Declaració Ambiental 2015

Mitjançant aquesta Declaració, la direcció del GRUP SANT PERE CLAVER
defineix els fonaments, estructura i directrius del Sistema de Gestió Ambiental
(EMAS) que inclou les directrius per al compliment dels requisits de Medi ambient.
C/ Vila i Vilà, 16 · 08004 Barcelona · www.santpereclaver.org
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1· Introducció
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El Grup Sant Pere Claver està format per  tres fundacions, amb seu a Vila i Vilà, 16 que són:
Sant Pere Claver Fundació Sanitària (FS): és una Institució privada sense afany de lucre amb
vocació i finançament públic, creada l’any 1948. Presta serveis de cobertura pública en Salut
Mental i en proves complementàries. A nivell de cobertura privada presta serveis d’Oftalmologia i
d’atenció Odontològica.
Fundació Lluís Artigues (FLA): és una entitat sense afany de lucre creada el març de  l’any
2008 que vetlla pel benestar de persones incapacitades que estan afectades per un trastorn
mental, disminucions psíquiques o malalties associades a l’envelliment. Actualment, l’equip de
professionals treballa per millorar la qualitat de vida i el grau d’autonomia dels tutelats, mitjançant
un acompanyament ajustat a les seves necessitats.
Sant Pere Claver Fundació Serveis Socials (FSS): és la nova fundació que es va constituir el
7 d’octubre de l’any 2011 per donar cobertura i atenció als col·lectius més vulnerables i en risc
d’exclusió social
Mitjançant el treball en equip les tres fundacions permeten abordar les problemàtiques dels nostres usuaris des de les basant BIOPSICOSOCIAL, i per tant, observant-los en la seva totalitat.
És per aquest motiu que en la implementació del Pla Estratègic 2012-2015 del Grup Sant Pere
Claver (veure PE a la pàgina web: www.santpereclaver.org) una de les seves línies estratègiques és la de Promoure la Responsabilitat Social Corporativa.
I és en aquets sentit que en l’any 2012 des de les direccions de les tres fundacions i la gerència del GRUP es va voler iniciar la certificació ambiental del Reglament europeu EMAS
(1221/2009) (Eco-Management and Audit Scheme) de gestió ambiental de l’edifici c/Vila i Vilà, 16.
Per tant, des del GRUP es vol avançar cap a una gestió ambiental que permeti un canvi en la
gestió de grup  basat en l’eficiència i la sostenibilitat en tots els seus processos. I permetre així un
augment dels coneixements ambientals als seus professionals i als seus múltiples usuaris.
En data 22/09/2014 entra en el registre de la Generalitat de Catalunya amb el número
07936/5706/2013 la Declaració Ambiental any 2013.
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Dins de l’actual PE 2012-2015 la Línia Estratègica 4 Promoure la Responsabilitat Social Corporativa es va crear la Comissió de la RSC la qual va definir que caldria incloure  els  temes de  Mediambient mitjançant el sistema de gestió ambiental EMAS.

Maig 2016 · Pàgina 5 · v.04

Declaració Ambiental 2015
2· Grup Sant Pere Claver
2.1

Edifici de Vila i Vilà, 16.

L’edifici de Vila i Vilà, 16 és la seu central de les tres fundacions del Grup Sant Pere Claver i per
tant, ha estat l’ubicació escollida per a la realització de la primera certificació ambiental.
A continuació es detallen els serveis que es troben ubicats a l’edifici de Vila i Vilà, 16.
Fundació Sanitària
Atenció Odontològica - Clínica Dental
Consulta Externa de Proves Compl.
CSMA Montjuïc
Institut Docent				
Al·lèrgia
GASIR – SAPPIR
PSI Planta 4a
Fundació Serveis Socials
Fundació Lluís Artigues
Serveis Centrals

Planta baixa, Planta 1a i Planta 5a
Planta baixa
Planta 1a
Planta 2a
Planta 2a
Planta 3a
Planta 4a
Planta 4a
Planta 4a
Planta 5a

2.2 Dades generals corporatives
Nom fiscal entitat 1:
NIF entitat 1:
Representant legal 1:
    
CCAE-2009 i CNAE-2009

Fundació Hospital Sant Pere Claver
G-08572737
Carles Descalzi Farreres
86.22 Activitats Mèdiques Especialitzades

Nom fiscal entitat 2:
NIF entitat 2:
Representant legal entitat 2:
CCAE-2009 i CNAE-2009

undació Privada Lluís Artigues
G-64827876
Carles Descalzi Farreres
88.99 Altres Activitats de serveis socials sense allotjament

Nom fiscal entitat 3:
NIF entitat 3:
Representant legal entitat 3:
CCAE-2009 i CNAE-2009

Sant Pere Claver, Fundació Serveis Socials
G-65662819
Carles Descalzi Farreres
88.99 Altres Activitats de serveis socials sense allotjament

Adreça
Municipi			
Comarca
Codi Postal			
Coordenades UTM
Telèfon
Web
correu-e

Vila i Vilà, 16
Barcelona
Barcelonès
08004
X: 430966 ; Y: 4580709
93 442 39 03
www.santpereclaver.org
info@fhspereclaver.org
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2.3

Missió, Visió i valors

La Missió, valors i visió dels Grup Sant Pere Claver definits en el seu Pla Estratègic són els següents:

Les tres fundacions del grup comparteixen aquests valors i els posen en pràctica en el seu cada
dia professional.
Cada 4 anys aquest conceptes bàsics es revisant amb la realització d’una anàlisi DAFO i d’una
autoavaluació amb el Model EFQM (European Foundation for Quality Management)

2.4

Planificació del Sistema de Gestió i enfocament basat en processos

Planificació del Sistema de Gestió
El Grup Sant Pere Claver planifica la seva activitat a través d’un Pla Estratègic, que estableix les
línies directrius a seguir per la institució.
Anualment el Pla Estratègic es desenvolupa en Plans Anuals Operatius (PAOs), on cada àrea i
servei concreta les seves accions, i alhora el Responsable de cada Línia Estratègica supervisa el
seu desplegament.
Els objectius de la qualitat i medi ambient es revisen semestralment en les reunions de seguiment
del Sistema de Gestió de la Qualitat, Medi Ambient, Prevenció de Riscos i Llei Orgànica de Protecció de Dades.
Els objectius i fites de millora ambiental s’estableixen de forma anual a partir dels requeriments legals
vigents, els aspectes ambientals significatius, i altres requeriments i aspectes d’interès, sempre d’acord a
la política corporativa, el Pla Estratègic i a la Política Ambiental. Aquests són aprovats per la Direcció del
Grup en col·laboració amb les responsables del Sistema de GestióAmbiental i el Comitè de MediAmbient.
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Aquests objectius i fites es detallen al Programa d’objectius ambientals el qual recull també les
responsabilitats, recursos i calendaris assignats per assolir-los. Els objectius són definits i/o modificats considerant els aspectes ambientals significatius obtinguts en la valoració d’aspectes de
l’organització; els requisits legals que afecten a l’activitat; l’opinió de les parts interessades; la viabilitat economico-tècnica; les opcions Tecnològiques econòmicament viables; i les noves activitats o
impactes que generi l’activitat. La revisió dels objectius i fites definides és de periodicitat semestral.
La Direcció Tècnica assumeix les funcions de Representant de la direcció del Sistema de Gestió,
liderant-ne la seva implantació, seguiment i millora continua, i informant-ne a la Direcció General
sobre la seva evolució i promovent-ne la conscienciació entre tot el personal.
Enfocament basat en processos
El Sistema de Gestió s’ha construït amb un enfocament basat en els processos. Això implica determinar els processos necessaris pel seu funcionament, així com la seva seqüència i interacció, i els
criteris i mètodes per garantir l’eficàcia de la seva operació i control.
També requereix assegurar la disponibilitat dels recursos i informació necessaris per la seva operació i seguiment, així com la seva anàlisi i la implementació d’accions per aconseguir els resultats
planificats i la seva millora continua.
En cadascún dels processos implicats es tenen en compte totes les entrades i sortides relacionades
amb els aspectes madiambientals.
El Mapa de Processos mostra gràficament com es vinculen les línies de servei, amb les àrees no
assistencials de l’organització.
La certificació d’aquests processos anualment a través de la Certificació ISO 9001:2008 permet
assegurar-se de que el seu funcionament és basa en criteris de qualitat i eficiència.

En la pàgina següent figura el Mapa de Processos del Grup Sant Pere Claver:
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Mapa de Processos del Grup Sant Pere Claver
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2.5

Estructura organitzativa

L’estructura organitzativa del Grup Sant Pere Claver és la següent:
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3· Política Ambiental
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3.1

Determinació dels requisits dels grups d’interès

La prestació dels diferents serveis per part de Sant Pere Claver busca sempre satisfer els requisits explícits i implícits dels seus grups d’interès.
S’entén com a grup d’interès, aquella persona o entitat que rep els serveis prestats per Sant Pere
Claver o que es veu afectat directa o indirectament per l’activitat desenvolupada per la institució:
a)

Pacients i familiars

b)

Entitats pagadores (CATSALUT, ICS, ICASS, Centres sanitaris, etc.)

c)

Professionals i entitats derivants/derivats

d)

Altres grups d’interès: Societat, Administració Pública, Proveïdors, etc.

a)

Pacients i usuaris: per als pacients i usuaris

b)

Entitats pagadores: per a les entitats pagadores

c)
d)

Professionals i entitats derivants/derivades: per a les entitats pagadores (CATSALUT, ICASS, etc.)
Altres grups d’interès: Societat, Administració Pública, Proveïdors

3.2

Sistema de Gestió Ambiental

Anàlisi i millora del Sistema de Gestió
El sistema de gestió ambiental està  integrat en el sistema de gestió del GRUP Sant Pere Claver,
conjuntament amb la Qualitat, prevenció de riscos laborals i la Llei Orgànica de Protecció de Dades així com la responsabilitat social corporativa.
Tota aquesta metodologia queda definida en el Manual de Gestió intern de la institució i que està
a la disposició de tots els professionals de les tres fundacions del Grup.
A continuació es detallen les eines per a procedir a l’anàlisi i la millora del Sistema de Gestió:
Reunions de control del Sistema de Gestió
Sant Pere Claver té establerta una sistemàtica de reunions a tots els nivells per dur a terme el
seguiment i control de la gestió. En aquestes reunions es reporten periòdicament dades relatives
a la prestació de cada servei, al grau de consecució dels objectius de cada indicador, al grau de
compliment del pressupost anual, a la resolució de suggeriments, queixes o reclamacions, qüestions organitzatives del servei, etc.
A continuació es detallen les reunions periòdiques que estan establertes durant l’any, per tal de
poder reportar i analitzar les dades relatives a l’evolució de l’organització:
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Reunió						

Assistents			

Reunió conjunta de les 3 fundacions
Reunió individual amb cada
Director de Fundació
Consells Directius (de cada fundació)
Reunions amb Serveis Centrals (individuals)
Reunió de comandament  (informativa)

Ger + 3 Dirs. Fundació

Ger + Dir. Fundació
Ger + Membres del Cons. Dir.
Ger + Resp. Àrea / Servei
Ger + Resp. Àrea / Servei +
Consells Directius
Reunió de Seguiment assistencial (1a part)
Ger + Ecofin + Coord. Assist.
Reunió de Seguiment assistencial (2a part)
Ger + Dir. Mèdica +
Coord. Assist. + Caps de Servei
Reunions de seguiment del Sistema de Gestió Ger + Dirs. Fundació
+ Dir.Tècnica
Comitè de SQR
Dirs. Fundació + Dir. Tècnica
Comitè d’Ètica Assistencial
Membres del CEA
Gerència del Grup
Direcció del centre de Vila i Vilà
Comitè de Medi Ambient
Responsable del Sistema de
Gestió Ambiental
Representants de les diferents
activitats que es desenvolupen
							
al centre.

Periodicitat
   Mensual
   Mensual
   Quinzenal
   Quinzenal
   Bimensual
   Mensual
   Mensual
   Trimestral
   Semestral
   
   Trimestral

   Semestral

De totes aquestes reunions, es realitzen actes que inclouen els temes tractats i els acords establerts.

Avaluació del Sistema de Gestió
La Direcció de Sant Pere Claver és la responsable de revisar anualment el grau d’eficàcia del
Sistema de Gestió.
L’avaluació del Sistema de Gestió està fonamentada en l’anàlisi conjunt de dades objectives
provinents d’indicadors, auditories del sistema, retroalimentació del clients, incidències internes,
avaluació de proveïdors, etc.  El resultat de l’avaluació ha d’incloure les propostes per a la millora
contínua del Sistema de Gestió.
A continuació es descriu la metodologia de cadascuna de les eines d’avaluació del sistema de gestió:
      a. Auditoria internes del Sistema de Gestió
      b. Auditories Externes
      c. Avaluació Qualitativa Anual de cada Servei
      d. Declaració ambiental
e. Revisió anual per la Direcció
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4· Aspectes Ambientals
4.1

Aspectes ambientals directes

Els Aspectes Ambientals significatius del  2015 són:
Consum de materials i recursos naturals, particularment de material mèdic (Gases, electrodes, paper camilla, lancetas, guants, punta gutapercha), tovallons, sobres, paper A4 i electricitat.
El motiu principal de les desviacions en els materials es deu principalment al canvi de la política
de compres en el servei de Clínica dental. Des de la creació del 3er box es va considerar necessari, i així ho va exposar la nostra responsable d’infermeria i administració, de disposar d’un
mínim d’estoc a cada un dels boxs per garantir màxima disponibilitat en el moment d’activitat
elevada. Per altra banda, el increment d’activitat a la Clínica dental i al servei d’al·lèrgia, també
explicaria aquest augment del volum de compres.
Pel que fa al paper A4 s’ha observat un increment del 37% envers l’any 2014. El consum
d’electricitat a experimentat un increment del 4% envers l’any 2014.
Caldrà aplicar mesures correctores per tal de normalitzar aquests 2 Aspectes Ambientals.

4.2

Aspectes ambientals indirectes

El resultat de l’anàlisi dels aspectes indirectes es detalla a la mateixa taula.
Aspectes Ambientals en cas d’emergència
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5·Objectius
5.1

Objectius 2015

L’any 2015  es defineixen en el Comitè Ambiental els següents objectius:
Objectiu 1

Objectiu 2

En les taules anteriors es poden observar els dos objectius anuals pel 2015, les seves accions de millora implantades per aconseguir el seu compliment, i l’anàlisi d’aquestes accions a data setembre-novembre 2015.
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5.2

Proposta d’objectius 2016

A continuació es detallen els objectius plantejats pel 2016 tenint en compte l’anàlisi dels objectius
2015:

Objectiu 1

Objectiu 2
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6.Comportament ambiental de l’organització
A continuació es detallen els indicadors utilitzats per a realitzar l’anàlisi de l’impacte de l’aplicació de les
mesures ambientals en els consums més significatius detallats en l’anàlisi dels aspectes ambientals.

6.1

Indicadors
Biodiversitat: L’edifici de vila i vilà 16 té una extensió de 1.587,8 m2.
Consum de material sanitari:

Consum de material oficina:
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Consum Tintes
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Consum Paper
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Seguidament  presentem els consums de Gas Natural, electricitat i aigua:
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Consum de Gas Natural (MWh)

Consum Elèctric (MWh)

Consum d’aigua m3/ any
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Emissions CO2
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Residus
  El Registre dels residus sanitaris 2014 del Grup III es detalla a la taula següent:
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Aigües Residuals:
Les aigües residuals generades a l’edifici de VV es dirigeixen al sistema de clavegueram municipal.  Estimem que la nostra producció d’aigües residuals equival al 90% del consum.

6.2

Establiment i seguiment de millores

S’acorda continuar amb aquesta estratègia de comptabilització i anàlisi dels consums doncs permet realitzar comparatives anuals les quals anteriorment no eren possible i mantenir la comunicació i difusió de les bones pràctiques ambientals tant als professionals com als usuaris del Grup
Sant Pere Claver.
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7. Comunicació i sensibilització dels treballadors i parts interessades
És voluntat de la direcció del Grup Sant Pere Claver i de la Comissió de Medi Ambient comunicar i
sensibilitzar tant als professionals com als usuaris sobre temes de Medi Ambient i anar millorant la
seva formació al respecte.
La documentació del sistema de gestió ambiental, declaració i política ambiental, així com les bones pràctiques i altres informacions d’interès, es troben a l’abast dels usuaris de VV a la intranet
del Grup. D’altre banda hem realitzat campanyes de sensibilització de professionals i usuaris en
temes d’aigua, reciclatge de residus i consum d’energia. (veure capítol 9)
Les comunicacions que es realitzen al respecte poden ser:
Comunicació interna: tota observació, informació, queixa o reclamació, suggeriment, declaració, sol·licitud d’informació, etc. relacionada amb la gestió ambiental dels serveis per part dels
diferents grups que formen l’organització del grup (treballadors, caps, directius). La comunicació
interna es considera bidireccional.  
Comunicació externa: tota observació, queixa o reclamació, suggeriment, declaració, sol·licitud
d’informació, etc. relacionada amb la gestió ambiental dels serveis per part de les parts interessades externes (usuaris, proveïdors, comunitat...). La comunicació externa es considera bidireccional.
Part interessada externa: individu, grup relacionat o afectat per les actuacions d’una organització (usuari, proveïdor...).
Els canals utilitzats per a poder realitzar aquests procés de comunicació són la pàgina web del Grup www.santpereclaver.org i mitjançant la intranet del grup.
L’e-mail de contacte és: mediambient@fhspereclaver.org. I paral.lelament s’han realitzat formularis
de recollida de noves iniciatives en les formacions sobre el sistema EMAS.
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8. Grau d’acompliment de la legislació ambiental
8.1

Determinació dels requisits legals aplicables

Periòdicament s’identifiquen i registren els requeriments ambientals d’aplicació en matèria de
medi ambient. La metodologia per a la identificació i registre dels requisits ambientals es detalla al
procediment d’Identificació, Registre i Revisió de la legislació ambiental, adjunt al Manual de Gestió del Grup Sant Pere Claver. La normativa aplicable engloba normativa local, autonòmica, estatal i europea, i és responsabilitat del RSGA identificar-la, registrar-la i verificar-ne el compliment.
Complementàriament, dins el sistema integrat de gestió, s’identifiquen també els requeriments
associats als altres camps de la gestió: qualitat, riscos laborals i protecció de dades.
      • Requisits de la qualitat:
		

ICS: Contractació de serveis de Proves complementàries
SCS: Contractació de serveis de Salut Mental
Pla Director de Salut Mental de Catalunya
Contractes de col·laboració (Sant Joan de Déu, Hospital de Mataró)
Requisits establerts per la Norma ISO 9001

      • Requisits de la prevenció de riscs laborals:
         Legislació derivada de la Llei de PRL
      • Requisits de protecció de dades:
Legislació derivada de la LOPDCP (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter personal)
Com a centre d’atenció mèdica especialitzada sense residència, ens són d’especial preocupació les normatives de seguretat i llicència de les instal·lacions (Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i llur posteriors modificacions, Reglament
electrotècnic per a baixa tensió, Ordenança municipal d’activitats i de la intervenció integral de
l’administració ambiental de Barcelona), de gestió de residus (Llei 22/2011 de Residus i sòls
contaminats, i les normatives sectorials de residus perillosos, piles, olis usats i RAEEs principalment, així com l’Ordenança del medi ambient de Barcelona) i de control d’emissions a l’atmosfera
(Reial Decret 795/2010, de comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els
mateixos, i el Reial Decret 1085/2009, sobre la instal·lació i utilització d’aparells de raigs x amb
fins de diagnòstic mèdic. En aquest sentit, el centre disposa de la llicència ambiental, la documentació de gestió de residus, l’estudi de minimització i la declaració de residus sanitaris. Cal fer
esment, en qualsevol cas, que les quantitats de residus generades, així com els focus potencials
d’emissió, són considerats menors (petites quantitats). La incidència de la nostra activitat sobre
la resta de vectors ambientals (aigües residuals, sòls contaminats, biodiversitat) pot considerarse
negligible (assimilable a una activitat residencial).
No s’ha detectat cap canvi substancial en la legislació aplicable a l’edifici de vila i vilà durant el 2014.
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8.2 Control del compliment dels requisits
Per tal de garantir el compliment dels requisits de qualitat dels clients i de la resta dels requisits
legals aplicables, es realitzen de manera sistemàtica els següents controls periòdics:
a) Reunions trimestrals de seguiment del Sistema de Gestió: trimestralment el Gerent, els Directors de les tres fundacions i la Direcció Tècnica duen a terme el seguiment dels processos
vinculats al Sistema de Gestió, analitzant i establint accions de millora en relació als resultats del
seguiment de: indicadors, incidències, auditories, propostes del personal, activitats formatives, pla
estratègic, etc.
b) Comitè de Medi Ambient: Estableix el programa ambiental i supervisa semestralment
l’adequada implantació del sistema de gestió ambiental (SGA): aspectes ambientals, indicadors,
documentació, auditories, etc.
c) Indicadors de qualitat del servei: Els Caps de Servei disposen d’una aplicació informàtica (ComboPRO) on trimestralment registren les dades sobre activitat, eficàcia i eficiència del seu servei.
En les reunions trimestrals del Sistema de Gestió es revisen aquests indicadors
d) Incidències internes: A través de la Intranet, qualsevol professional pot registrar una incidència
o no conformitat del servei. Només els Caps de Servei poden gestionar les incidències registrades.
e) Enquestes de satisfacció: Biennalment es duen a terme enquestes de satisfacció a tots els
serveis assistencials
f) Queixes i reclamacions dels clients: Semestralment es reuneix la Comissió de SQR per revisar els suggeriments, queixes i reclamacions i altres, com ara incidències de qualitat i resultats
d’enquestes de satisfacció.
g) Sessions clíniques: Tots els serveis assistencials duen a terme sessions clíniques en les que
s’exposen i revisen casos clínics.
h) Auditories externes: Anualment es duen a terme auditories per part d’entitats exter
nes sobre la qualitat (ISO 9001), la protecció de dades (LOPD), el medi ambient (EMAS) i sobre
temes econòmico-financers.
i) Auditories internes: També es duen a terme auditories internes sobre la qualitat dels serveis
(ISO 9001), el medi ambient (EMAS), i sobre casos clínics (audits d’històries clíniques)
j) Inspeccions periòdiques ambientals i de seguretat: Periòdicament el responsable de PRL i el
del SGA duen a terme inspeccions no planificades per tal de comprovar el grau de seguiment dels
procediments i actuacions en les respectives matèries, deixant-ne constància en paper de tot allò
que detecten.
k) Comitè d’Ètica Assistencial: Trimestralment (o més freqüentment en funció de les necessitats)
el CEA es reuneix per debatre qüestions vinculades a incidències de caire ètic vinculades a la
prestació de serveis.
Maig 2016 · Pàgina 27 · v.04

Declaració Ambiental 2015

La Declaració Ambiental del Grup Sant Pere Claver del Gener al Desembre 2015 ha estat validada per Margarita Sellés i Carreras, auditor en cap de DNV GL BUSINESS ASSURANCE com a
verificador ambiental, acreditat per ENAC amb el número ES-V-005.

Director Gerent
Grup Sant Pere Claver
Carles Descalzi Farreres
Barcelona Maig 2016
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