades activitats d’un centre sanitari. Les
activitats susceptibles de ser desenvolupades
mitjançant aquests documents són aquelles que poden
provocar impactes mediambientals.

Aquests documents recolliran unes directrius d’actuació
(protocols) que hauran de ser seguides pel personal que
li aplica les instruccions de treball corresponents. Les
esmentades Instruccions de Treball són elaborades per
les àrees o serveis mateixos que desenvolupen els
treballs.

En la taula següent es presenta un llistat de possibles
instruccions de treball a elaborar pel centre sanitari.

A continuació s’inclou com exemple una instrucció
tècnica de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Llistat d’Instruccions Tècniques

Gestió de residus – Pla de gestió intracentre de residus

Control de consum de recursos naturals

Instruccions d’emergència mediambiental

Control d’obres

Control i gestió d’aigües residuals

Control i gestió d’emissions atmosfèriques

Control i gestió de sorolls
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