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POLÍTICA MEDIAMBIENTAL
INTRODUCCIÓ
El compromís de responsabilitat social d’EAP VIC SLP en l’àmbit del medi ambient inclou la
reducció de l’impacta mediambiental de l’activitat que genera, establint mesures d’estalvi energètic
i reciclatge, fent-ne seguiment i establint mesures correctores en cas de detectar-ne.

CONTINGUT
•
•
•
•

Residus Sanitaris
Consum energètic
Reciclatge
Neteja

1.- Residus Sanitaris
1.1 Tipus de Residus
RESIDUS SANITARIS DEL GRUP I
Són els residus sanitaris sense risc o inespecífics. No requereixen exigències especials de
gestió ni dins ni fora del centre generador i són els que en formen part: el cartró, paper, material
d’oficina, cuina, les piles, radiografies i en general els residus que no deriven directament d’una
activitat sanitària.

RESIDUS SANITARIS DEL GRUP II
Són els residus inerts i no especials que no tenen exigències especials en la seva gestió fora del centre
generador. Aquest tipus de residus inclouen material de cures, guixos, robes i material d’un sol ús bruts
amb sang, secrecions i/o excrecions, així com altres residus no englobats dins la categoria dels residus
sanitaris de risc.

RESIDUS SANITARIS DEL GRUP III
Són residus especials que requereixen l’adopció de mesures de prevenció en la recollida,
l’emmagatzematge, el transport, el tractament i disposició del rebuig, tant dins com fora del centre
generador, atès que poden generar un risc per a la salut laboral i pública. Aquests residus són la sang i
hemoderivats en forma líquida, agulles i material punyent i tallant, vacunes, i la resta de residus
sanitaris infecciosos.

RESIDUS SANITARIS DEL GRUP IV I CITOTÒXICS
Són els residus especials no inclosos en el grup III i els residus citotòxics, és a dir, els compostos per
restes de medicaments citotòxics i tot el material que està en contacte amb ells que presenti propietats
cancerígenes, mutagèniques i teratogèniques, com també les restes de substàncies químiques, els
medicaments caducats, els olis minerals, els residus de laboratoris radiològics i les residus radioactius,
objecte de regulació en altres normes específiques.

1.2 Gestió dels Residus
GRUP I
El cartró es diposita en un contenidor de color gris amb la tapa blava que hi ha a la
UAAU. Tant aquest cartró com el paper en general (papereres que hi ha en cada lloc de
treball) el diposita diàriament el personal de neteja en un contenidor de paper que hi ha al
carrer i que es per a ús del Centre Comercial annex i de l’ EAP VIC.
El paper amb dades confidencials es llença dins un contenidor de color verd, que hi ha
a la UAAU. Una vegada està ple l’ Administrativa de MAFC (Manteniment, formació i
compres) avisa a la Fundació Humanitària Dr. Trueta que s’encarrega de recollir-ho per
la seva destrucció. L’Administrativa de Serveis Generals RRHH arxiva el certificat de
confirmació de la destrucció i la quantitat de paper destruït (mitjançant factura)
Tòners d’impressores:
Cada professional del centre és responsable de la impressora de la seva
consulta i quan se li acaba el tòner o el cartutx, deixa el buit en el contenidor
del proveïdor CATIM que els recull 1cop per setmana
Tòners de fotocopiadora, quan les fotocòpies assenyalen falta de tinta, es canvia el
tòner que hi ha desat a l’armari del moble de la fotocopiadora, i se li fa saber a l’
Administrativa de MAFC (Manteniment, formació i compres), per tal que truqui a Maier
Office perquè en portin un altre. Aquests tòners no es reciclen.
Fàrmacs , EAP VIC disposa d‘un contenidor situat a l’UAAU del centre per dipositar els
fàrmacs que els professionals sanitaris tenen per reciclar. El recull la Fundació
Humanitària Dr.
Trueta. L’Auxiliar de Clínica dels Serveis Generals Sanitaris,
s’encarrega d’avisar quan els contenidors estan plens.
L’Administrativa de Serveis Generals RRHH rep la factura mensual on està especificat
cadascun dels serveis de recollida realitzat i el rebut de manipulació de medicament .
•

Es disposa d’un contenidor específic per la recollida de piles usades (veure fotografia).
Quan està ple, personal de l’ UAAU s’encarrega de trucar a l’empresa VICVERD perquè
el vinguin a buidar.

•

Contenidor negre amb tapa blava (veure fotografia) és per dipositar el multiproducte,
com és el paper, bosses de plàstic, revistes, cartró, paper d’alumini, llaunes, brics de llet o
sucs, ampolles o garrafes d’aigua o de refresc i altres envasos de plàstic, pots d’iogurt,
porexpan, petits objectes de metall, tubs de pasta de dents i cremes.
Matèria orgànica es diposita en contenidors específics de color marró situats a les cuines
del dos locals i a odontologia.
Productes per la deixalleria sense contenidors específics es dipositaran en el
magatzem de residus, els petits en un recipient de color NEGRE i les més grans en el
propi magatzem. L’Auxiliar de Clínica dels Serveis Generals Sanitaris serà responsable de
la seva recollida i trasllat a la deixalleria. Exemples d’aquests residus: termòmetres,
reactius de laboratori, piles (contenidors específics situats als accessos del centre),
medicament (contenidors específics als dos centres), radiografies (contenidors específics
a cada centre), làmpares fluorescents, bombetes, ferralla electrònica, mobles, matalassos,
electrodomèstics, frigorífics, roba, vidre pla, olis vegetals i minerals, productes especials
(pintures, vernissos, esprais, pesticides, dissolvents.

•
•

•

Càpsules Nespresso: es disposarà en unes bosses que les trobem a les dues cuines del
centre. Un cop estiguin plenes s’avisarà a la encarregada per a què les reculli i les porti a
una botiga Nespresso per tal que les reciclin.

Grup II
•

Aquests residus, el rebuig, es recullen (amb bossa de plàstic groga) en contenidors
rígids de color blanc, amb tapa (veure fotografia) que hi ha a cada consulta: guix, restes
de cures cotons, gases, xeringues de plàstic), robes i material de un sol ús, restes
d’embenats, tensoplast, benes elàstiques, guants, secrecions, depressors de llengua,
bolquers i compreses, pols d’escombrar, restes de ceràmica, envasos molt petits, o de
composició mixta, cendres i burilles, articles de pell, mirall trencat, paper plastificat, paper
de carnisseria, paper de vidre, plat o got trencat, bolígraf, sabates gastades, escombra
vella, draps vells.
Cada dia al vespre, l’Aux. de Clínica dels S.G. Sanitaris, treu la bossa de cada contenidor,
i l’aboca en els contenidors de color negre, un situat al magatzem de residus sanitaris i
l’altre a la zona de residus del Centre de Pediatria i Atenció a la Dona.

Grup III
Aquest material es recull en uns contenidors petits de color grog, rígids, amb tapa de color
groc o blanc de 5 litres de capacitat total (veure fotografia), que hi ha a cada consulta. En
aquests contenidors hi són abocats: bisturis, agulles, restes de biòpsies o exèresis de
teixits. Una vegada plens, sense sobrepassar el límit assenyalat, es tanquen i es porten a
la sala de residus tancada amb clau per l’Auxiliar Clínica de Serveis Generals Sanitaris.
Contenidors pels pacient que utilitzen material punxant durant llarg temps, se’ls hi dóna
un contenidor perquè hi dipositin les agulles i quan estigui ple el retornin al centre que en
procedirà a la destrucció.
Contenidors en els maletins de domicilis, infermeres i metges porten un contenidor
petit per dipositar el material punxant
Vials de vidre: A totes les consultes, també hi ha un contenidor sense tapa per tirar-hi
tots els vials de vidre dels medicaments, excepte els de les vacunes. Un cop s’arribi al
límit del contenidor, s’avisarà a l’Auxiliar de Clínica del Serveis Generals Sanitaris per tal
que ho vagi a tirar a qualsevol contenidor específic pel vidre.
A cada consulta d’infermeria hi ha un contenidor petit rígid de color groc amb tapa blanca
(veure fotografia) per posar-hi els citotòxics. Un cop ple, aquest contenidor petit es posa
dins un contenidor gros, rígid, de color blau (veure fotografia) especial i exclusiu només
per aquests residus, que es guarda dins la sala de residus tancat amb clau.

Un cop cada 6 mesos (depenent del volum d’aquests residus) les auxiliars de clínica
avisen a l’ empresa externa (CESPA) que s’encarrega de recollir aquests tipus de residus.

1.3 Registres de la Gestió de Residus

Responsable infermeria
•

Llibre oficial de residus (RG-LORS). (signatura)

Administrativa dels Serveis Generals RRHH
•
•
•
•

•

Llibre Oficial de Control de residus Sanitaris (RG-LORS) de la Generalitat de
Catalunya
Residus biosanitaris i citotòxics (RG-RESA)
Declaració anual de la producció de residus biosantaris i citotòxics
Justificants de recepció de residus dels cartutxos de les impressores (tòners) i
confirmació de reciclatge.
Recollida realitzat i manipulació de medicament

(RG-RESA) Residus biosanitaris i citotòxics.xls
control toners i destrucció paper .xlsx

1.4 Empreses per la Gestió de Residus

FUNDACIÓ HUMANITARIA TRUETA

Papers amb dades confidencials
Fàrmac
Radiografies
Aerosols
Material sanitari

CESPA

Residus grup III i IV , citotòxics
Piles

VICVERD
CATIM

Tòners d’impressores

2 .- Consum energètic
Llum
Per a tal de reduir el consum energètic EAPVic ha anat implementant mesures:
•
•

Automatització de l’enllumenat en tot el centre
Control horari i de les temperatures de les sales pel sistema CLIMA

El consum de Kw de llum està entre els 181.000 – 188.000 Kw / any, per tal de disminuir-lo
l’any 2017 es decideix la substitució dels llums convencionals per LEDS
comparativa consum KW any.xls

3. Reciclatge
EAP Vic realitza el reciclatge de les deixalles segons la normativa vigent , per això en
les zones comuns del personal (sales de café) hi ha contenidors per la recollida de:
matèria orgànica, vidre i multiproducte.
L’empresa de neteja SAS, els aboca als contenidors que compartim amb el
supermercat Bon Preu del Vic-2.

4. Neteja
Des de juliol de 2017 s’ha canviat el proveïdor de neteja, actualment es l’empresa
SAS .
Els productes de neteja son de l’empresa Proquimia certificada amb l’ISO14001 (medi
ambiental) , utilitza sistemes envaso ECOCONPACK , que ens permet disminuir la
quantitat d’aquets que utilitzem .
Malgrat ha haver millorat la sostenibilitat de la neteja del centre això no ha suposat un
increment de la despesa

