
4.4.3.3. Definició i elaboració d’altres documents

Dins d’aquest grup podem incloure altres documents
que, sense ser procediments ni instruccions tècniques,
són requerits per la norma ISO 14001 o el Reglament
EMAS per millorar la gestió mediambiental del centre.

Dins d’aquesta categoria de documents es podrien
incloure les normatives internes del centre sanitari, els
plans d’emergència, els plans d’auditoria i les guies
d’ajuda en la implantació del sistema de gestió
mediambiental.

En general es pot dir que es tracta de tots aquells
documents que serveixin de suport quan s’hagi
d’implantar un sistema de gestió mediambiental en el
centre sanitari.

4.5. Formació i sensibilització de tot el
personal

Una de les activitats més importants durant la
implantació d’un sistema de gestió mediambiental és la
formació/ conscienciació/ sensibilització del personal
pels aspectes mediambientals (segregació dels residus,
minimització de consums d'aigua i d'energia, etc.).

Amb objecte de facilitar la implantació del sistema de
gestió mediambiental, es considera apropiada la
realització d’uns cursos de formació en gestió
mediambiental per garantir que la comprensió i
aplicació dels procediments de gestió mediambiental és
adequada.

4.6. Implantació del sistema

El primer pas d’aquesta fase és la realització d’un
cronograma d’implantació. Cal establir unes dates per
poder controlar el treball que s’està fent i impulsar-ne la
implantació.

El pas següent és assignar responsabilitats. Quan es
conegui l’organigrama del centre sanitari i s’hi hagi
introduït, el Departament de Medi Ambient distribuirà les
responsabilitats de les diferents àrees del centre sanitari.
Encara que l’encarregat de l’elaboració i implantació del
sistema de gestió mediambiental sigui el Departament
de Medi Ambient, els diferents departaments hauran
d’assumir les responsabilitats que derivin de les seves
activitats. Per tant, encara que el Departament de Medi
Ambient elabori el procediment de formació del
personal, el Departament de Recursos Humans del
centre sanitari serà qui s’encarregui que aquesta
formació es realitzi.

L’últim pas en la implantació del sistema de gestió
mediambiental en el centre sanitari és la posada en
marxa del sistema, per la qual cosa cal difondre els
procediments i les instruccions de treball. L’objectiu
d’aquesta operació és distribuir de forma controlada els
documents amb els responsables de la implantació.

Perquè el sistema funcioni cal que el personal del centre
estigui motivat i informat. Això es pot aconseguir
mitjançant la realització de programes de divulgació,
reconèixer la tasca de tots quan s'assoleixin els
objectius i les fites mediambientals, i oferir la possibilitat
d’emetre suggeriments per millorar els resultats
mediambientals o sol·licitar la seva participació en
diferents iniciatives mediambientals. És aconsellable que,
a més, es mantingui informat el personal sobre el grau
d’avanç i les millores obtingudes.
Una vegada el sistema s'implanti s’establiran uns
indicadors de progrés. S’utilitzaran per mesurar els
resultats de la implantació, com per exemple conèixer el
nombre de procediments implantats del total o el
nombre de registres generats per a cada procediment.

L’últim pas d’aquesta fase d’implantació consisteix a
realitzar auditories selectives de seguiment, l’objectiu de
les quals serà comprovar el grau d’implantació i
l’efectivitat del sistema de gestió mediambiental.
Aquestes auditories serviran també per a la formació
d’auditors interns del centre sanitari.
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4.7. Auditoria interna del sistema

Finalment, es procedeix a realitzar l’auditoria
d’implantació del sistema de gestió mediambiental. Es
realitzarà un estudi de la documentació del sistema i
s’investigarà el grau d’implantació del sistema
mitjançant l’estudi dels registres obtinguts. L’auditoria
finalitzarà amb un informe de resultats en el qual
s’informarà de l’adequació de la implantació i del
sistema als requisits de la norma o el reglament.

La metodologia i criteris utilitzats seran els de les
entitats de certificació, amb la finalitat de poder
esmenar les desviacions existents abans de la
certificació definitiva. En particular, l’auditoria es
realitzarà d’acord amb les normes següents:

• UNE-EN ISO 14010: Directrius per a les auditories
mediambientals. Principis generals.
• UNE-EN ISO 14011: Directrius per a les auditories
mediambientals. Procediments d’auditoria.
• UNE-EN ISO 14012: Directrius per a les auditories
mediambientals. Criteris per a la qualificació d’auditories
mediambientals.

4.8. Certificació del sistema de gestió
mediambiental

Una vegada el centre sanitari ha implantat un sistema
de gestió mediambiental que compleixi els requisits de
la Norma UNE-EN ISO 14001 i vulgui demostrar-ho a
tercers, ha de sol·licitar la certificació del seu sistema a
una tercera part. Cal que aquesta estigui acreditada
prèviament.

Certificació: Procés per certificar el compliment de tots
els requisits de la norma UNE-EN ISO 14001. La
certificació la realitzen organismes de certificació
acreditats.

A la pàgina web de l'Entitat Nacional d’Acreditació
(ENAC) es poden trobar les entitats de certificació de

sistemes de gestió mediambiental acreditades per
ENAC.

A l’Estat espanyol poden actuar d’altres entitats
acreditades en qualsevol dels estats membres de la UE,
però sempre amb la supervisió d’ENAC.

4.9. La declaració ambiental i verificació
del sistema de gestió mediambiental

Els centres sanitaris que prenguin com a referència el
Reglament EMAS, a fi de poder ser inscrits en el
Registre de Centres Verificats, hauran d'elaborar una
declaració mediambiental d’acord amb els requisits de
l’annex III del Reglament EMAS.

La declaració mediambiental és el document mitjançant
el qual els centres sanitaris que implantin el seu sistema
de gestió mediambiental d’acord amb el Reglament
EMAS donen a conèixer al públic i a totes les parts
interessades les seves actuacions i resultats
mediambientals.

“La informació mínima requerida inclourà:

• Una descripció clara i inequívoca del registre del
centre sanitari en l’EMAS i un resum de les seves
activitats i serveis i de la seva relació amb
organitzacions similars, si escau.
• La política mediambiental i una breu descripció del
sistema de gestió mediambiental del centre sanitari.
• Una descripció de tots els aspectes mediambientals
directes i indirectes significatius que tinguin com a
conseqüència impactes mediambientals significatius del
centre sanitari i una explicació de la naturalesa dels
esmentats impactes amb relació als aspectes següents:
• Una descripció dels objectius i les fites
mediambientals amb relació als aspectes i impactes
mediambientals significatius.
• Un resum de la informació disponible sobre el
comportament del centre sanitari respecte dels seus
objectius i les seves fites mediambientals amb relació
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als seus impactes mediambientals significatius. El
resum pot incloure xifres sobre les emissions de
contaminants, la generació de residus, el consum de
matèries primeres, energia i aigua, el soroll, així com
altres aspectes. Les dades han de permetre efectuar
una comparació any per any per avaluar l’evolució del
comportament mediambiental del centre sanitari.

• Altres factors relatius al comportament mediambiental,
com per exemple, el comportament respecte a les
disposicions jurídiques amb relació als seus impactes
mediambientals.
• Nom i número d’acreditació del verificador
mediambiental i data de validació”.

Tal com s’indica a la figura 1, una vegada el centre
sanitari ha implantat el sistema de gestió mediambiental
segons els requisits del Reglament EMAS i ha elaborat
la declaració mediambiental, ha de posar-se en
contacte amb un verificador mediambiental acreditat a fi
de comprovar el compliment dels requisits del
Reglament i la posterior validació de la declaració.

La validació de la declaració mediambiental consisteix a
comprovar que inclou adequadament la totalitat dels
aspectes mediambientals significatius del centre
sanitari, així com la fiabilitat de les dades que contingui.

A continuació s’inclou com a exemple la declaració
mediambiental de l’Hospital Sant Joan de Déu.
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Hospital Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat

Declaració Mediambiental
2002
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