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1.Presentació
1.1 La Corporació Sanitària Parc Taulí
La Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) és un consorci de naturalesa jurídica pública i de
caràcter institucional. La CSPT gestiona, de manera directa, els següents centres:
• Hospital de Sabadell
• Albada Centre Sociosanitari
• Salut Mental Parc Taulí
• Atenció Primària Parc Taulí
• Atenció a la Dependència Parc Taulí
• UDIAT Centre Diagnòstic
i, a través de societats anònimes instrumentals, els serveis dels següents centres:
• Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA
El Consell de Govern de la CSPT està integrat per sis representants nomenats per la Generalitat
de Catalunya, dos per l’Ajuntament de Sabadell i un per la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB).
Les institucions del Parc Taulí reben el suport de la Fundació Parc Taulí en aspectes de recerca,
innovació i de docència, en la formació científica i mèdica dels professionals i, en general, en el
desenvolupament dels coneixements que sustenten el model assistencial. La Corporació és
Unitat docent de la UAB.

La missió

La CSPT, com a entitat pública, té la missió de donar resposta a la població de referència amb
una atenció sanitària i social de qualitat, resolutiva, integral i que fomenti l'equitat i la satisfacció
en un marc de sostenibilitat.

La visió

Ser una entitat reconeguda per l'entorn i pels seus professionals pel seu model assistencial i
organitzatiu i que doni resposta als seus compromisos socials.

Els valors
L’orientació als ciutadans en la seva diversitat , l’excel·lència , la cooperació , i el compromís amb
l'entorn, tant amb les persones com amb el medi ambient
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1.2 Abast del sistema de gestió ambiental
EDIFICI

SUPERFÍCIE

ACTIVITAT

48.178 m²

-Consultes Externes
-Hospitalització
-Quiròfans
-Administració

Santa Fe

9.882 m²

-Consultes Externes
-Administració

CQA

1.325 m²

-Quiròfans
Ambulatoris

VII Centenari

5.018 m²

-Consultes Externes
-Hospitalització

Albada

9.263 m²

-Consultes Externes
-Hospitalització
-Residència

La Salut

2.914 m²

-Administració

UDIAT

4.768 m²

-Proves Diagnòstiques
-Laboratori

Victòria Eugènia

1.029 m²

-Centre Docent
Universitari

Sabadell Gent
Gran

8.699 m²

-Centre de Serveis per
a la Gent Gran

Cap Can Rull

1.521 m²

-Atenció Primària

Taulí

Serveis Generals
NAU BOSSER

470 m²

-Administració
-aparcament cotxes
de professionals

5.178 m2

1.3 Recursos estructurals
93.067

Metres quadrats edificats
Total llits CSPT

682

Consultes Externes

205
15

Quiròfans

8

Sales de Part i Quiròfans GiO

40

Gabinets diagnòstics i terapèutics

3

150

Places Hospitals de dia
Places Centres de dia

80

Places Apartaments Autònoms

52
130

Places Residència

1.4 Població de referència
La CSPT és el centre de referència de

399.729 ciutadans assegurats de nou municipis del

Vallès Occidental Est. ( Badia del Vallès , Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del
Vallès, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Llorenç Savall i Sentmenat )
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2. El sistema de gestió ambiental
2.1 Política Ambiental
La Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) té la missió de donar resposta a la població de
referència amb una atenció sanitària i social de qualitat, resolutiva, integral, fomentant l'equitat i
la satisfacció en un marc de sostenibilitat.
Per aquest motiu, i essent coherents amb els valors de l’organització relatius al compromís amb
les persones i el medi ambient, la Direcció la de CSPT ha decidit implantar un Sistema de Gestió
Ambiental (SGAm) basat en els models normalitzats ISO 14001:2004 i Reglament de la Unió
Europea 1221/2009 (EMAS III) abastant les activitats i els serveis desenvolupats als centres i/o
edificis que la conformen.
Així doncs, les directius bàsiques del Sistema de Gestió de la CSPTl es concreten en:



Establir i mantenir al dia un sistema de gestió ambiental, fixant anualment objectius i fites
ambientals i elaborant els programes adients per assolir-los.



Complir amb la legislació ambiental vigent així com amb d’altres compromisos subscrits de
forma voluntària per la Direcció de la CSPT.



Desenvolupar i implantar procediments de treball per prevenir, reduir i eliminar, en la
mesura que sigui possible, l’ impacte ambiental derivat de les activitats de la CSPT amb l’objectiu
de millorar de forma contínua.



Fer un ús responsable dels recursos naturals així com de qualsevol material emprat.



Treballar per a la minimització de la generació de residus tot potenciant, quan aquesta
minimització no sigui possible, el reciclatge o la reutilització dels mateixos.



Formar i sensibilitzar a tot l’equip humà de l’organització fent-los partícips de la nostra
política ambiental, per tal de que desenvolupin les seves tasques amb el màxim respecte envers
el medi ambient.



Informar i fer partícips als usuaris, de la nostra política ambiental, per tal que facin un ús
responsable dels serveis



Difondre la política ambiental als proveïdors i contractistes per tal d’involucrar-los, en la
mesura del possible, en la gestió ambiental de l’organització.

Sabadell a 15 de desembre de 2008
Aprovada pel Consell de Direcció de la Corporació Sanitària Parc Taulí.
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2.2 Descripció del sistema
Responsabilitats
Amb l’objectiu d’assegurar el bon funcionament del sistema, la CSPT ha designat un conjunt de
responsabilitats específiques. El SGAm es desenvolupa d’acord a la següent estructura
organitzativa:

Direcció General
Gestió Ambiental
Comissió Ambiental
Tot l’equip humà

Comissió Ambiental i de Residus Sanitaris
Per tal de fer partícips directes de la Gestió Ambiental de la CSPT a tots aquells departaments
involucrats en els diferents procediments que formen el SGAm, el Sistema disposa d’una
Comissió Ambiental formada per representants d’aquests departaments.
La Comissió Ambiental de la CSPT es reuneix trimestralment per a passar comptes de l’estat de
situació del SGAm, així com dels Objectius Ambientals, Comunicacions Ambientals, i d’altres
aspectes d’interès per a aquesta.

Comissió Ambiental

Composició
• Direcció d’Economia i Serveis Generals
• Cap de Mediambient
• Cap de Serveis Generals
• Cap d’infraestructures i seguretat
• Representant del departament de Compres i
Logística.
• Representant del Centre d’Organització i
Sistemes d’Informació.
• Representant del Departament de Comunicació i
Multimèdia
• Representant del Servei de Prevenció.
• Representant del Servei de Control d’Infecció
• Representant Sindical
• Representant de Recursos Humans
• Secretaria tècnica del SGAm.
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Documentació del Sistema

Manual

El Manual del SGAm és el document bàsic que defineix
l’estructura organitzativa, fent referència als, procediments i
recursos que la CSPT posa en marxa per complir amb els
requisits de la Norma ISO 14001:2004 i el Reglament (CE)
núm. 1221/2009 (EMAS III).

Procediments

Els procediments són els documents de referència per
sistematitzar i organitzar totes les activitats relacionades
amb el SGAm de la CSPT i complir amb els compromisos del
Manual.

Instruccions

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

Registres

Els registres demostren l’acompliment dels diferents
requisits del SGAm.

3.Aspectes ambientals
El Cap de Mediambient juntament amb la Secretaria Tècnica del SGAm i si ho considera oportú,
amb altre personal implicat, identifica els aspectes ambientals de totes les activitats i serveis de
la Corporació Sanitària Parc Taulí, ja siguin principals o auxiliars. La identificació es fa tenint en
compte condicions normals i d’emergència i els esdeveniments passats, presents i futurs.

Aspectes Ambientals Directes
ASPECTE

ÀMBIT
CONSUMS

Consum Elèctric
Consum Gas Natural
Consum Aigua
Consum Gasoil
Consum de productes i
materials de neteja

Tota l’organització
Tota l’organització
Tota l’organització
Tota l’organització
Tota l’organització

RESIDUS
Generació de residus grup I:
Paper i cartró
Generació de residus Grup I :
Tòners i cartutxos
Generació de residus de Grup
III
Generació de residus Grup IV :
Xilol i Formol
Generació de residus Grup IV :
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Tota l’organització
Tota l’organització
Tota l’organització
Patologia
Tota l’organització

Envasos que han contingut
substàncies perilloses
Generació de residus grup IV:
Citotòxics, fonts
encapsulades...
Funcionament dels grups
electrògens

Tota l’organització

Tota l’organització

4.Comportament ambiental
Dades de referència

Any

Treballadors

Superfície

2019
2020

3.840
3.913

93.067m²
93.067m²

Estacionalitat

Dades de l’estació meteorològica Sabadell-Parc Agrari
2019
2020

G E N

F E B

M A R

M A I

ABR

JU N

J U L

A G O

S E T

OCT

N O V

DES

MITJA

6 , 0
7 , 6

9 , 0
11,1

11,6
10,5

12,3
13,3

15,0
18,4

21,4
20,0

24,7
24,3

24,5
24,4

21,0
19,9

17,1
14,6

10,3
12,2

9 , 6
8 , 0

15,21
15,35

4.1 Consums de recursos i matèries
Electricitat
El Parc Taulí consumeix energia elèctrica procedent de xarxa en règim de mitja tensió, i s’empra
per a il·luminació, climatització i funcionament d’equipaments, al totes les seves instal·lacions.

Any
2019
2020

Consum-kwh- kwh/treballador

kwh/m²

Tones CO2

16.507.371

4.299

172

4.407

15.885.317

4.060

165

4.241

El consum elèctric baixa un 3.76 % en relació al consum de 2019.

Aigua
L’aigua que consumeix el Parc Taulí procedeix de la xarxa pública municipal, i s’empra per a
consum humà (dutxes, aixetes...), les tasques de neteja i el funcionament de l’equipament
mèdic a totes les seves instal·lacions (hemodiàlisis...)

Any
2019
2020

Consum-m³-

m³/treballador

m³/m²

Tones CO2

99.387

26

1

39

93.749

24

0,9

37

La principal causa de la reducció en el consum d’aigua a l’any 2020 és degut la pandèmia
covid19.
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Gas Natural
El Parc Taulí consumeix gas natural procedent de xarxa que s’empra per a la climatització i
generació d’ aigua calenta sanitària dels edificis Taulí, Albada, UDIAT, Sabadell Gent Gran,
Cap Can Rull, VII Centenari i La Salut.

Any
2019
2020

Consum-kwh-

kwh/treballador

kwh/m²

Tones CO2

5.995.884

1.551

62

1.099

8.287.918

2.118

86

1.528

El consum de gas natural ha augmentat respecte a l’any 2019 , degut al canvi de l’ús de gas-oil a
l’edifici TAULI , per ACS i calefacció substituït per gas-natural

Gasoil
El Parc tauli va fer la transició durant l’any 2019 de l’ús de gas-oil a utilitzar gas-natural a l’edifici
Taulí per produir aigua calenta sanitària i calefacció.
Durant el 2020 , l’ús de gas-oil en les infraestructures és circumstancial i es limita a la posada en
marxa dels grups electrògens , productors d’energia elèctrica en cas de fallida del distribuïdor
elèctric.

Any
2019
2020

Consum-m³-

m³/treballador

kwh/m²

Tones CO2

225

0,06

0,002

638

0.5

0

0

1,4

Paper DinA4
El consum de paper del Parc Taulí fa referència als folis DinA4 utilitzats a totes les instal·lacions,
emprats principalment en tasques de tipus administratiu, tant en zones administratives com
assistencials.

Any
2019
2020

Consum
fulls

Fulls/
treballador

Fulls/m²

8.316.000

2.166

86

7.187.000

1.837

75

Es produeix un disminució en el consum de paper (13.5 %) amb motiu del teletreball degut a la
pandèmia i l’ús de la doble pantalla d’ordinador.

Tòners
El consum de tòners és derivat dels diferents perifèrics informàtics distribuïts per totes les
àrees administratives de tots els edificis del Parc Taulí.

Any
2019
2020

Consum
unitats

Unitats/
treballador

Unitats/m²

906

0,20

0,009

765

0,03

0,008
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Cartutxos de tinta
El consum de cartutxos és derivat dels diferents perifèrics informàtics distribuïts per totes les
àrees administratives de tots els edificis del Parc Taulí.

Any

Consum
unitats

Unitats/
treballador

Unitats/ m²

220

0.06

0,002

113

0,03

0,001

2019
2020

4.2 Generació de residus
Grup I i II (Rebuig)
El rebuig (residus sanitaris de Grup I i II ) es genera a nivell de tots els centres que conformen
la CSPT, i es gestiona mitjançant la recollida municipal.

Any
2019
2020

kg

kg/treballador

kg/m²

Tones CO2

1.120.990

292

11,65

690

1.115.221

285

11,59

686

Recollida Selectiva de Paper i Cartró
El paper recollit selectivament a la CSPT es genera majoritàriament fruit de les diferents
activitats administratives desenvolupades a cada centre. El cartró, principalment té el seu origen
en els diferents embalatges del materials emprats per a les activitats sanitàries com caixes de
cartró de medicació i altres productes adquirits per la CSPT.

Any
2019
2020

kg

kg/treballador

kgr/m²

Tones CO2

86.010

21,9

0,89

4,85

88.070

22,5

0,92

4,97

Recollida Selectiva de Plàstic Sanitari i Envasos Lleugers
L’any 2020 el Parc Taulí degut a la pandèmia covid19 , ha sigut tractat el residu com a G-III

Any
2019
2020

kg

kg/treballador

kg/m²

Tones CO2

27.080

7,05

0,28

3,25

16.940

4,33

0,18

2,03
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Recollida Selectiva de Matèria Orgànica
La CSPT produeix residus de matèria orgànica en les tasques d’hostaleria dutes a terme a les
cuines dels edificis Taulí . El residu es retira diàriament pels serveis Municipals.

Any

kg

kg/treballador

kg/m²

Tones
CO2eq

2019
2020

8.433

2,20

0,088

2,87

9.035

2,31

0,094

3,07

Grup III
Queden classificats dins la categoria Grup III tots aquells residus sanitaris especials que
requereixen l'adopció de mesures de prevenció, atès que poden generar un risc per a la salut de
les persones. Es generen residus del grup III als edificis Taulí, UDIAT, Santa Fe, VII Centenari,
Albada, Sabadell Gent Gran i Cap Can Rull.
L’increment a l’any 2020 ha sigut conseqüència de la classificació del residu degut a la pandèmia
covid19.

Any

litres

litres/
treballador

litres/m²

2019
2020

382.748

98

3,98

548.106

140

5,69

Grup IV
Els residus sanitaris del Grup IV (residus citostàtics i substàncies químiques dels laboratoris) es
generen als edificis Taulí, UDIAT, Albada i VII Centenari.

Any

litres

litres/
treballador

Litres/m²

2019
2020

133.965

34,24

1,39

128.836

32,93

1,34

Recollida Selectiva de Fluorescents
Els residus de fluorescents es generen fruit de les tasques de Manteniment a totes les
instal·lacions. Les làmpades que s’esgoten es substitueixen per part del personal de
manteniment de la CSPT i s’emmagatzemen per la seva posterior gestió com a residu perillós.
La reducció es com a conseqüència del grau d’implantació per il·luminació LED

Any
2019

kg

kg/treballador

kg/m²

515

0,13

0,005

11

2020

252

0,06

0,003

Recollida Selectiva de Envasos que han contingut substàncies
perilloses
Principalment envasos buits de productes que es generen com a conseqüència de les tasques
de neteja de les infraestructures de la CSPT. Aquests es recullen en un contenidor específic
ubicat a la Nau de Residus i es gestionen mitjançant gestor autoritzat. L’augment del 56% ha
sigut per la pandèmia covid19.
(
L

Any
2019
2020

kg

kg/treballador

kg/m²

1.520

0,39

0,02

3.460

0,88

0,04

Recollida Selectiva d’alcohols d’anatomia patològica
El parc Taulí produeix residus d’alcohols en les tasques de la unitat de Patologia. Aquests
s’emmagatzemen en una zona especialment condicionada degut a les característiques del
residu.

Any
2019
2020

kg

kg/treballador

kg/m²

8.433

2,16

0,088

9.035

2,31

0,094

Recollida Selectiva d’equips electrònics
Els residus d’equips electrònics es generen fruit de les tasques de Manteniment i Obres.
Equipaments sense reparació, obsolets o per substitució de noves tecnologies es deixen en
unes gàbies especials que hi han a la Nau de Residus i al taller de Manteniment.

Any
2019
2020

kg

kg/treballador

kg/m²

3.685

0.94

0.038

5.209

1,33

0,054

Recollida Selectiva de ferralla
Els residus de ferralla es generen fruit de les tasques de Manteniment i Obres. La ferralla es deixa
en un contenidor específic que n’hi ha a la Nau de Residus.

Any
2019
2020

kg

kg/treballador

kg/m²

11.760

3,01

0,12

10.390

2,66

0,11

Recollida Selectiva de tèxtil
Els residus tèxtils es generen fruit de les tasques del Servei de Rober.

Any

kg

kg/treballador
12

kg/m²

2019
2020

2.970

0,76

0,03

1.860

0,48

0,02

Recollida Selectiva de Piles i bateries
Els residus de piles i bateries es generen a tota la institució a causa de la utilització dels diferents
equipaments , es deixen en un contenidor que hi ha al costat del magatzem de Manteniment.
La reducció es degut a la desprogramació de les Consultes Externes durant la pandèmia
covid19.

Any
2019
2020

kg

kg/treballador

kg/m²

398

0,10

0,004

245

0,06

0,003

5.Objectius Ambientals
La CSPT té la voluntat de millorar de forma contínua el seu comportament vers el medi ambient.
Per aquest motiu, i d’acord amb la Política ambiental de l’organització, any rere any es fixen
objectius de millora ambiental.
A continuació es detalla un resum dels diferents objectius incloses en el Programa Ambiental
2019-2020 de la Corporació Sanitària Parc Taulí, les accions establertes per desenvolupar-los
així com l’estat d’assoliment.

Reducció de l’ús de plàstic
• Eliminació dels gots d’un sol ús de plàstic al menjador laboral

Incrementar la recollida d’envasos lleugers respecte el residus de Rebuig
• Dutes a terme campanyes de sensibilització als professionals

Projecte Calderes , substitució gas-oil per gas-natural
• Reducció de les emissions atmosfèriques de NOx i COV irritants
• Increment del rendiment energètic tèrmic en un 15%
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Pla de Mobilitat
• Creació de 115 espais vigilats per a bicicletes de professionals i ampliació de 20 places públiques.
• Ampliació de 12 estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda.
• Ordenació i regulació de l’estacionament de motocicletes.
• Elaboració d’un Pla de Mobilitat ( Objectiu Ambiental 2017-18).
• Substitució per reposició de vehicles institucionals de combustible per vehicles elèctrics ( 4 unitats )
• Foment de la mobilitat sostenible entre els professionals del Parc Taulí

Adquisició vehicles elèctrics

S’està avançant en el procés del canvi de vehicles de gas-oil per vehicles elèctrics , estem amb
un flota del 60% de cotxes elèctrics

Increment dels “punts verds” locals de recollida de residus-paper, plàstic, rebuig• Segregació i més punts de recollida als edificis i els serveis

Estalvi energètic
• Contínuum a les Obres del canvi d’il·luminació fluorescent per LED i enceses per detecció de presència
en espais comuns
• Contínuum a les Obres d’ús de doble motxilla d’aigua als WC
• Millora envolvent de l’edifici canviant finestres de la 5a planta

Guia de Bones Pràctiques Ambientals
• Es va publicar guia en la INTRANET CORPORATIVA
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6.Comunicació
■ Notícies ambientals
• Des de Gestió Ambiental es manté una constant comunicació amb els professionals i usuaris de la
CSPT mitjançant la publicació de Noticies Ambientals als espais intranet i web. Amb aquestes informem
a les parts interessades els diferents resultats ambientals en matèria de consums energètics i generació
de residus, així com fomentem les bones pràctiques ambientals.

Notícies ambientals 2018
Dia Mundial del Medi Ambient 2018

Al Parc Taulí estrenem cotxes elèctrics!

Campanya ambiental al Parc Taulí. La reducció de
residus plàstics com a gran objectiu. Els darrers
anys el Parc Taulí ha centrat els seus esforços en
segregar el major nombre de residus plàstics,
establint la recollida selectiva d’envasos lleugers i
plàstic sanitari, amb el resultat de 116 tones
reciclades des de 2012.
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La institució ha adquirit un total de quatre vehicles
elèctrics en modalitat de rènting mitjançant
concurs públic, i que substitueixen els quatre
vehicles més antics de l'actual flota de 14 unitats
de carburant. Conscienciar per una mobilitat
sostenible.

Al Parc Taulí estrenem bicicletes elèctriques per a desplaçaments d'àmbit laboral dels
professionals

A disposició dels seus professionals dues bicicletes elèctriques per als desplaçaments d’àmbit laboral
dins de la ciutat de Sabadell.

Notícies ambientals 2019
El Parc Taulí elimina l’ús del gasoil dels seus edificis i potencia el vehicle elèctric

La institució acabarà l’any sense instal·lacions que requereixin l’ús de gasoil per a la producció de
climatització o aigua calenta sanitària. El parc de vehicles d’atenció hospitalària a domicili
compta actualment amb 12 unitats elèctriques i s’espera arribar al 100% de vehicles elèctrics
durant el 2020.
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Notícies ambientals 2020
Formació en gestió de residus sanitaris al
Parc Taulí

Amb l’objectiu de crear consciència i cultura
entorn a la gestió dels residus sanitaris, i en
compliment de la normativa legal vigent, el Parc
Taulí proposa la formació a tots els seus
professionals i als dels centres adherits.

Un projecte mediambiental del Parc
Taulí aconsegueix una impactant
reducció d’emissions de diòxid de
carboni (CO2)

La reducció d’emissions de CO2 anual és
d'aproximadament 562.533 Kg equivalent a
l’emissió de 225 cotxes de gasoil amb una
mitjana de consum de 7 litres /100 km
transitant 15.000 km/any.

7.Legislació ambiental
La CSPT té implantat un PROCEDIMENT D’IDENTIFICACIÓ DELS REQUISITS LEGALS I
ALTRES REQUISITS I AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT per tal
d’identificar els
requeriments legals o altres requisits als quals els Centres es sotmetin i que siguin
aplicables als aspectes ambientals de les activitats en ell desenvolupades.
Al llarg d'aquest procediment s'estableix la forma d'accés, identificació i registre de la
legislació ambiental aplicable i altres requisits subscrits.

Autoritzacions i Llicències
La CSPT està en procés de realitzar les mesures correctives segons el projecte aprovat per
l’ajuntament per l’obtenció de la llicència d’activitats de l’edifici ALBADA , segons estableix la
Llei 20/2009 Annex II (apartat 12.25: "Hospitals, clíniques i establiments sanitaris en general
amb capacitat superior a 100 llits").
Pel que fa al control periòdic mediambiental segons l’article 71 “Actuacions de control
ambiental periòdic” de la Llei 20/2009 relatiu a les activitats de l’annex II , aquestes s’han de
sotmetre cada sis anys aplicant a la llicència d’activitat parcial, Annex II.1, apartat 12 i
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subapartat 25 de l’edifici TAULI NOU i núm exp. 2005LLAC00334 i amb acta favorable per EAC
en data 7 d’abril del 2014.
Degut a la pandèmia covid19 es realitzarà el control periòdic a l’any 2021

Autorització d’abocament d’aigües residuals
A l’any 2013 amb data 13 de març , s'obté l’autorització d’abocament d’aigües residuals per part
de l'Ajuntament de Sabadell amb núm d’exp. 2013SOAB00003.
Es realitzen dues analítiques semestrals per part de la Secció de Gestió del Cicle de l’Aigua de
l’Ajuntament de Sabadell.

Gestió de residus
Respecte a la gestió de residus, es disposa de registre com a productor a l’Agència de Residus
de Catalunya amb núm P-29774.1 amb codi NIMA 0800251160 fent us del Sistema Documental
de Residus SDR , eina web de l’agència de residus , d’ús comú per a: productors , transportistes
i gestors.
El pla de minimització de residus està contemplat als objectius de forma específica.

Emissions atmosfèriques
Es troba vigent el certificat d’autorització de la instal·lació de Calefacció , Climatització i ACS,
d’acord amb la ITC ITE 06.5.1.
La Inspecció de les instal·lacions de gas segons el Real Decreto 919/2006, de 28 de juliol, que
regula el Reglament Tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les sevas
instruccions tècniques complementàries (ICG 01 - 11), i la ITC - ICG 07 .

Altres requeriments
Les legalitzacions i controls periòdics relatives a electricitat de BT-baixa tensió- i MT-mitja tensióes disposen per part del servei manteniment de la CSPT així com dels ascensors, calderes i les
relatives al control de la legionel·losi, portant un control informàtic dels informes i correccions a
realitzar

8.Formació, Sensibilització i Competència Professional
La CSPT mitjançant el Pla de Formació Institucional, identifica les necessitats relatives a la
formació de tot el personal i l’impacte que la seva feina pot generar pel mediambient posant a
l’abasta del professionals tots els medis necessaris per a satisfer aquestes necessitats.
Anualment s’elabora un pla de formació, que inclou als professionals dels Centres per a la
consecució dels objectius ambientals. Un cop impartida la formació es duen a terme unes
enquestes per avaluar els coneixements.
El curs impartit durant l’any 2020 per al personal és l’anomenat “La gestió dels residus sanitaris al
CCSPT realitzat amb la modalitat de TELEFORMACIÓ amb el següent contingut
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CONTINGUT DEL PROGRAMA
Sostenibilitat, Impacte ambiental. Bones pràctiques ambientals
Legislació. Decret 27/1999 i Pla de gestió intracentre de residus sanitaris del CCSPT.
Àmbit d'aplicació
Definició i classificació dels diferents grups de residus sanitaris: grups I-II-III i IV.
Residus capaços de transmetre les infeccions.
Recollida de residus
Emmagatzematge
Transport interior i exterior.
Compactació.
Responsabilitats i règim sancionador.
A la web corporativa es disposa del “Manual d’acollida als professionals“ i la “Guia de bones
pràctiques”, a l’apartat de Gestió Ambiental per a consulta de tots els professionals
Es disposa de l’adreça electrònica mediambient@tauli.cat adreçada a tots els professionals per
a consultes o qualsevol suggeriment versus els aspectes ambientals de millora.
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