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1 PRESENTACIÓ 

1.1 Introducció  

 
El Patronat de la Fundació Hospital de Palamós i el Consell de Govern del Consorci Assistencial 
del Baix Empordà, ambdues entitats sota la denominació genèrica de Serveis de Salut Integrats 
Baix Empordà (SSIBE), essent conscients del compromís que tenim envers la societat i de la 
importància que la protecció del medi ambient té en el desenvolupament de la nostra activitat, 
varen acordar en data de 30 de gener de 2007 aprovar la Política Ambiental de l’entitat.  
 
D’acord amb aquesta política aprovada, l’any 2007 es va realitzar el disseny i implantació d’un 
Sistema de Gestió Ambiental a la nostra entitat, obtenint la certificació del Sistema de Gestió 
Ambiental, d’acord amb la Norma ISO 14001:04 i el Reglament (CE) n. 761/2001 (EMAS), al 
centre Palamós Gent Gran.  
 
L’any 2009 es va ampliar l’abast del Sistema de Gestió Ambiental amb la incorporació dels 
Centres d’Atenció Primària de la nostra entitat, certificant-se segons Norma ISO 14001:2004 i 
Reglament EMAS excepte el Centre de La Bisbal d’Empordà que només es va certificar del 
primer.  
 
Durant l’any 2010 ens vam adaptar al nou Reglament (CE) Nº 1221/2009 (EMAS), adaptant la   
present Declaració Ambiental a EMAS III i es va incorporar un nou centre al certificat EMAS, La 
Bisbal d’Empordà.  
 
Durant l’any 2011 es va implantar el Sistema de Gestió Ambiental al centre Hospital de Palamós i 
es va ampliar l’abast de la certificació a aquest centre quedant tots els centres de la nostra entitat 
certificats.   
  
Durant l’any 2013 s’inicia la implantació del Sistema de Gestió Ambiental de Palafrugell Gent 
Gran i s’incorpora a l’abast de la certificació l’any 2015.  
 
Durant l’any 2016 s’implanta el Sistema de Gestió Ambiental als centres Sant Feliu Gent Gran i 
Residència Surís Gent Gran d’acord amb la Norma ISO 14001:04 i el Reglament (CE) n. Nº 
1221/2009 (EMAS) amb l’objectiu d’obtenir la certificació al 2017.  
 
La present declaració pretén realitzar una descripció de les activitats i serveis que es porten a 
terme a Hospital de Palamós, Palamós Gent Gran, Palafrugell Gent Gran, Residència Sant Feliu 
Gent Gran, Residència Surís Gent Gran i el Centre d’Atenció Primària Catalina Cargol de 
Palamós, el Centre d’Atenció Primària Dr. Josep Alsina i Bofill de Palafrugell, el Centre d’Atenció 
Primària de la Bisbal i el Centre d’Atenció Primària de Torroella de Montgrí. També es presenta 
la Política Ambiental i la descripció del Sistema de Gestió Ambiental implantat a la nostra entitat.  
 
Tot seguit es realitza una descripció dels aspectes ambientals directes i indirectes que tinguin 
com a conseqüència impactes ambientals significatius de l’organització. Es presenta el Programa 
Ambiental amb la descripció dels objectius i fites ambientals proposats l'any 2016 en relació amb 
els aspectes i impactes identificats per la organització com a significatius.  
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A continuació es realitza un resum de la informació disponible sobre el comportament ambiental 
de l’organització respecte els objectius i fites en relació als seus impactes ambientals significatius 
i el compliment legal d’aquests.   
 
També es fa esment a la identificació i compliment dels requisits legals o altres requisits aplicats 
als aspectes ambientals de les activitats que es desenvolupen a Hospital de Palamós, Palamós 
Gent Gran, Palafrugell Gent Gran, Residència Sant Feliu Gent Gran i Residència Surís Gent 
Gran i als 4 Centres d’Atenció Primària.  
 
Per últim, es detallen les accions de comunicació ambiental portades a terme a tots els centres 
esmentats durant aquest any.  
 

1.2 Presentació de la nostra entitat  

 
La Fundació Hospital de Palamós és una entitat no lucrativa, titular de l'Hospital d'aguts i del 
centre Palamós Gent Gran.  
 
El Consorci Assistencial del Baix Empordà, d’ara en endavant, CABE, constituït per l’associació 
de la pròpia Fundació i el Consell Comarcal del Baix Empordà, gestiona l’atenció primària de les 
quatre àrees bàsiques de salut Palamós, Palafrugell, Torroella de Montgrí i La Bisbal d’Empordà, 
així com el centre de Palafrugell Gent Gran, Sant Feliu Gent Gran i Surís Gent Gran.   
 
Ambdues entitats comparteixen recursos de forma transversal i cobreixen pràcticament tot el 
contínuum assistencial de l'atenció sanitària i sociosanitària de la comarca. 
 
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà AIE, és una societat formada per la Fundació de 
l'Hospital i el CABE, que gestiona tots els serveis comuns no assistencials del grup: 
administració, compres i logística, enginyeria, recursos humans, sistemes d'informació i 
comunicació. D’aquesta manera es consolida la integració del sistema i SSIBE s’utilitza com a 
marca de la corporació.  
 
Emporhotel AIE, és una empresa formada pels mateixos òrgans de govern però específica i 
independent del grup SSIBE, que gestiona els serveis hotelers de la nostra entitat. Tot i que no 
entra dins l’abast del sistema si que gestiona algunes de les activitats derivades com neteja, 
cuines, cafeteries, jardineria dels centres certificats.  
 
L’Hospital de Palamós és un hospital general bàsic d’àmbit comarcal, que forma part de la 
Xarxa Hospitalària d’utilització pública (XHUP), proveïdor de serveis de CatSalut. El seu àmbit 
d’actuació és la Comarca del Baix Empordà.  
 
Palamós Gent Gran és un establiment de tipus mixt, social i sanitari, que forma part d’una 
àmplia plataforma de serveis sociosanitaris, majoritàriament dirigits a persones grans malaltes, 
persones que, amb independència de la seva edat, pateixen malalties cròniques evolutives, 
persones amb situació de malaltia terminal, i persones grans que no tenen un grau d’autonomia 
suficient per realitzar les activitats de la vida diària i necessiten atenció o supervisió continuada. 
 
Palafrugell Gent Gran és un establiment assistencial amb finalitat d’atenció social en règim 
d’internament i diürn a la gent gran en l’àmbit del municipi de Palafrugell.  
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Residència Sant Feliu Gent Gran i Residència Surís Gent Gran son establiments 
assistencials amb finalitat d’atenció social en règim d’internament i diürn a la gent gran en l’àmbit 
del municipi de Sant Feliu Gent Gran.  
 
Els Centres d'Atenció Primària juntament amb els consultoris són l'estructura física que donen 
suport a l'activitat d'atenció primària que es porta a terme a les Àrees Bàsiques de Salut de La 
Bisbal, Palafrugell, Torroella de Montgrí i La Bisbal.  
 

1.2.1 Abast de la Certificació 

 
La certificació abasta els centres Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran (Fundació Hospital 
de Palamós), Centres d’Atenció Primària de Palamós, Palafrugell, La Bisbal i Torroella de 
Montgrí, Palafrugell Gent Gran, Residència Sant Feliu Gent Gran i Residència Suris Gent Gran 
(Consorci Assistencial del Baix Empordà).  
 
Per a les activitats assistencials i no assistencials per la prestació de serveis hospitalaris, 
assistència sanitària a l’atenció primària, atenció continuada i urgències, assistència en centre 
sociosanitari i hospital de dia, assistència en residències assistides per la gent gran i centre de 
dia.  
 

1.2.2 Dades dels centres 

 

Hospital de Palamós  

 

Adreça:  C/ Hospital nº 36 
Codi Postal: 17230 
Població: Palamós 
Telèfon: 972 60 01 60  
Fax: 972 60 24 37 
Superfície: 21.151 m2 
Nº Treballadors/es: 
CNAE: 

691 

Q8610 

 

Palamós Gent Gran 

 

Adreça:  C/ Provença n. 36 
Codi Postal: 17230 
Població: Palamós 
Telèfon: 972 60 92 92  
Fax: 972 60 93 93 
Superfície: 8913,16 m2 
Nº Treballadors/es: 
CNAE: 

149 

Q8610 

 

Palafrugell Gent Gran 

 

Adreça:                                    Av. Mestre Josep Bonay, nº 15  
Codi Postal: 17200 
Població: Palafrugell 
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Telèfon: 972 61 35 00 
Fax: 972 61 35 20 
Superfície: 9.811,22 
Nº Treballadors/es: 
CNAE: 

144 

Q8710 

 

Residència Sant Feliu Gent Gran  

Adreça:                                    Plaça Miquel Murlà s/n 
Codi Postal: 17220 
Població: Sant Feliu de Guíxols 
Telèfon: 972 32 01 30 
Fax: 972 32 42 14 
Superfície: 4.167 m2 
Nº Treballadors/es: 
CNAE: 

80 

Q8710 

 

Residència Surís Gent Gran 

 

Adreça:                                    C/ Sant Bonaventura nº 36  
Codi Postal: 17220 
Població: Sant Feliu de Guíxols 
Telèfon: 972 32 09 43 
Fax: 972 82 03 35 
Superfície: 3.721 m2 

Nº Treballadors/es: 
CNAE: 

47 

Q8710 

 

Centre d'Atenció Primària de La Bisbal d'Empordà 

 

Adreça:  C/ Marcel Ralló, nº10 
Codi Postal: 17100 
Població: La Bisbal d'Empordà 
Telèfon: 972 643 808 
Fax: 972 643 843 
Superfície: 1118.39 m2 
Nº Treballadors/es: 
CNAE: 

38 

Q8610 

 

Centre d'Atenció Primària de Palafrugell 

 

Adreça:  C/Àngel Guimerà, 6 
Codi Postal: 17200 
Població: Palafrugell 
Telèfon: 972 610 607 
Fax: 972 302 148 
Superfície: 1020.84 m2 

Nº Treballadors/es: 
CNAE: 

75 

Q8610 

 

Centre d'Atenció Primària de Palamós 
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Adreça:  C/Hospital 17-19 
Codi Postal: 17230 
Població: Palamós 
Telèfon: 972 600 616 
Fax: 972 600 688 
Superfície: 1076.56 m2 

Nº Treballadors/es: 
CNAE: 

64 

Q8610 

 

Centre d'Atenció Primària de Torroella de Montgrí 

 

Adreça:  C/Dr. Molinas s/n  
Codi Postal: 17257 
Població: Torroella de Montgrí 
Telèfon: 972 761 101 
Fax: 972 761 095 
Superfície: 949.76 m2 

Nº Treballadors/es: 
CNAE: 

49 
Q8610 

 

1.2.3 Activitats desenvolupades a Hospital de Palamós, Palamós Gent Gran, Palafrugell 
Gent Gran i als Centres d’Atenció Primària 

 
Hospital de Palamós 
 
És un Hospital general bàsic d’àmbit comarcal i referència del Baix Empordà, que forma part de 
la Xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP). Compta amb una capacitat de 134 llits i 
disposa, entre d’altres, de: TAC, ressonància magnètica, servei d’hemodiàlisi i unitat de medicina 
hiperbàrica.  
 
Palamós Gent Gran 
 
El rol de Palamós Gent Gran és oferir uns serveis basats en les necessitats de les persones i 
integrats amb la resta de nivells assistencials tant sanitaris com socials de la nostra població i 
comarca, en concordança amb les polítiques i el model d’atenció sociosanitària i social establerts 
pel Govern del nostre país. 
 
És una institució assistencial oberta, i com a tal facilita les relacions personals dels residents amb 
la seva família, amics i veïns, afavorint el contacte amb l'entorn del municipi amb sortides i 
activitats programades. 
 
Inicià les seves activitats el 3 de desembre de 2005, essent oficialment inaugurat el 17 de 
desembre.  
 
Palamós Gent Gran realitza els següents serveis assistencials: 
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1. Internament 
La situació de salut, situació social i nivell de dependència, orienten l’ingrés a una o altra 
unitat, segons els criteris establerts per l’equip assistencial, i que marca el CatSalut i/o 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Les unitats d’ingrés de les que 
disposa Palamós Gent Gran són: 

 Unitat de llarga estada geriàtrica i psicogeriàtrica: 60 llits 

 Unitat de Mitja Estada de Convalescència i cures pal·liatives: 40 llits 

 Unitat de Residència Assistida: 65 llits 
 
2. Atenció diürna 
L’estada a un o altre servei també ve definida per una sol·licitud prèvia on també s’estudien 
aspectes de salut, socials i de dependència. Els serveis dels que disposa Palamós Gent 
Gran són: 

 Centre de Dia: 30 places 

 Hospital de Dia: 20 places 
 
Tant les unitats d’internament com les diürnes disposen de: 

 Atenció mèdica 

 Atenció d’infermeria i d’auxiliars d’infermeria/geriatria 

 Atenció de fisioteràpia i rehabilitació funcional 

 Atenció farmacèutica 

 Atenció de teràpia ocupacional 

 Atenció de dinamització sociocultural 

 Atenció de treball social 

 Atenció de suport psicològic 
 

3. Consultes ambulatòries 
On hi actuen els equips d’avaluació interdisciplinària ambulatòria (EAIA) de: 

 Demències  

 Pal·liatius 

 Psicooncologia, en col·laboració amb la Fundació Oncològica Girona – Lliga 
Catalana d’Ajuda al Malalt de Càncer. 

 
S’afegeixen a aquest ventall de serveis assistencials, els complementaris o opcionals i els 
hotelers, que es descriuen tot seguit i que ajuden a arrodonir l’atenció i donar el màxim confort 
durant l’estada en el centre: 
 

1. Complementaris o opcionals 

 Perruqueria 

 Podologia 

 Servei religiós 

 Transport adaptat: possibilitat de tramitar transport adaptat a les unitats diürnes 
 

2. Hotelers 
Comprèn els serveis generals de cuina, cafeteria, bugaderia, neteja i manteniment.  
 

 
Palafrugell Gent Gran 
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Es porten a terme els següents serveis: 
 

 L’assistència integral a les persones.  
 La prestació de serveis socials.  
 L’assistència a persones grans o amb discapacitats.  
 La prestació d’atenció a la dependència. 

  
La finalitat de la prestació d’aquests i d’altres serveis serà la substitució de la llar familiar quan 
les circumstàncies socials i familiars de la persona no li permetin romandre a la pròpia llar de 
manera permanent (Residència Assistida) o de manera diürna (Centre de Dia). 
 
Els usuaris de la Residència de PFGG són persones grans que no tenen un grau d'autonomia 
suficient per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, que necessiten constant atenció i 
supervisió i que les seves circumstàncies socials i familiars requereixen la substitució de la llar.  
 

Els usuaris del Centre de Dia són persones grans amb dependència, l'atenció dels quals es 
complementarà en el seu entorn familiar.  
  
PFGG ofereix : 
  
Serveis essencials per garantir un/a correcte/a: 

 Allotjament. 

 Manutenció. 

 Acolliment i convivència. 

 Atenció a les activitats de la vida diària i hàbits d’autonomia. 

 Dinamització sociocultural. 

 Servei de bugaderia i repàs de roba. 

 Higiene personal. 

 Suport social. 

 Atenció familiar adreçada a l’afavoriment de la relació entre resident i família. 

 Assistència sanitària (mèdica, infermeria, fisioteràpia). 
  
Els serveis complementaris són: 

 Perruqueria  

 Podologia  

 Acompanyaments externs. 

 Marcatge roba. 

 Servei Religiós  
 
Residència Sant Feliu Gent Gran i Residència Surís Gent Gran 
 
Aquestes residències ofereixen: Serveis necessaris per a garantir un/a correcte/a allotjament, 
servei propi d’alimentació, acolliment i convivència, atenció a les activitats de la vida diària i 
hàbits d’autonomia, dinamització sociocultura, servei propi de bugaderia i repàs de roba, higiene 
personal, suport social, atenció familiar adreçada a l’afavoriment de la relació entre el resident i la 
seva família, Asistencia sanitària (mèdica, infermeria, fisioteràpia).  
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Els Serveis complementaris són: perruqueria setmanal, podologia mensual, acompanyaments 
externs, marcatge de roba, menú acompanyant, servei religiós (el centre disposa de capella 
propia oberta al públic on diàriament es celebra eucaristia).  
 
 
Centres d'Atenció Primària  
 
Els Centres d'Atenció Primària disposen de diferents tipus de consultes i dispositius d'atenció: 

 Consulta a demanda de l'usuari amb cita prèvia 

 Consulta programada a iniciativa de l'EAP 

 Consulta domiciliària (demanda i programada) 

 Atenció a les urgències 

 Anàlisis clíniques 

 Activitats adreçades a la comunitat 

 Consulta administrativa 

 Programa d'administració de metadona 

 Consulta d'espirometries 

 Consulta de tonometries oculars 

 Farmàcia  

 Especialitats 
 
 En els Centres d'Atenció Primària es donen les següentes tipologies de serveis: 

 Medicina de família 

 Infermeria general 

 Pediatria 

 Infermeria pediatrica 

 Atenció a la salut sexual i reproductiva 

 Ginecologia i obstetrícia 

 Llevadora 

 Rehabilitació 

 Radiologia simple (únicament a Torroella) 

 Urgències 

 Medicina de l'esport 

 Odontologia 

 Dermatologia 

 Reumatologia 

 Psiquiatria adults (conveni IAS) 

 Psiquiatria infantojuvenil (conveni IAS) 
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2 POLITICA AMBIENTAL  

 
La Política Ambiental de la entitat s’ha actualitzat per tal d’ampliar-ne el seu abast als centres 
Palafrugell Gent Gran, Sant Feliu Gent Gran i Residència Surís Gent Gran. 
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3 EL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 

 
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà  ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental conforme 
la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004 i el Reglament Europeu EMAS.  
 
El sistema presenta com a pilar fonamental la Política Ambiental que ha estat definida tenint en 
compte la realitat de la nostra entitat.  
 
El SGA de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà està definit i configurat pels següents 
documents: 

1. Manual del SGA (nº revisió protocol 2).  
2. Procediments 
3. Instruccions 
4. Registres 
5. Altres documents 

 

El MANUAL del SGA és el document bàsic que defineix l’estructura organitzativa, fent referència 
als processos, procediments i recursos que Serveis de Salut Integrats Baix Empordà posa en 
marxa per complir amb els requisits de la Norma ISO 14001:04 i el Reglament (CE) nº1221/2009 
(EMAS).  
 

Els PROCEDIMENTS són els documents de referència per sistematitzar i organitzar totes les 
activitats relacionades amb el SGA de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà i complir amb els 
compromisos del Manual. 
 

Les INSTRUCCIONS són els documents que indiquen com realitzar les diferents operacions 
d’una activitat, àrea o servei i els seus detalls operatius. 
 

Els REGISTRES demostren l’acompliment dels diferents requisits del SGA. 
 
Altres documents de qualsevol tipus, referenciats en el Manual, els procediments o les 
instruccions. 
 
Existeix una estructura de responsabilitats amb les principals funcions i responsabilitats del 
personal que dirigeix, realitza i verifica les activitats que incideixen en la gestió ambiental de la 
entitat. Aquestes responsabilitats es complementen amb les que apareixen en els diferents 
procediments del SGA.  
 
A continuació es presenta l’organigrama en relació al Sistema de Gestió implantat a la nostra 
entitat. 
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4 ASPECTES AMBIENTALS SIGNIFICATIUS  

 

L’entitat ha establert un procediment per a la identificació i avaluació dels aspectes ambientals, 
amb l’objectiu d’identificar, avaluar i documentar els aspectes ambientals directes i indirectes 
relacionats amb les activitats i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà per determinar aquells 
que tenen o poden tenir impactes significatius sobre el medi ambient.  
 
La persona responsable del Sistema de Gestió Ambiental, juntament amb els responsables 
d’àrea, identifiquen els aspectes ambientals directes i indirectes de totes les activitats i serveis de 
l’organització ja siguin principals o auxiliars. La identificació dels aspectes ambientals (directes i 
indirectes) es fa tenint en compte condicions normals i d’emergències. 
 
Un cop identificats els aspectes ambientals, la Responsable del Sistema de Gestió Ambiental, 
juntament – si ho considera oportú – amb els responsables d’àrea, avalua els diferents aspectes 
ambientals identificats.   
 

Els aspectes ambientals s’identifiquen anualment i cada vegada que es produeix un canvi. Una 
vegada identificats s’avaluen segons uns criteris que es presenten a continuació: 
 
Aspectes directes en condicions normals 

 Freqüència 

 Possibilitat d’implantar mesures per reduir l’impacte de l’aspecte ambiental 

 Incidències relacionades amb l’aspecte ambiental 

 Importància per les parts interessades i pels treballadors/es 

 Magnitud de l’aspecte 
 
Aspectes directes en condicions d’emergència  

 Perjudici de la imatge pública de l’organització i/o existència de queixes o denúncies de 
grups d’interès 

 Probabilitat 

 Incidència sobre el medi ambient 
 
Aspectes ambientals indirectes 

 Perjudici de la imatge pública de l’organització i/o existència de queixes o denúncies de 
grups d’interès 

 Freqüència/Probabilitat 

 L’organització pot incidir per implantar mesures per reduir l’impacte de l’aspecte 

 Incidència sobre el medi ambient 
 
També s’identifiquen possibles aspectes ambientals en condicions futures fruït d’obres, reformes, 
etc.  
 
 
 
 



 
Declaració Ambiental 2016 

 

Página 17 de 51 
 

4.1 Aspectes ambientals associats a les activitats  

 
Els principals aspectes ambientals identificats i impacte ambiental associat són: 
 

Aspecte Ambiental Impacte Ambiental 

Residus Grup I, II, III i IV Contaminació del sòl i esgotament de recursos 

Consum de gas natural, electricitat, carburants 
aigua. 

Esgotament de recursos naturals 

Consum de materials.  Esgotament de recursos naturals 

Soroll Contaminació acústica  

Emissions de gasos  Contaminació atmosfèrica  

Aigües residuals Contaminació de l’aigua  

Vessament de productes perillosos Contaminació de l’aigua 

Brot de legionel·la Contaminació atmosfèrica i afectació a les 
persones 

 
A continuació es presenten els aspectes ambientals per centres, tant directes en condicions 
normals i d’emergència com indirectes, avaluats aquest any 2016, amb dades 2015, com a 
significatius. 
 
HOSPITAL DE PALAMÓS 
 
En condicions normals: 
- Generació de residus sanitaris Grup IV: medicaments caducats (any 2015 no significatiu) 
 
Aquest any han deixat de ser significatius el consum d’aigua potable, consum d’energia elèctrica, 
consum de paper, consum de tòners, generació de plàstics i envasos i vidre.  
 
En condicions d’emergència: 
- Brot de legionel·la (al 2015 era significatiu). 
 
Indirectes: 
- Consum de carburants, emissions a l’atmosfera i soroll degut al desplaçament al centre dels 

treballadors/es (al 2015 era significatiu). 
- Consum de carburants, emissions a l’atmosfera i soroll degut al desplaçament al centre dels 

usuaris (al 2015 no era significatiu) 
- Generació de residus citotòxics i Grup III a domicili (al 2015 era significatiu) 
- Emissions de CO2 degut al consum elèctric (al 2015 era significatiu) 
 
PALAMÓS GENT GRAN  
 
En condicions normals no hi ha cap aspecte ambiental significatiu.  
 
Aquest any han deixat de ser significatius el consum de paper, d’aigua potable i generació de 
plàstics i envasos.  
 
En condicions d’emergència: 
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- Emissions a l'atmosfera, residus i aigües residuals degut a un possible incendi (al 2015 era 
significatiu). 

- Brot de legionel·la (al 2015 era significatiu). 
 
Indirectes: 
- Generació de residus perillosos i generació d’aigües residuals degut a activitats 

contractades: manteniments puntuals i proveïdors varis (al 2015 era significatiu). 
- Consum de carburants i emissions a l’atmosfera degut al desplaçament al centre dels 

treballadors/es (al 2015 era significatiu). 
 
PALAFRUGELL GENT GRAN 
 
En condicions normals: 
- Consum d’aigua de xarxa (al 2015 no era significatiu).  
 
Aquest any han deixat de ser significatius el consum d’aigua de pou.  
 
En condicions d’emergència no hi ha cap aspecte significatiu.  
 
Indirectes: 
- Consum de carburants, emissions a l’atmosfera i soroll degut al desplaçament al centre dels 

treballadors/es (al 2015 era significatiu) 
 
RESIDÈNCIA SANT FELIU GENT GRAN  
 
En aquest centre no es fa referència a l’any anterior degut a que és el primer any que es fa la 
identificació i avaluació d’aspectes ambientals.  
 
En condicions normals: 
- Consum d’aigua de xarxa. 
- Consum d’energia elèctrica. 
- Consum de gas natural.  
- Consum de paper.  
- Consum de tòners.  
- Generació de residus Grup I: paper.  
- Generació de residus Grup IV: Envasos que han contingut productes perillosos.  
 
En condicions d’emergència: 
- Vessament de productes perillosos.  
 
Indirectes: 
- Consum de carburants, emissions a l’atmosfera i soroll degut al desplaçament al centre dels 

treballadors/es. 
 
RESIDÈNCIA SURÍS GENT GRAN  
 
En aquest centre no es fa referència a l’any anterior degut a que és el primer any que es fa la 
identificació i avaluació d’aspectes ambientals.  
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En condicions normals: 
- Consum de tòners.  
- Generació de residus Grup I: paper. 
- Generació de residus Grup IV: Envasos que han contingut productes perillosos.  
 
En condicions d’emergència: 
- Vessament de productes perillosos. 
 
Indirectes: 
- Consum de carburants, emissions a l’atmosfera i soroll degut al desplaçament al centre dels 

treballadors/es. 
 
CAP DE LA BISBAL D’EMPORDÀ  
 
En condicions normals: 
- Consum de gas natural (al 2015 no era significatiu). 
 
Aquest any han deixat de ser significatius el consum de paper.   
 
En condicions d’emergència: 
- Emissions a l'atmosfera, residus i aigües residuals degut a un possible incendi (al 2015 era 

significatiu). 
- Brot de legionel·la (al 2015 era significatiu). 
 
Indirectes: 
- Consum d'energia, generació de residus perillosos i emissions a l'atmosfera d'activitats 

subcontractades (al 2015 era significatiu). 
 
CAP DE PALAFRUGELL   
 
En condicions d’emergència: 
- Emissions a l'atmosfera, residus i aigües residuals degut a un possible incendi (al 2015 era 

significatiu). 
- Brot de legionel·la (al 2015 era significatiu). 
 
Indirectes: 
- Consum d'energia, generació de residus perillosos i emissions a l'atmosfera d'activitats 

subcontractades (al 2015 era significatiu). 
 
Aquest any no s’ha avaluat com a significatiu cap dels aspectes ambientals en condicions 
normals.  
 
CAP DE PALAMÓS  
 
En condicions d’emergència: 
- Emissions a l'atmosfera, residus i aigües residuals degut a un possible incendi (al 2015 

significatiu). 
- Brot de legionel·la (al 2015 significatiu). 
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Indirectes: 
- Consum d'energia, generació de residus perillosos i emissions a l'atmosfera d'activitats 

subcontractades (al 2015 significatiu). 
 
Aquest any no s’ha avaluat com a significatiu cap dels aspectes ambientals en condicions 
normals.  
 
 
CAP DE TORROELLA DE MONTGRÍ  
 
Aquest any 2016 no hi ha cap aspecte ambiental en condicions normals significatiu.   
 
En condicions d’emergència: 
- Emissions a l'atmosfera, residus i aigües residuals degut a un possible incendi (al 2015 era 

significatiu). 
 
Indirectes: 
- Consum d'energia, generació de residus perillosos i emissions a l'atmosfera d'activitats 

subcontractades (al 2015 era significatiu). 
 

5 OBJECTIUS I PROGRAMA AMBIENTAL 

 
Tal i com marca la Política Ambiental, Serveis de Salut Integrats Baix Empordà estableix 
periòdicament objectius i fites orientats a la millora contínua del seu comportament ambiental.  
 
Per definir els objectius, s’han considerat els aspectes ambientals significatius o d’altres que, tot i 
no ser significatius, s’ha cregut convenient millorar.  
 
A continuació es presenten els objectius del programa del 2016: 
 
HOSPITAL DE PALAMÓS  
 

Descripció de les accions Realitzat Avaluació 
indicador 

OBJECTIU 1: Reduir un 2% consum de paper  
Aspecte associat: consum de paper (no significatiu) 
Indicador objectiu: Reducció consum >2% mesurat en paquets de folis/treballador  

Analitzar per serveis consums dels darrers 5 anys.   -1,52% 

Implantar citacions i recordatoris visites via SMS o correu electrònic.  

OBJECTIU 2: Millorar gestió de residus laboratori 
Aspecte associat: generació de residus (no significatiu) 
Indicador objectiu: Reduir el 70% de les desviacions detectades a auditoria prèvia 

Auditoria prèvia    

Elaborar i implantar el pla de residus de laboratori.  

Avaluar eficàcia de la implantació del pla.  
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OBJECTIU 3: Reduir un 35% quantitat de residus infecciosos generats a l'Hospital. 
Aspecte associat: generació de residus infecciosos (no significatiu) 
Indicador objectiu: Reduir => 35% contenidors negres 

Optimitzar ús dels contenidors negres a laboratori, quiròfan i plantes 
d'hospitalització. 

 

-2,4% 
Potenciar bon ús dels contenidors negres mitjançant observacions i 
recordatoris. 

 

OBJECTIU 4: Reduir un 25% quantitat de medicaments generats com a residu. 
Aspecte associat: generació de residus de medicaments (significatiu) 
Indicador objectiu: Reduir =>25% medicaments caducats 

Potenciar bon ús dels contenidors blancs mitjançant observacions i 
recordatoris. 

 

-27,9% Analitzar caducitats per servei i proposta d'accions de millora: 
aplicació correcte del procediment de gestió de farmacioles, ajustar 
comandes, etc. 

 

 
 

S’assoleix una reducció del 1,52 % del consum de paper enfront del 2% marcat com a objectiu. 
Tot i que s’estan implantat accions en aquest sentit també existeixen implantacions noves de 
procediments que van en direcció contrària com  per exemple els consentiments informats.  
 
Tot i que no es disposa d’indicadors quantitatius que evidenciïn l’assoliment de la disminució d’un 
70% de les desviacions en relació a la gestió de residus de laboratori, tant l’auditoria interna com 
l’externa demostren la millora en aquest sentit.  
 
En relació a la generació de residus infecciosos Grup III, s’ha assolit una disminució del 2,4% 
molt allunyada del 35% marcat com a objectiu. Manquen accions a implantar com son evitar que 
aquests contenidors es tanquin mig buits com s’ha observat que passa en algunes àrees.  
 
PALAMÓS GENT GRAN  
 

Descripció de les accions Realitzat Avaluació 
indicador 

OBJECTIU 1: Disseny jardí botànic sostenible amb l'objectiu de rebre visites d'escoles, 
associacions, etc. 
Indicador objectiu: Inauguració jardí  

Identificar espècies      

Elaborar rètols   

Inauguració i definir conveni de col·laboració amb Ajuntament  

OBJECTIU 2: Reduir consum aigua de pou  
Aspecte associat: consum aigua de pou (no significatiu) 
Indicador objectiu: Consum aigua de pou 2016<2014  

Analitzar les causes de l'augment del consum d'aigua de pou i millora 
del rec en la zona enjardinada 

 186% 

 

Durant l’any 2016, s’ha procedit a identificar les espècies quedant pendent la elaboració dels 
rètols que es traspassa a l’any 2017, així com la seva inauguració i conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament.  
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En relació a l’objectiu de reduir el consum d’aigua de pou, tot i haver-se realitzat les accions 
proposades no s’ha assolit l’objectiu, durant l’any 2016 la pluviometria va ser molt baixa, 
concretament a l’estiu quasi bé no va ploure, per tant, es va haver de regar més i es rega amb 
aigua de pou. No obstant, es seguiran analitzant les possibles causes d’aquest augment 
progressiu de consum d’aigua de pou.  
 
PALAFRUGELL GENT GRAN  
 

Descripció de les accions Realitzat Avaluació 
indicador 

OBJECTIU 1: Disseny jardí botànic sostenible amb l'objectiu de rebre visites d'escoles, 
associacions, decorar-lo pe temps de flors, etc. 
Indicador objectiu: Inauguració jardí   

Identificar espècies i retolar-les   

Definir conveni d'actuació amb Ajuntament per tal que s'ofereixi el 
jardí a escoles, associacions, etc 

 

Implicar Residents, Professionals i  Consell de Participació en la 
decoració del jardí per Flors i Violes 2016 

 

Inauguració jardí   

Decorar i obrir jardí per Flors i Violes 2016  

OBJECTIU 2: Reduir el consum d'aigua  en un 20% 
Aspecte associat: consum aigua (significatiu) 
Indicador objectiu: Consum aigua 2016<8300 m3 

Implementar un sistema de supervisió del consum d'aigua, de xarxa i 
de pou, amb detecció automàtica de consums elevats. El sistema 
permetrà fer un seguiment diari del consum d'aigua i alertarà quan 
aquest consum es desviï d'un patró preestablert. 

 -5,1% 

OBJECTIU 3: Crear grup de gestió ambiental a nivell de centre 
Indicador objectiu: Disposar de treballadors referents en Gestió Ambiental al centre 

Crear grup de gestió ambiental a nivell de centre d'on també 
s'extrauran propostes d'accions a portar a terme amb la col·laboració 
del Consell de Participació. 

  

 
No s’ha assolit l’objectiu de reducció de consum d’aigua degut a incidències en les cisternes dels 
wc del centre com també que no s’ha pogut utilitzar aigua de pou durant l’estiu per poca 
pluviometria.  
 
SANT FELIU GENT GRAN I SURIS GENT GRAN 
 

Descripció de les accions Realitzat Avaluació 
indicador 

OBJECTIU 1: Implantar Sistema de Gestió Ambiental a Fundació Suris 
Indicador objectiu: Assolir la certificació 

Instal·lar Cubetes de Retenció + kits de vessament accidental + 
instruccions en cas de vessament als magatzems de neteja i taller. 

 Auditoria 
interna i 
externa 

pendent per 
Assolir el compliment legal de les instal·lacions elèctriques (REBT), 
tèrmiques (RITE) i frigorífiques (RSIF) en quant a legalitzacions i 
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inspeccions reglamentàries. 2017 

Assolir compliment legal àmbit residus (procedimentar, quantificar 
gestió de residus). 

 

Implantar compra verda material oficina (folis, tòners, etc.)  

 
 
 
CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA  
 

Descripció de les accions Realitzat Avaluació 
indicador 

OBJECTIU 1: Reduir consum de paper fins a consum acceptable obtingut en l'anàlisi de 
consums des del 2009 
Aspecte associat: consum paper (no significatiu) 
Indicador objectiu: consum acceptable (paquets/treballador) 

Analitzar consums des del 2009 fins a l'actualitat i determinar 
consums acceptables i establir consum acceptable. 

12  >15 
 

Citacions visites via SMS  

OBJECTIU 2: Reduir quantitat de medicaments caducats a 100 unitats aprox. Palamós i 
Palafrugell, 50 aprox. la Bisbal i Torroella 
Aspecte associat: generació de residus de medicaments (no significatiu) 
Indicador objectiu: Realització acció proposada   

Aplicar correctament procediment de gestió de farmacioles.  Palamós: 100 
Palaf.: 292 
Bisbal: 206 
Tor.: 152 

Analitzar llistat de medicaments caducats mensualment.  

Proposta accions de millora  

 
No s’ha assolit l’objectiu d’estalvi de paper degut a que s’ha fixat el consum objectiu sense tenir 
en compte la recepta electrònica i els consentiments informats.  
 
Tot i que s’ha observat una reducció de la quantitat de residus de medicaments generats als 
centres, no s’ha assolit l’objectiu marcat en els centres de Palafrugell, la Bisbal i Torroella.  
 
ENTITAT  
 

Descripció de les accions Realitzat Avaluació 
indicador 

OBJECTIU 1: Integrar bones pràctiques ambientals en les operacions de manteniment  
Indicador objectiu: Realització accions proposades  

Definir les bones pràctiques ambientals a les operacions de 
manteniment programades mitjançant el programari de manteniment.    

  

OBJECTIU 2: Manual de bones pràctiques ambientals als centres sociosanitaris  
Indicador objectiu: Realització accions proposades 

Organitzar reunions amb personal referent de cada centre per 
detectar oportunitats de millora i bones pràctiques a implantar als 
centres. 

  

Elaborar el manual de bones pràctiques ambientals  
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Implantar el manual de bones pràctiques ambientals   

 
No s’ha elaborat el manual de bones pràctiques ambientals als centres sociosanitaris degut a 
que han sorgit altres accions prioritàries i no s’han disposat de suficients recursos per assumir 
totes les accions.   

6 EVOLUCIÓ DEL COMPORTAMENT AMBIENTAL  

 
Per a poder avaluar el comportament ambiental de tots els centres, a continuació es presenten 
els resultats dels indicadors de comportament ambiental. La valoració dels aspectes ambientals 
es realitza tenint en compte el volum d’activitat desenvolupada, en activitat ponderada calculada 
segons:  
 

 A l’Hospital de Palamós... 
 
Activitat ponderada = (Activitat d’aguts*1)+(Nombre de consultes externes*0,5)+(Activitat hospital 

de dia*1)+(Nombre d’urgències 0,5)+(Intervencions quirúrgiques*1)+(Nombre de 
parts*1)+(Sessions de diàlisis*1)+(Sessions de rehabilitació*0,3)+(Nombre de sessions cambra 

hiperbàrica*1)+(Activitat laboratori*1)+(Nombre de sessions de radiologia*1)+(Activitat no 
concertada*0,5) =  

 
 En els centres d’atenció primària... 

 
Activitat ponderada = Nombre activitat assistencial anual * 0.5 =  

 
 

 A Palamós Gent Gran, Palafrugell Gen Gran, Sant Feliu Gent Gran, Surís Gent 
Gran... 

 
Activitat ponderada = (Nombre d’interns* 1) + (Nombre de residents a hospital de 

dia* 0.5)+ (Nombre de residents al centre de dia* 0.5) + (Nombre de consultes 
realitzades * 0.5) =    

 

Hospital de Palamós: 506.800 
Cap de la Bisbal: 59.139 
Cap Palafrugell: 104.201 
Cap Palamós: 78.335 
Cap Torroella: 52.316 
Palamós Gent Gran: 65.239 
Palafrugell Gent Gran: 58.625 
Sant Feliu Gent Gran: 35.914 
Surís Gent Gran: 22.941 

 
 
Per tal de complir amb els requeriments del nou EMAS III, s’ha introduït un nou indicador tenint 
en compte també els treballadors/es de cada centre, calculat com a personal equivalent. 
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Personal equivalent = Sumatori per categoria de còmput d’hores treballades/hores anuals 
conveni (inclou personal de les empreses de serveis generals subcontractades). 

 

Hospital de Palamós: 691 
Cap de la Bisbal: 38 
Cap Palafrugell: 75 
Cap Palamós: 64 
Cap Torroella: 49 
Palamós Gent Gran: 149 
Palafrugell Gent Gran: 144 
Sant Feliu Gent Gran: 80 
Surís Gent Gran: 47 

 
S’han utilitzat altres indicadors diferents als indicadors bàsics indicats en el reglament, per 
exemple aspecte ambiental referit a activitat en comptes de treballador o en el cas de consum 
d’aigua de pou referit a superfície enjardinada degut a que reflecteix millor el comportament real 
de l’organització. Degut a les magnituds que ens movem, s’ha utilitzat kWh enlloc de MWh o GJ, 
així com kg enlloc de tones. Per últim, no s’ha utilitzat l’indicador biodiversitat degut a que no ens 
aporta cap informació significativa.  

6.1 Consum de recursos 

6.1.1 Consum d’aigua potable i de subministrament propi 

 
El consum d’aigua potable es realitza mitjançant la xarxa municipal i es registra per l’operari de 
manteniment dins les tasques de manteniment preventiu programades al pla de manteniment del 
centre. Aquest registre és diari en el cas de l’Hospital de Palamós, Palamós Gent Gran, 
Palafrugell Gent Gran, Sant Feliu Gent Gran i Surís Gent Gran. Als Centres d’Atenció Primària es 
realitza setmanalment. El Centre d'Atenció Primària de Palamós no disposa de comptador propi, 
és compartit amb tot l'edifici Hospital. Per aquesta raó, el consum del Cap de Palamós està 
inclòs al consum de Hospital. A partir de l’any 2015 es disposa d’aquestes dades també de 
manera online i per tant es disposa diàriament de dades.   
 
Aquest control permet actuar de manera immediata en cas de detectar un consum superior al 
normal degut a algun tipus d’incidència, fuites, etc. 
 
Per altra banda, també existeixen instruccions de bones pràctiques per a les diferents tasques 
que realitzen els treballadors/es dels centre on es descriuen actuacions que cal fer per tal de 
minimitzar el consum d’aigua potable. S’han realitzat sessions de formació per tal de donar a 
conèixer aquestes instruccions als treballadors/es com també estan disponibles a les carpetes de 
procediments no assistencials del centre Palamós Gent Gran, a la xarxa interna de Palafrugell 
Gent Gran, Sant Feliu Gent Gran i Surís Gent Gran i penjats al Gestor Documental de la entitat.  
 
A continuació es mostren els consums d’aigua potable en el període comprès entre gener de 
l'any 2015 i desembre 2016 com també els indicadors m3/activitat ponderada. Les dades de 
l’Hospital de Palamós estan extretes de factura, les dades de les residències a partir de lectura 
de comptador i els centres d’atenció primària de les lectures online. 
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 Valors absoluts 
(m3) 

Indicador 
(m3/activitat ponderada) 

 2015 2016 % 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 26.604 28.990 9,0 0,04 0,05 8,1 

Palamós Gent Gran 8.541 8.739 2,3 0,13 0,13 2,9 

Palafrugell Gent Gran 4.423 5.990 35,4 0,07 0,10 46,0 

Sant Feliu Gent Gran 5.799 5.662 -2,4 0,16 0,16 -1,5 

Surís Gent Gran  5162 5.727 10,9 0,23 0,25 8,6 

Cap de la Bisbal 475 542 14,1 0,01 0,01 11,6 

Cap de Palafrugell 524 779 48,7 0,01 0,01 46,9 

Cap de Torroella 516 606 17,4 0,01 0,01 13,7 

*El Cap de Palamós està inclòs a Hospital de Palamós 
 

El consum d’aigua ha augmentat a tots els centres, excepte a Sant Feliu GG, el motiu d’aquest 

augment son pèrdues de cisternes o fuita puntual. S’han implantat accions preventives en aquest 
sentit per tal de detectar el més aviat possible les incidències.  
 
Consums de subministrament propi 
 
Palamós Gent Gran i Palafrugell Gent Gran disposen d’un subministrament propi d’aigua 
mitjançant un pou. A continuació es mostren els consums d’aigua de pou compresos en el 
període de gener de 2015 i desembre de 2016.  

 

 Valors absoluts 
(m3) 

Indicador 
(m3/m2 superfície enjardinada) 

 2015 2016 % 2015 2016 % 

Palamós Gent Gran 944 1.299 36,2 0,8 1 25 

Palafrugell Gent Gran 5.755 3.795 -36,87    

Surís Gent Gran 18 17 -5,5    

 

A Palamós Gent Gran ha augmentat el consum d’aigua de pou per la escassa pluviometria 

d’aquest any. A Palafrugell Gent Gran ha disminuït degut també a la baixa pluviometria ja que 

el pou es va quedar sense aigua.  
 
Consum d’aigua potable més consums de subministrament propi 
 
A continuació es mostren els consums d’aigua potable més de pou compresos en el període de 
gener de 2015 i desembre de 2016. 
 

 Valors absoluts 
(m3) 

 2015 2016 % 

Palamós Gent Gran 9.485 10.038 5.8 

Palafrugell Gent Gran 10.178 9.785 -3.9 
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Surís Gent Gran 5.180 5.744 10.8 

 

6.1.2 Consum d’energia elèctrica 

 
Per a fer un consum racional d’energia elèctrica, existeixen instruccions de bones pràctiques per 
a les diferents tasques que realitzen els treballadors/es dels centres on es descriuen actuacions 
que cal fer per tal de minimitzar el consum energètic. A tots els centres s’han realitzat sessions 
de formació per donar a conèixer aquestes instruccions com també estan disponibles a les 
carpetes de procediments no assistencials del centre Palamós Gent Gran, a la xarxa interna de 
Palafrugell Gent Gran, Sant Feliu Gent Gran i Surís Gent Gran i penjats al Gestor Documental de 
la entitat.  
  
No s’han detectat incompliments dels requisits legals pel que fa a les legalitzacions de les 
instal·lacions de Baixa i Alta Tensió així com es porten a terme les revisions periòdiques per part 
d’una empresa autoritzada i contractada de manteniment i es tramiten les inspeccions 
periòdiques marcades per la legislació.  
 
El control del consum elèctric a Hospital de Palamós, Centres d’Atenció Primària i Palamós Gent 
Gran es realitza mitjançant un programa informàtic que llegeix directament del comptador de la 
companyia oferint el consum del centre de forma instantània. 
 
En el cas del Centre d'Atenció Primària de Palamós, no es disposa de comptador propi, és 
compartit amb tot l'edifici Fleming. Per aquesta raó s’inclou al consum de Hospital.  
 
A continuació es mostren els consums d’energia elèctrica en el període comprès entre gener de 
l'any 2015 i desembre 2016 (factures companyia) com també els indicadors kWh/m2.  

 

 Valors absoluts 
(kWh) 

Indicador 
(kWh/m2) 

 2015 2016 % 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 3.803.112 3.744.883 -1,5 189,7 186,6 -1,5 

Palamós Gent Gran 1.044.271 1.020.055 -2,3 105,77 103,32 -2,3 

Palafrugell Gent Gran 892.013 922.128 3,4 90,92 93,99 3,4 

Sant Feliu Gent Gran 383.897 378.567 -1,4 92,13 90,85 -1,4 

Surís Gent Gran 132.440 136.430 3 35,59 36,6 3 

Cap de la Bisbal 154.738 159.764 3,2 113,9 117,6 3,2 

Cap de Palafrugell 177.584 184.199 3,7 106,72 110,69 3,7 

Cap de Torroella 116.553 118.488 1,7 111,16 113 1,7 

 

En general el consum d’energia elèctrica ha disminuït lleugerament a Hospital de Palamós, 

Palamós Gent Gran i a Sant Feliu Gent Gran. Per altra banda, ha augmentat lleugerament a 

Palafrugell Gent Gran i als Centres d’Atenció Primària.  
 
A continuació es mostren els indicadors de consum elèctric per grau dia de refrigeració. El grau 
dia de refrigeració relaciona la temperatura mitjana amb la temperatura de confort de refrigeració.   
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Valors absoluts 

(kWh/GDR) 

  2015 2016 % 

Hospital de 
Palamós 

3.873 3779 -2,4 

Palamós 
Gent Gran 

1.063 1029 -3,2 

Palafrugell 
Gent Gran 

908 931 2,5 

Sant Feliu 
Gent Gran 

391 382 -2,3 

Surís Gent 
Gran 

135 138 2,3 

Cap de la 
Bisbal 

158 161 2,0 

Cap de 
Palafrugell 

181 186 2,7 

Cap de 
Torroella 

119 120 0,5 

 
Si tenim en compte els grau dia de refrigeració, el consum elèctric queda corregit per la demanda 
energètica de fred durant els mesos d’estiu.    

6.1.3 Consum de gas natural 

 
Per a la minimització del consum de gas natural, existeixen instruccions de bones pràctiques per 
a les diferents tasques que realitzen els treballadors/es dels centres on es descriuen actuacions 
que cal fer per tal de minimitzar el consum de gas natural. A tots els centres s’ha realitzat 
formació per tal de donar a conèixer aquestes instruccions als treballadors/es com també estan 
disponibles a les carpetes de procediments no assistencials del centre Palamós Gent Gran, a la 
xarxa interna de Palafrugell Gent Gran, Sant Feliu Gent Gran i Surís Gent Gran i penjats al 
Gestor Documental de la entitat.  
 
Per al control del sistema de climatització i aigua calenta sanitària, a Hospital de Palamós, el 
Centre d’Atenció Primària de Palamós i Palamós Gent Gran es disposa del programa informàtic, 
que permet controlar les temperatures ambientals de tot l’edifici segons unes consignes 
establertes i per tant, permet ajustar els consums energètics segons les necessitats reals de 
l’edifici. 
 
A Hospital de Palamós, Palamós Gent Gran, Palafrugell Gent Gran, Sant Feliu Gent Gran i 
Residència Surís Gent Gran, els consums de gas natural es registren diàriament per l’operari de 
manteniment dins les tasques de manteniment preventiu programades al pla de manteniment del 
centre. Als Centres d’Atenció Primària es registra setmanalment. Aquest control permet actuar de 
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manera immediata en cas de detectar un consum superior al normal degut a algun tipus 
d’incidència.  
 
En el cas del Centre d'Atenció Primària de Palamós, no es disposa de comptador propi, és 
compartit amb tot l'edifici Fleming. Per aquesta raó s’inclou al consum de Hospital.  
 
A continuació es presenten els consums de gas natural en el període comprès entre l’1 de gener 
de 2015 i desembre de  2016, com també els indicadors kWh/m2. El CAP de Palafrugell no 
utilitza gas natural. 
 
 

 Valors absoluts 
(kWh) 

Indicador 
(kWh/m2) 

 2015 2016 % 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 2.518.356 2.466.442 -2,1 125,62 123,03 -2,1 

Palamós Gent Gran 1.005.557 950.313 -5,5 101,85 96,26 -5,5 

Palafrugell Gent Gran 847.528 798.949 -5,7 86,38 81,43 -5,7 

Sant Feliu Gent Gran 520.618 442.205 -15,1 124,94 106,12 -15,1 

Surís Gent Gran 544.690 473.874 -13 146,38 127,35 -13 

Cap de la Bisbal 110.554 105.720 -4,4 81,38 77,82 -4,4 

Cap de Torroella 176.700 176.544 -0,1 168,52 168,37 -0,1 

 

En tots els casos el consum ha disminuït en valors absoluts, tot i que com s’observa a la taula 

següent ha estat degut per la climatologia, durant l’any 2016 no va fer gaire fred.   
 

  
Valors absoluts 

(kWh/GDC) 

  2015 2016 % 

Hospital de 
Palamós 

2.702 2909 7,6 

Palamós 
Gent Gran 

1.079 1121 3,9 

Palafrugell 
Gent Gran 

909 942 3,6 

Sant Feliu 
Gent Gran 

559 521 -6,6 

Surís Gent 
Gran 

642 559 -13,0 

Cap de la 
Bisbal 

119 125 4,8 

Cap de 
Torroella 

190 208 9,6 
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Si tenim en compte els grau dia de calefacció, el consum de gas natural queda corregit per la 
demanda de calor degut a la climatologia.  
 

6.1.4 Consum total d’energia  

 
A continuació es mostra la taula de consum total d’energia per a cada centre: 
 
 

  
Valors absoluts Indicador 

(kWh) (kWh/m2) 

  2015 2016 % 2015 2016 % 

Hospital de 
Palamós 

6.321.468 6.211.325 -1,7 315,3 309,8 -1,7 

Palamós 
Gent Gran 

2.049.828 1.970.368 -3,9 207,6 199,6 -3,9 

Palafrugell 
Gent Gran 

1.739.541 1.721.077 -1,1 177,3 175,4 -1,1 

Sant Feliu 
Gent Gran 

904.515 820.772 -9,3 217,1 197,0 -9,3 

Surís Gent 
Gran 

677.130 610.304 -9,86 182,0 164 -9,86 

Cap de la 
Bisbal 

265.292 265.484 0,1 195,4 195,5 0,1 

Cap de 
Torroella 

354.284 360.743 1,8 337,9 344,0 1,8 

TOTAL 12.312.058 11.960.073 -2,85 246,1 239 -2,85 

 

6.1.5 Tones de CO2 emeses a l’atmosfera 

 
A continuació es mostren les tones de CO2 emeses a l’atmosfera degut al consum d’energia 
elèctrica i gas natural dels nostres centres. 
 

 Valors absoluts 
(Tn CO2) 

Indicador 
(Tn CO2/m2) 

 2015 2016 % 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 1.472,9 1602,2 8,8 0,07 0,073 8,78 

Palamós Gent Gran 461,5 487,1 5,6 0,05 0,049 5,55 

Palafrugell Gent Gran 392,1 429,4 9,5 0,04 0,040 9,5 

Sant Feliu Gent Gran 197,1 197 -0,1 0,05 0,047 -0,03 

Surís Gent Gran 134,3 128,2 -4.5 0,04 0,034 -4,5 

Cap de la Bisbal 61,4 68,4 11,4 0,05 0,05 0 

Cap de Palafrugell 47,4 56,7 19,6 0,03 0,028 19,58 
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Cap de Torroella 63,2 68,6 8,5 0,06 0,065 8,52 

Consum total  2.829,8 3.037.6 7,3 0,056 0,061 7,3 
*Dades extretes de la Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. 

 
El CO2 total emès pels nostres ha augmentat un 7,3% en relació a l’any 2015.  

6.1.6 Dades de consum de paper  

 
Existeixen instruccions de bones pràctiques per a les diferents tasques que realitzen els 
treballadors/es del centre on es descriuen actuacions que cal fer per tal de minimitzar el consum 
de folis, tòners, piles i productes de neteja.  
 
S’han realitzat sessions de formació per tal de donar a conèixer aquestes instruccions als 
treballadors/es com també estan disponibles a les carpetes de procediments no assistencials del 
centre Palamós Gent Gran, a la xarxa interna de Palafrugell Gent Gran, Sant Feliu Gent Gran, 
Surís Gent Gran i penjats al Gestor Documental de la entitat.  
 
Des de l'any 2007, amb l'aprovació de la política ambiental a la nostra entitat i proposat com a 
objectiu ambiental del sistema de gestió, es va implantar l'ús de paper reciclat i lliure de clor a 
nivell de tota la entitat.  
 
A continuació es mostra el consum de paper expressat en valors absoluts i indicador del període 
comprès entre el mes de gener 2015 fins al mes de desembre 2016. Aquest aspecte es 
comptabilitza per paquets de folis en comptes de per quilos degut a que és molt més entenedor a 
l’hora de fer el seguiment anual.  
 

 Valors absoluts 
(paquets de folis de DN4) 

Indicador 
(paquets de folis de 

DN4/treballador) 

 2015 2016 % 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 4.038 4.023 -0,4 5,91 5,82 -1,52 

Palamós Gent Gran 349 346 -0,9 2,23 2,21 -0,9 

Palafrugell Gent Gran 200 100 -50 1,74 1,7 -1,9 

Sant Feliu Gent Gran  140   1,75  

Surís Gent Gran  75   1,59  

Cap de la Bisbal 387 414 7 12,59 13,47 7 

Cap de Palafrugell 743 791 6,5 14,91 15,88 6,5 

Cap de Palamós 757 756 -0,1 18,35 18,33 -0,1 

Cap de Torroella 425 410 -3,5 13,89 13,4 -3,5 

 

En tots els casos s’observa un augment del consum de paper, excepte al centre de Palamós 

Gent Gran, Cap de la Bisbal i Cap de Torroella.  
 
No es disposa de dades de l’any 2015 per als centres de la Fundació Guíxols Surís.  
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6.1.7 Consum de productes de neteja 

 
A continuació es mostra una taula del consum de productes de neteja de Hospital de Palamós, 
Palamós Gent Gran i CABE.  
 

 Valors absoluts 
(Kg de producte) 

Indicador 
(kg de producte/superfície) 

 2015 2016 % 2015 2016 % 

Palamós Gent Gran 5.246 4.900 -6,60 0,53 0,50 -6,6 

Hospital de Palamós 10.397 7.335 -29,5 0,52 0,37 -29,5 

Palafrugell Gent Gran 2.481 2.700 8,8 0,3 0,3 8,8 

Sant Feliu Gent Gran - 5.507 - - 1,3 - 

Surís Gent Gran - 4.208 - - 1,13 - 

CABE 420 498 18,6 0,10 0,12 18,6 

 

Aquest any el consum ha disminuït a Palamós Gent Gran i Hospital degut a una major 

optimització de producte i ús de microfibra, en canvi ha augmentat a Palafrugell Gent Gran i 

CABE. L’augment a Centres d’Atenció Primària és degut a que s’ha utilitzat més producte 
desinfectant Maxiclor aquest any.  

6.1.8 Generació d’aigües residuals 

 
Les aigües residuals generades dels centres van a parar a la xarxa de clavegueram municipal 
corresponent i d’aquesta a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Palamós, en el cas 
de Hospital de Palamós, Palamós GG, el Centre d'Atenció Primària de Palamós i Palafrugell. En 
el cas del Centre d'Atenció Primària de la Bisbal van de la xarxa de clavagueram a l'EDAR de La 
Bisbal i en el cas del Centre d'Atenció Primària de Torroella a l'EDAR de Torroella. Pel que fa als 
centres de Fundació Guíxols Surís van a la depuradora de Santa Cristina.  
 
A Hospital de Palamós es disposen de 2 arquetes, s’ha de tenir en compte que algunes activitats 
de Hospital de Palamós estan ubicades a l’Edifici Fleming com rehabilitació, hemodiàlisis i 
laboratori. L’Edifici Fleming disposa de 1 arqueta de recollides de mostres i el Centre d’Atenció 
Primària també està ubicat en aquest edifici. La resta de Centres d’Atenció Primària disposen 
d’una arqueta per centre.  
 
A Palamós Gent Gran, l'aigua residual es disposa en tres arquetes que permeten recollir les 
mostres.  
 
A Palafrugell Gent Gran, Sant Feliu Gent Gran i Surís Gent Gran l’aigua residual es disposa en 
una arqueta que permet recollir les mostres.  
 
A partir de l’any 2012, degut a que els permisos d'abocament no ens marquen la periodicitat dels 
controls i que els resultats compleixen els límits d'abocament, es decideix que a Hospital de 
Palamós i Palamós Gent Gran només es farà analítica d'una de les arquetes anualment i als 
Centres d'Atenció Primària es farà cada any analítica a un dels centres, d'aquesta manera es 
realitzarà analítica a cadascun d'ells cada quatre anys.  
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A continuació es mostren els resultats de les mostres d’aigües residuals recollides durant aquest 
any 2016.  
 
 
Hospital de Palamós: Farmàcia 
 

Determinació 2013 2016 Límits Unitats 

Matèries en Suspensió (MES) 24 79 750 mg/litre 

DQO 54 253 1500 mg O2/litre 

Nitrògen Kjeldahl (NKT) 33 88 90 mg/litre 

Fòsfor total 2 0,9 50 mg/litre 

Matèries inhibidores <2 <2 25 Equitox/m3 

Olis i greixos - 41 250 mg/l 

 
 
Edifici Fleming 
 

Determinació 2013 2016 Límits Unitats 

Matèries en Suspensió (MES) 19 24 750 mg/litre 

DQO 58 773 1500 mg O2/litre 

Nitrògen Kjeldahl (NKT) <10 47 90 mg/litre 

Fòsfor total 0,7 7,9 50 mg/litre 

Matèries inhibidores <2 6,6 25 Equitox/m3 

Olis i greixos - 150 250 mg/litre 

 
Palamós Gent Gran: Arqueta Cafeteria 
 

Determinació 2016 març 2016 juliol Límits Unitats 

Matèries en Suspensió (MES) 255 23 750 mg/litre 

DQO 384 163 1500 mg O2/litre 

Nitrògen Kjeldahl (NKT) 113 74 90 mg/litre 

Fòsfor total 3,3 3,2 50 mg/litre 

Matèries inhibidores 14 <2 25 Equitox/m3 

Olis i Greixos 139 <0,5 250 mg/litre 

 
Palafrugell Gent Gran 
 

Determinació 2015 2016 Límits Unitats 

Matèries en Suspensió (MES) 158 137 750 mg/litre 

DQO 190 536 1500 mg O2/litre 

Nitrògen Kjeldahl (NKT) 36 13 90 mg/litre 

Fòsfor total 3,9 3,7 50 mg/litre 

Matèries inhibidores <2 7,6 25 Equitox/m3 

Olis i greixos 170 139 250 mg/litre 
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Sant Feliu Gent Gran 
 

Determinació 2015 2016 Límits Unitats 

Matèries en Suspensió (MES) 605 55 750 mg/litre 

DQO 883 192 1500 mg O2/litre 

Nitrògen Kjeldahl (NKT) 112 42 90 mg/litre 

Fòsfor total 10,6 1,8 50 mg/litre 

Matèries inhibidores <2 <2 25 Equitox/m3 

Olis i greixos - 24 250 mg/litre 

 
Surís Gent Gran 
 

Determinació 2015 2016 Límits Unitats 

Matèries en Suspensió (MES) 218 119 750 mg/litre 

DQO 327 258 1500 mg O2/litre 

Nitrògen Kjeldahl (NKT) 27 15 90 mg/litre 

Fòsfor total 5,9 3,2 50 mg/litre 

Matèries inhibidores <2 7,9 25 Equitox/m3 

Olis i greixos - 136 250 mg/litre 

 
Cap de Torroella 
 

Determinació 2013 2016 Límits Unitats 

Matèries en Suspensió (MES) 21 11 750 mg/litre 

DQO <30 51 1500 mg O2/litre 

Nitrògen Kjeldahl (NKT) <10 78 90 mg/litre 

Fòsfor total <0,3 <0,3 50 mg/litre 

Matèries inhibidores <2 <0,2 25 Equitox/m3 

Olis i greixos - 113 250 mg/litre 

 
En tots els casos es compleixen els límits marcats Decret 130/2003, de 13 de maig pel qual 
s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament DOGC num. 3894, 29.05.2003, 
excepte a una de les mostres recollides a Palamós Gent Gran, en concret cafeteria. A data de 
validació de la present declaració aquest incompliment ha estat corregit, i els resultats obtinguts 
compleixen amb els límits aplicables. 

6.1.9 Emissions de soroll generat 

 
Hospital de Palamós 
 
Com a focus emissors de soroll s’ha identificat el grup electrògen, la refredadora, les unitats 
climatitzadores, els extractors, compressors d’aire medicinal i compressors de cambres 
frigorífiques. Existeixen pantalles acústiques a les sales d’instal·lacions que impedeixen que el 
soroll vagi cap a l’exterior.  
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Al control inicial de llicència ambiental realitzat amb data de 30 de juliol de 2013 no es realitzen 
mesures de soroll i queda constància que només caldrà realitzar mesures en cas de que així ho 
requereixi l’Ajuntament o bé que hi hagi algun queixa veïnal.  
 
El 10 de setembre de 2013, l’Ajuntament de Palamós ens comunica que han rebut una queixa 
veïnal de soroll. Quan es va rebre la queixa, els conductes dels compressors d’aire medicinal, 
que eren el que provocava el soroll, ja estaven insonoritzats. Es van prendre mesures de soroll a 
límit de la façana d’Hospital i donaven un valor de 53 dB, tant amb els compressors en 
funcionament com aturats. A l’Ajuntament de Palamós existeix una ordenança de reguladora dels 
sorolls i de les vibracions, els valors límit d’immissió a l’ambient exterior es fixen segons l’ús del 
sol i segons si la immissió es realitza en horari diürn o nocturn. En aquest punt el valor fixat en 
horari diürn és de 55 dB.  
 
Durant l’any 2015 es realitza una avaluació del nivell d’immissió sonora en l’ambient exterior 
produït per l’activitat Hospital de Palamós i les seves instal·lacions associades, en els receptors 
més sensibles. Aquest estudi es realitza en el marc del Decret 176/2009.  
 
Fruit d’aquest estudi es conclou que el soroll produït pel funcionament normal de l’activitat 
objecte de control no supera els valors límit d’immissió sonora a l’ambient exterior per les 
activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat, establert a l’Annex 3 del Decret 
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica, en els períodes objecte de control i objecte de 
mesura.  
 
Cap valor del nivell d’avaluació L Ar,i de l’activitat supera en més de 5dB(A) durant 30 minuts, de 
forma continua o discontinua, en els períodes de dia, tarda o nit els valors fixats.  
 
 
Palamós Gent Gran 
 
Com a focus emissors de soroll s’ha identificat el grup electrògen, la refredadora, les unitats 
climatitzadores, els extractors i compressors de cambres frigorífiques.  
 
En el control inicial de la llicència ambiental realitzat amb data de 9 de novembre de 2005, 
l’entitat ambiental de control no va realitzar mesures de soroll degut a que l’activitat encara no 
estava en funcionament i va deixar l’obligació de realitzar-les a criteri de l’administració 
competent un cop l’establiment entrés en funcionament. L’administració competent , en aquest 
cas l’Ajuntament de Palamós, no va determinar la obligatorietat de realitzar mesures de soroll.  
 
Tot i així, es van realitzar mesures d'immissió sonora per part de personal tècnic acreditat en 
matèria de Medi Ambient d'ICICT, S.A. Entitat d'inspecció acreditada per ENAC amb acreditació 
Nº 11/EI091, en base a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 amb data de maig de 2008 en 
diferents punts de l'exterior de l'activitat, per tal de comprovar el compliment de la normativa 
vigent per part de l'activitat. Finalment es conclou que l'activitat compleix amb els límits 
d'immissió exterior per zona A en tots els punts i períodes.  
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Palafrugell Gent Gran 
Durant el control inicial de la llicència ambiental no hi va haver cap sol·licitud de control de soroll 
addicional degut a que la maquinària està protegida i dins l’edifici. No hi ha hagut mai cap queixa 
veïnal.  
 
Fundació Guíxols Surís 
No existeix en cap dels dos centres maquinària susceptible de fer soroll a les cobertes i no hi ha 
hagut mai cap queixa veïnal.  
 
Centres d’Atenció Primària 
 
En general els Centres d’Atenció Primària presenten com a focus d’emissió de soroll les 
refredadores i grups electrògens. Aquestes instal·lacions estan situades a la sala de màquines la 
qual està protegida. Tots els centres disposen de llicència ambiental i control inicial. En cap cas 
s’han requerit mesures d’immissió sonora.  
 

6.1.10 Residus generats  

 
Els residus sanitaris es classifiquen en quatre grups, segons estableix el Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya:1 
 

Grup I Residus assimilables a municipals : Són aquells que generats en els centres, 
no tenen res a veure amb l´activitat sanitària, per tant, no plantegen exigències especials 
en la seva gestió. En aquest grup s´inclouen els residus assimilables a urbans (cartró, 
paper, material d´oficines i despatxos, cuines , bars, menjadors, jardineria i d´altres); 
aquest grup suposa de l´ordre del 50% dels residus generats en un centre sanitari. 

 
 Grup II Residus sanitaris no específics: Són aquells generats com a conseqüència de 
l´activitat sanitària i que no representen, més risc per a la salut i el medi ambient que els 
residus sòlids urbans, i per tant, no requereixen precaucions addicionals en la seva 
gestió fora del centre generador, i es consideren residus municipals.  
 
Ara bé, a l'interior del centre sanitari, els residus del Grup II són una reserva important de 
gèrmens oportunistes que, a través d'un vector adequat, poden afectar els pacients 
immunodeprimits.  
 
En conseqüència, a l'interior del centre sanitari cal prendre determinades precaucions 
per a la seva gestió. Aquests residus inclouen material de cures, guixos, robes i material 
d´un sol ús contaminats amb sang, secrecions i/o excrecions.  

 
 Grup III Residus sanitaris específics o de risc: Són residus vers els quals s´han 
d´observar mesures de prevenció en la manipulació, la recollida, l´emmagatzematge, el 
transport, el tractament i la disposició tant dins com fora del centre generador. Dins el 
grup III, es distingeixen dos tipus de residus 
 
  Grup III Tallants o Punxants: agulles i material punxant i tallant 

                                                      
1 http://www.gencat.cat/temes/cat/salut.htm 
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  Grup III Infecciosos: residus sanitaris infecciosos  
 
 Grup IV Citotòxics : La gestió d´aquests residus és subjecte a requeriments especials 
des del punt de vista higiènic i medioambiental, tant dins com fora del centre generador. 
Aquest grup inclou: residus citotòxics, residus químics, restes de medicaments i 
medicaments caducats,olis minerals i sintètics, residus de laboratoris radiològics. residus 
radioactius, entre d’altres. 

 
Tots els centres estan donats d’alta com a productors de residus sanitaris, amb els 
corresponents codis, segons Decret 27/1999 de 9 de febrer de gestió de residus sanitaris, així 
com també de petits productors de residus perillosos a l’Agencia de residus de Catalunya 
mitjançant model A2 i segons Real Decret 833/1988. Els codis corresponents es presenten a la 
següent taula: 
 

 
Codi productor residus 

sanitaris 
Codi petit productor 
residus perillosos 

Bisbal S-23624.1 P-48785.2 

Palafrugell S-23626.1 P-48785.3 

Palamós S - 10137.1 P-43928.1 

Torroella S-23625.1 P-48785.1 

Hospital de Palamós S-10137.1 P-43928.1 

Palamós Gent Gran  S-10506.1 P-43928.2 

Palafrugell Gent Gran S-10240.1  

Sant Feliu Gent Gran S-10452.1  

Surís Gent Gran S-10517.1  

 
A continuació es mostra la quantitat de residus generats de Grup I: paper i cartró, plàstics i 
envasos, matèria orgànica, vidre i olis vegetals; de Grup II (residus sanitaris no perillosos),  
residus Grup III (sanitaris punxants o tallants i infecciosos) i residus Grup IV (sanitaris citostàtics i 
perillosos per contaminació química). Es generen altres residus Grup IV que no s’inclouen degut 
a que se’n genera molt poca quantitat.  
 
 
RESIDUS GRUP I (REBUIG) + RESIDUS SANITARIS GRUP II 
 
La recollida i gestió d'aquests tipus de residus es realitza mitjançant el servei d'escombraries 
municipal de cada centre.  
 
A continuació es mostra la quantitat de residus Grup I + II generada a cada centre des del gener 
de l’any 2015 fins al desembre de l’any 2016. Els residus d’aquesta tipologia generats al Centre 
d’Atenció Primària de Palamós es quantifiquen conjuntament amb els de l’Hospital.  
 
Els factors de conversió estan extrets de l’Informe de resultats de les organitzacions EMAS de 
Catalunya 2004-2006. 
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 Valors absoluts 
(kg) 

Indicador 
(kg/activitat ponderada) 

 2015 2016 % 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 314.116 316.096 0,6 0,62 0,62 0,0 

Palamós Gent Gran 68.332 69.476 1,7 1,06 1,07 0,9 

Palafrugell Gent Gran 48.180 50.600 5 0,87 0,9 3,4 

Sant Feliu Gent Gran - 15.465 - 0,43 -  - 

Surís Gent Gran - 2.789 - 0,12 -  - 

Cap de la Bisbal 13.200 10.713 -18,8 0,23 0,18 -21,7 

Cap de Palafrugell 14.117 15.072 6,8 0,14 0,14 0,0 

Cap de Torroella 5.818 4.828,8 -17 0,11 0,09 -18,2 

 
Les quantitats generades son similars a les de l’any anterior excepte al centre de la Bisbal degut 
a una millora en la segregació de plàstics i envasos, veure apartat plàstics i envasos.  
 
RESIDUS GRUP I: PLÀSTICS I ENVASOS 
 
La recollida i gestió d'aquests tipus de residus es realitza mitjançant el servei d'escombraries 
municipal de cada centre.  
 
A continuació es mostra la quantitat de plàstics i envasos generada a cada centre des del gener 
de l’any 2015 fins al desembre de l’any 2016.  
 

 Valors absoluts 
(kg) 

Indicador 
(kg/activitat ponderada) 

 2015 2016 % 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 33.935 48.537 43 0,07 0,10 42,9 

Palamós Gent Gran 15.290 15.345 0,4 0,24 0,24 0,0 

Palafrugell Gent Gran 20.432 21.780 6,6 0,37 0,39 5,4 

Sant Feliu Gent Gran - 1.544 - - 0,04  - 

Surís Gent Gran  - 609 - 0,03 -  - 

Cap de la Bisbal 2.118 2.373 12 0,04 0,04 0,0 

Cap de Palafrugell 2.607 2.643 1,4 0,03 0,03 0,0 

Cap de Torroella 1.971 1.923 -2,4 0,04 0,04 0,0 

 

A destacar augment d’aquest residu a l’Hospital i al Centre d’Atenció Primària de la Bisbal, en 

principi això és positiu ja que vol dir que s’està segregant plàstic i envasos.  
 
No es disposa de dades del Centre d’Atenció Primària de Palamós degut a que es comptabilitza 
conjuntament amb l’Hospital de Palamós.  
 
RESIDUS GRUP I: PAPER I CARTRÓ  
 
La recollida d’aquests residus es fa mitjançant el servei d’escombraries municipal a tots els 
centres excepte a l’Hospital de Palamós que es fa mitjançant l’empresa RECUMAS.  
 



 
Declaració Ambiental 2016 

 

Página 39 de 51 
 

A continuació es mostra la quantitat de paper i cartró generada a cada centre des del gener de 
l’any 2015 fins al desembre de l’any 2016.  
 

 Valors absoluts 
(kg) 

Indicador 
(kg/activitat ponderada) 

 2015 2016 % 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 27.900 24.200 0,13 0,05 0,04 -20,0 

Palamós Gent Gran 26.085 21.645 -17 0,43 0,33 -23,3 

Palafrugell Gent Gran 19.092 20.109,5 5,3 0,30 0,34 13,3 

Sant Feliu Gent Gran - 1.757,3 - - 0,05  - 

Surís Gent Gran - 8,8 - - 0  - 

Cap de la Bisbal 10.971 9.999 -8,9 0,19 0,17 -10,5 

Cap de Palafrugell 8.505 9.963 17,1 0,08 0,10 25,0 

Cap de Torroella 6.345 6.417 1,1 0,13 0,12 -7,7 

 

En general, la quantitat de paper i cartró ha disminuït a tots els centres excepte al Cap de 

Palafrugell.  
 
RESIDUS SANITARIS GRUP I: MATÈRIA ORGÀNICA 
 
La recollida d’aquests residu es fa mitjançant el servei d’escombraries municipal. A continuació 
es mostra la quantitat de matèria orgànica en valors absoluts generada a cada centre des del 
gener de l’any 2015 fins al desembre de l’any 2016. No es calcula per activitat degut a que la 
generació de matèria orgànica no està directament relacionada amb l’activitat del centre ja que 
es disposa també de cafeteria externa. No es disposa de dades de matèria orgànica per als 
centres de nova incorporació al sistema (Fundació Guíxols Surís) perquè no s’ha començat a 
quantificar fins a principis d’any 2017.  
 

 Valors absoluts 
(kg) 

 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 248.526 160.810 -35,3 

Palamós Gent Gran 128.788 56.910 -55,8 

Palafrugell Gent Gran 98.505 108.077 9,7 

 

S’observa una disminució de la quantitat de matèria orgànica segregada degut a una major 

optimització de la producció a Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran.  
 
RESIDUS SANITARIS GRUP I: VIDRE 
 
La recollida d’aquests residu es fa mitjançant el servei d’escombraries municipal. A continuació 
es mostra la quantitat de vidre generat en valors absoluts a cada centre des del gener de l’any 
2015 fins al desembre de l’any 2016. No es calcula per activitat degut a que la generació de vidre 
no està directament relacionat amb l’activitat del centre ja que es disposa també de cafeteria 
externa. 
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 Valors absoluts 
(kg) 

 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 7.420 7.506 1,2 

Palamós Gent Gran 1.142 968,6 -15,2 

Palafrugell Gent Gran 838 622 -25,8 

 

La quantitat de vidre ha disminuït degut segurament a que el suero cada vegada més es 

compra en envàs de plàstic.  
 
RESIDUS SANITARIS GRUP I: OLIS VEGETALS 
 
La recollida d’aquest residu es fa mitjançant l’empresa gestora Residuos Alternativos de 
Catalunya S.L.  
 
A continuació es mostra la quantitat d’oli vegetal en valors absoluts generat a cada centre des 
del gener de l’any 2015 fins al desembre de l’any 2016. No es calcula per activitat degut a que la 
generació d’oli vegetal no està directament relacionat amb l’activitat del centre ja que es disposa 
també de cafeteria externa. 
 
 

 Valors absoluts 
(kg) 

 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 480 300 -37,5 

Palamós Gent Gran 460 300 -34,8 

Palafrugell Gent Gran 1.100 1.580 43,6 

Sant Feliu Gent Gran - 70 - 

Surís Gent Gran - 50 - 

 
A Hospital i Palamós Gent Gran, s’observa una disminució de l’oli generat com a residu degut a 
la optimització de la producció segons demanda. A Palafrugell Gent Gran s’observa un augment 
degut a que la fregidora es neteja moltes més vegades que abans per tal d’evitar creuament 
d’al·lergògens.  
 
RESIDUS SANITARIS GRUP III: PUNXANTS I TALLANTS 
 
La gestió de residus Grup III es realitza mitjançant l’empresa gestora de residus sanitaris 
Consenur. Els residus tallants o punxants es dipositen en contenidors específics per aquest ús 
de color groc, hermètics i correctament etiquetats. S’anota sempre data d’obertura i tancament 
per tal de controlar que es compleixi el temps màxim d’emmagatzematge que marca la llei de 
residus sanitaris. Mai s’omplen més del 75% de la seva capacitat per qüestions de seguretat. 
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 Valors absoluts 
(kg) 

Indicador 
(kg/activitat ponderada) 

 2015 2016 % 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 15.807 16.764 6,1 0,03 0,03 0,0 

Palamós Gent Gran 2.288 1.925 -15,9 0,04 0,03 -25,0 

Palafrugell Gent Gran 142,5 179,2 25,8 0,002 0,003 50,0 

Sant Feliu Gent Gran - 15,8 - - 0  - 

Surís Gent Gran - 17,2 - - 0  - 

Cap de la Bisbal 655 787 20,8 0,01 0,01 0,0 

Cap de Palafrugell 1.463 1551 6 0,01 0,01 0,0 

Cap de Palamós 897 945 5,4 0,01 0,01 0,0 

Cap de Torroella 1.098 1.121 2,2 0,02 0,02 0,0 

  
 

Els centres on s’observa un augment de residu punxant i tallant és degut a les campanyes de 
vacunació.  
 
RESIDUS SANITARIS GRUP III: INFECCIOSOS 
 
La gestió de residus Grup III es realitza mitjançant l’empresa gestora de residus sanitaris 
Consenur. Els residus infecciosos es dipositen en contenidors específics per aquest ús de color 
negre, hermètics i correctament etiquetats. S’anota sempre data d’obertura i tancament per tal de 
controlar que es compleixi el temps màxim d’emmagatzematge que marca la llei de residus 
sanitaris.  
 

 Valors absoluts 
(kg) 

Indicador 
(kg/activitat ponderada) 

 2015 2016 % 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 360.885 352.222 -2,4 0,72 0,69 -4,2 

Palamós Gent Gran 53 315 500 0 0,01  - 

 
A Palamós Gent Gran s’ha generat més residu infecciós degut a la tipologia d’usuari.  
 
RESIDUS SANITARIS GRUP IV CITOTÒXICS 
 
La recollida i gestió d'aquest tipus de residus es realitza mitjançant Consenur. Els residus 
citotòxics es dipositen en contenidors de color blau, rígids, de polietilè o poliestirè, d’un sol ús, 
hermètics i etiquetats correctament. Com a residu de risc, s’anota la data d’inici 
d’emmagatzematge al contenidor.  
 

 Valors absoluts 
(kg) 

Indicador 
(kg/activitat ponderada) 

 2015 2016 % 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 25.148 25.673 2,1 0,05 0,05 0 

Palamós Gent Gran  88 17,5 -80 0 0 0 

Cap de la Bisbal 70 402 475 0 0,01 0 

Cap de Palafrugell 123 52,5 -57,1 0 0 0 
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Cap de Palamós 175 315 80 0 0 0 

Cap de Torroella 70 17,5 -75 0 0 0 

 

En general als Centres d’Atenció Primària ha disminuït la quantitat de residu citotòxic degut a 

que s’han realitzat menys tractament de metrotexate excepte al Centre de Palamós. A l’Hospital 
de Palamós s’ha generat un 2% més que l’any anterior. 
 
 
RESIDUS GRUP IV: MEDICAMENTS 
 
Els medicaments caducats s’envien a Hospital de Palamós i aquests es gestionen via gestor 
autoritzat CONSENUR.  
 

 Valors absoluts 
(kg) 

 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 824 594 -27,9 

 
RESIDUS GRUP IV: RESIDUS QUÍMICS 
 
A l’Hospital es generen residus químics de laboratori: mostres amb formol, dissolvents 
halogenats i dissolucions aquoses. Aquests residus es gestionen via CONSENUR.  
 

 Valors absoluts 
(kg) 

 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 5.856,2 5.557,7 -5,1 

 
A continuació es mostren les quantitats de residus perillosos generats per centre.  
 

 Valors absoluts 
(kg) 

Indicador 
(kg/activitat ponderada) 

 2015 2016 % 2015 2016 % 

Hospital de Palamós 402.664 395.253 -1,8 0,8 0,78 -2,5 

Palamós Gent Gran  2.341 2.257,50 -3,6 0,04 0,03 -25 

Palafrugell Gent Gran 142,5 179,2 25,8 0,002 0,003 50 

Sant Feliu Gent Gran - 15,8  - - 0,0004 -  

Surís Gent Gran - 17,2  - - 0,0007  - 

Cap de la Bisbal 725 1.189 64,0 0,01 0,02 100 

Cap de Palafrugell 1.511 1.603,50 6,1 0,02 0,01 -50 

Cap de Palamós 1.028 1.260 22,6 0,02 0,01 -50 

Cap de Torroella 1.168 1.128,50 -3,4 0,01 0,02 100 

Total  409.437 402.904 -1,6 0,43 0,41 -3,7 
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6.1.11 Altres indicadors del Sistema de Gestió Ambiental 

 
Per tal d'avaluar la millora contínua fruït de la gestió ambiental, a continuació es presenten els 

resultats dels següents indicadors a Hospital de Palamós, Palamós Gent Gran, 
Palafrugell Gent Gran, CABE i a nivell d’ENTITAT: 

 
 

Hospital de Palamós 
 

 2015 2016 

Nº objectius i fites assolits/ total proposats 0,25 0,5 

Nº de suggeriments de millores ambientals/nº de treballadors 0,003 0 

Nº de no conformitats resoltes/nº total de no conformitats 0,66 1 

Nº de no conformitats totals 3 2 

Nº de no conformitats en relació a la gestió de residus 2 2 

Nº de personal format/nº treballadors 0,08 0,02 

Nº d’activitats ambientals organitzades 1 0 

 

Palamós Gent Gran 
 
 2015 2016 

Nº objectius i fites assolits/ total proposats 0,75 0 

Nº de suggeriments de millores ambientals/nº de treballadors 0 0 

Nº de no conformitats resoltes/nº total de no conformitats 0 - 

Nº de no conformitats totals 1 0 

Nº de no conformitats en relació a la gestió de residus 0 0 

Nº de personal format/nº treballadors 0,15 0 

Nº d’activitats ambientals organitzades 0 0 

 
Palafrugell Gent Gran 
 
 2015 2016 

Nº objectius i fites assolits/ total proposats 0,33 0,66 

Nº de suggeriments de millores ambientals/nº de treballadors 0 0 

Nº de no conformitats resoltes/nº total de no conformitats 1 - 

Nº de no conformitats totals 1 0 

Nº de no conformitats en relació a la gestió de residus 0 0 

Nº de personal format/nº treballadors 0,9 0 

Nº d’activitats ambientals organitzades 0 3 

 
Fundació Guíxols Surís 
 
 2016 
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Nº objectius i fites assolits/ total proposats 1 

Nº de suggeriments de millores ambientals/nº de treballadors 0 

Nº de no conformitats resoltes/nº total de no conformitats - 

Nº de no conformitats totals 0 

Nº de no conformitats en relació a la gestió de residus 0 

Nº de personal format/nº treballadors 0,007 

Nº d’activitats ambientals organitzades 0 

 
CABE 
 

 2015 2016 

Nº objectius i fites assolits/ total proposats 0,50 0 

Nº de suggeriments de millores ambientals/nº de treballadors 0,03 0 

Nº de no conformitats resoltes/nº total de no conformitats 0 0,6 

Nº de no conformitats totals 0 3 

Nº de no conformitats en relació a la gestió de residus 0 1 

Nº de personal format/nº treballadors 0,36 0,13 

Nº d’activitats ambientals organitzades 0 0 

 
 

ENTITAT 
 

 2015 2016 

Nº de no conformitats resoltes/nº total de no conformitats 0 0,9 

Nº de no conformitats totals 0 10 

Nº de no conformitats en relació a la gestió de residus 0 3 

Nº objectius i fites assolits/ total proposats 0,66 0,5 

Import compres a proveïdors amb certificació ambiental/Import total 
compres 

0,63 0,57 

Nº de certificacions ambientals/nº proveïdors 0,24 0,22 

Nº visites Banner de Prevenció i Medi Ambient 757 1.111 

Nº visites espai Medi Ambient intranet 431 797 

Nº visites espai Compartir Cotxe 774 534 

7 REQUISITS LEGALS I ALTRES REQUISITS 

 
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà té implantat el procediment de requisits legals i altres 
requisits, per a poder identificar tota aquella norma d’aplicació als seus centres o que siguin 
aplicables als aspectes ambientals de les activitats que s’hi desenvolupen. En aquest 
procediment s’estableix la forma d’accés, identificació i registre de la legislació ambiental 
aplicable i altres requisits subscrits.  
 
L’accés a les novetats en legislació ambiental es fa mitjançant un servei contractat en línia, es 
disposa d’una base de dades consultable via web a la que es pot accedir mitjançant una paraula 
de pas. La Responsable del Sistema de Gestió Ambiental la consulta periòdicament i en cas que 
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aparegui normativa ambiental d’aplicació a Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, pren les 
mesures adients per assegurar-ne el seu compliment.  
 
Per a verificar que es compleix tota la normativa ambiental d’aplicació, s’utilitza el document 
“check – list de normativa”. L’avaluació d’aquests requisits es realitza amb una periodicitat 
trimestral.  
 
Es compleixen tots els requisits legals vigents actualment en relació a tots els vectors ambientals 
excepte dos casos puntuals en el vector llicències, vector residus i vector:  
 
Llicències 
Tots els centres disposen de llicència ambiental i control inicial ambiental segons la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, de Prevenció i Control ambiental de les activitats (DOGC 5524 de 
11/12/2009).  
 
Hospital de Palamós s’ha de tramitar control periòdic l’any 2019, a l’Edifici Fleming, edifici on 
està ubicat el Centre d’Atenció Primària de Palamós, es va tramitar exempció de control periòdic 
l’any 2014 amb validesa de 6 anys. 
 
Al Centre d’Atenció Primària de Palafrugell es va tramitar l’exempció de control periòdic l’any 
2015 amb validesa de 6 anys.  
 
En el cas del Centre d’Atenció Primària de la Bisbal, es disposa de control inicial ambiental 
favorable, resolució favorable per part del Consell Comarcal. El 20 de setembre de 2017 es 
realitza control periòdic i el dia 11 d’octubre es tanca control amb acta favorable.  
 
El Centre d’Atenció Primària de Torroella va tramitar exempció del control periòdic l’any 2014, 
amb validesa de 6 anys.  
 
A la Residència Palamós Gent Gran es va tramitar exempció de control periòdic l’any 2014, amb 
validesa de 6 anys.  
 
A la Residència Palafrugell Gent Gran es va tramitar control inicial l’any 2009 i segons article 20 
de la llei 16/2015, l’activitat de residència geriàtrica queda fora dels annexes de la llei, per tant, 
no quedaria subjecte a controls periòdics.  
 
A la Residència Sant Feliu Gent Gran, l’Ajuntament va emetre Decret l’any 2011 on es notifica 
que l’activitat queda sotmès a règim de comunicació, per tant, no està subjecte a controls 
periòdics. Posteriorment, segons article 20 de la llei 16/2015, l’activitat geriàtrica queda fora dels 
annexes de la llei, per tant, queda fora de l’àmbit de la llei de protecció ambiental.  
 
La Residència Suris també queda fora de l’àmbit de la llei de protecció ambiental per ser una 
residència.  
 
Aigües 
Tots els centres disposen de permís d’abocament d’aigües residuals i sempre es compleixen els 
límits establerts a excepció de Palamós Gent Gran on s’observa un compliment en relació al 
NKT, que a data de validació de la present declaració ha estat corregit, i els resultats obtinguts 

http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/20130725131308Llei202009.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/20130725131308Llei202009.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/20130725131308Llei202009.pdf
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compleixen amb els límits aplicables. Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC de 29/05/2003).  
 
Palamós Gent Gran i Palafrugell Gent Gran disposen d’un pou legalitzat del quals es declara 
trimestralment el volum d’aigua aprofitada segons Decret 328/1988 d'11 d'octubre, de 
protecció d'aqüífers. Normes de protecció i procedimentals en relació amb les aigües a 
Catalunya (DOGC de 28/11/1988). El volum màxim d’extracció permès és de 4.000 m3/any per 
Palamós Gent Gran i 5000 m3/any per Palafrugell Gent Gran.   
 
En relació a la Residència Surís, existia un pou no legalitzat el qual s’ha anul·lat.    
 
Atmosfera 
A tots els centres es compleix lo referent al Reglament (UE) núm. 517/2014 del Parlament 
Europeu i del Consell de 16 d'abril de 2014 sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle i 
pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 42/2006. Pel que fa a les restriccions de l’ús de 
gasos fluorats d’efecte hivernacle. En relació a respectar la prohibició de certs gasos fluorats 
d’efecte hivernacle.   
 

Es compleix el Reglament 1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de 
setembre de 2009, sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó , en relació a acomplir 
els requisits tècnics aplicables a activitats potencialment contaminants de l'atmosfera per evitar 
l'emissió de gasos fluorats.  

 

Instal·lacions frigorífiques 
Es compleix amb el Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de 
seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques 
complementàries (BOE de 08/03/2011), en relació a les mesures de prevenció i protección 
personal del personal que realitza el manteniment i recuperació de refrigeració amb càrrega 
refrigerant de fins a 10 kg del grup L1 fins a 2,5 kg dels grups L2 i L3.  També es compleix amb 
el manteniment, revisions i inspeccions periòdiques de les instal·lacions frigorífiques.  
 

Control de la Legionel·losi  
Tots els centres compleixen el Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les 
condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la leginel·losi (DOGC de 
29/07/2004). En relació al manteniment dels circuits d’aigua calenta sanitària, acumuladors i 
calderes. També es realitzen els controls per ECAs cada 4 anys.  
 
Emergències 
Tots els centres disposen de Pla d’Autoprotecció implantat i revisat cada 4 anys, també es 
realitzen els simulacres d’emergències anuals segons el Decret 30/2015, de 3 de març, pel 
qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i 
es fixa el contingut d'aquestes mesures (DOGC de 05/03/2015).  
 
Residus 
Tots els centres compleixen la legislació en relació a la correcta gestió de residus sanitaris 
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris (DOGC de 16/02/1999).  
 

http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/20131017154755Decret1302003.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/20131017154755Decret1302003.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/20131017153352Decret3281988.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/20131017153352Decret3281988.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/20131017153352Decret3281988.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/20140905105246Reglamento5172014.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/20140905105246Reglamento5172014.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/20140905105246Reglamento5172014.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/20140905105246Reglamento5172014.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/20140905105246Reglamento5172014.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/20140926093849Reglamento10052009.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/20140926093849Reglamento10052009.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/6vZS1392Ie_25-10-2013.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/6vZS1392Ie_25-10-2013.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/6vZS1392Ie_25-10-2013.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/201504081114121409116.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/201504081114121409116.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/201504081114121409116.pdf
http://legislacio2.lavola.net/admin/documents/20140410095232Decret271999.pdf


 
Declaració Ambiental 2016 

 

Página 47 de 51 
 

Tots els centres estan donats d’alta com a productors de residus sanitaris i es realitzen les 
declaracions de residus sanitaris anuals. En relació al sistema de refrigeració del magatzem de 
final de residus de l’Hospital de Palamós s’instal·larà en el marc de les obres que iniciaran a 
finals d’aquest any 2017 a la planta baixa. 
 
Soroll 
Es disposa de mesures de soroll dels centres Palamós Gent Gran i Hospital de Palamós, pel que 
fa a la resta de centres no s’ha considerat necessari perquè es va validar als controls inicials de 
les llicències ambientals.  
 
Seguretat Industrial 
Es disposa de legalització i inspeccions periòdiques d’instal·lacions tèrmiques, contra incendis, 
frigorífiques, gas natural, parallamps, dipòsits d’oxigen, aparells a pressió, aparells elevació, alta i 
baixa tensió, dipòsits de gasoil, etc.    
 
Com a novetats legislatives, aquest any, s’ha tingut que fer l’extracció de les següents normes: 
 

Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del 
territori de l'Estat (BOE de 07/04/2015). 
 
Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i 
sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya 
(DOGC de 25/02/2016). 
 
 
 

8 COMUNICACIÓ AMBIENTAL 

 
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà 

 
Aquest any les accions que s’han realitzat de comunicació ambiental han estat a nivell de tota 
l'entitat: 
 

 Notes internes de correu electrònic al personal amb recomanacions de bones pràctiques 
ambientals per part de les caps d’admissions dels centres i d’alguns grups de gestió 
ambiental. 

 
 Publicació de noticies relacionades amb el mediambient a la intranet de la nostra entitat.  
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 Inauguració del projecte  “PSS….GUAITA QUIN JARDÍ MÉS MACO” A PFGG! 

L’objectiu d’aquest projecte és obrir el jardí de Palafrugell Gent Gran al municipi de 
Palafrugell. La idea és oferir un recurs pedagògic social i ambiental a les escoles així 
com també a d’altres parts interessades del municipi. Prenent com a excusa la visita 
guiada del jardí es pot donar a conèixer l’activitat que es desenvolupa a Palafrugell Gent 
Gran així com la sensibilitat que aquest centre presenta envers la protecció al Medi 
Ambient. També es podrá utilitzar l’espai per tal d’acollir-hi diferents exposicions i 
activitats en col·laboració amb associacions i entitats del municipi. 

D’acord amb aquesta sensibilitat ambiental, el disseny del jardí de Palafrugell Gent Gran 
està basat en criteris de sostenibilitat. Les espècies que en formen part són, 
majoritàriament, plantes autòctones de la regió mediterrània o adaptades al seu clima 
amb poques necessitats hídriques i inclús algunes d’elles tenen propietats medicinals. Es 
disposa d’un sistema de rec capaç d’optimitzar el consum d’aigua.  

Les espècies vegetals s’han identificat amb el suport de l’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Palafrugell i s’han retolat per part del centre amb unes cartel·les on 
consta la denominació catalana, castellana i llatina de cada espècie vegetal. També s’ha 
elaborat un recurs educatiu on es presenta una breu descripció de les espècies vegetals 
destacant-ne algunes curiositats.  

Aprofitant l'inici de Flors i Violes, el 28 d'abril de l'any passat es va fer l'acte d'inauguració 
del projecte, així com també es va portar a terme el lliurament dels certificats de la 
Implantació del Sistema de Gestió Ambiental per part de la Fundació Palafrugell Gent 
Gran d’acord a la Norma ISO 14000:04 i el Reglament (CE) n. 1221/2009 (EMAS) assolit 
a finals de l’any 2015. 

 

 Palafrugell Gent Gran va participar en la 7ª edició de Flors i Violes que es va celebrar els 
dies 29 i 30 d'abril i 1 de maig de l'any passat amb la temàtica: l'Univers i els seus 
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elements (Aire, Aigua, Foc i Terra. Els usuaris van decorar el jardí de la residència amb 
materials reciclats.  

 Per tal de celebrar el dia mundial del Medi Ambient, a Palafrugell Gent Gran es va 
projectar el documental “El Canvi Climàtic” del National Geographic dirigit a residents, 
usuaris de centre de dia i familiars.  

 També es va realitzar a Palafrugell Gent Gran un taller de reciclatge de taps per a fer la 
decoració d’estiu .    

 Membre del club EMAS, associació privada, sense ànim de lucre, formada per 
empreses i altres organitzacions de diferents sectors i dimensions registrades al sistema 
comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS), l’abast del qual inclou, com a mínim, 
un centre ubicat a Catalunya. 

 
 Membre del grup de gestió ambiental en àmbit sanitari d’empreses certificades per 

EMAS.  
 

 Espai de mediambient a la web pública de la nostra entitat. 
 

 
  

 Publicació de la memòria de sostenibilitat de SSIBE 2016. 
 

 
 Espai compartir cotxe a l’intranet de la entitat 

Pel que fa a la mobilitat sostenible, s’ha creat a l’intranet un espai per a que els nostres 
treballadors es puguin posar en contacte a l’hora de compartir cotxe tant per venir o 
marxar de la feina com per a altres tipus de desplaçaments sorgits per motius laborals.  
 

 
 Banner de Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient 
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S’ha publicat a l’intranet un banner de Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient on 
s’hi pot trobar tota la informació del servei (preguntes més freqüents, documentació, 
memòries, auditories, etc).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 ACTUALITZACIÓ I VERIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL 

 
Anualment, s'actualitzaran els continguts de la declaració ambiental dels Centres d'Atenció 
Primària i Palamós Gent Gran, que haurà de ser validada per un verificador ambiental. 
 

DECLARACIÓ AMBIENTAL 

Elaborada per: Responsable del 
Sistema de Gestió Ambiental.  
  
Nom: Núria Vidal Roberto 
Càrrec: Responsable del SGA 
E-mail: nvidal@ssibe.cat 
Data: 27/09/2017 
 

Aprovada per: Gerència/Consell de Direcció.  
  
 
Nom: Jordi Calsina i Soler 
Càrrec: Gerent 
E-mail: jcalsina@ssibe.cat 
Data: 27/09/2017 
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DECLARACIÓ AMBIENTAL VALIDADA PER 

 

 

 
 

 

D’ACORD AMB EL REGLAMENT (CE) NÚM. 1221/2009  

 

 

NÚM. D'ACREDITACIÓ COM A VERIFICADOR AMBIENTAL 

ES-V-0001 

 

 Data de validació: 
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