Bones pràctiques ambientals
i energètiques de la Fundació
La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau treballa per avançar en la gestió sostenible en totes les seves àrees de treball
i, especialment, en l’activitat que es desenvolupa al Recinte Modernista.
La col·laboració i el compromís de les empreses proveïdores, membres de l’equip de la Fundació, organismes residents i els altres
usuaris d’aquest espai patrimonial són claus d’èxit en aquesta empenta. Per facilitar la vostra implicació, s’ha elaborat una sèrie de
bones pràctiques d’acord amb les pautes de la Política Mediambiental i Energètica del Recinte Modernista i els criteris de les normes
ISO 14.001 i ISO 50.001 que són la base del Sistema de Gestió Ambiental (SGAE) recentment implantat al Recinte Modernista.
Seguint els consells descrits a continuació, també fareu una contribució directa al programa de turisme responsable establert al Recinte
Modernista en el marc de l’estàndard internacional Biosphere i els principis universals del Pacte Mundial de les Nacions Unides, una
plataforma voluntària de responsabilitat social de la qual la Fundació participa des de l’any 2015.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Consum d’aigua
L’aigua és un recurs natural escàs, no el malgastem.
Feu un ús racional de l’aigua, perquè cada gota compta.
No utilitzeu el WC com a paperera, ni hi llenceu líquids o materials tòxics.
Utilitzeu els sistemes de doble descàrrega.

Comuniqueu al personal responsable si observeu que hi ha algun escapament d’aigua en algun punt de
les instal·lacions, ja sigui per mal funcionament o per pràctiques de consum irracional.

Consum d’energia
La millor font d’energia és l’estalvi.
Aprofiteu al màxim la llum natural.
Apagueu els llums i els aparells al finalitzar la jornada laboral i sempre que no siguin necessaris.
Tancar portes i finestres per evitar pèrdues de temperatura.

Comuniqueu al personal responsable si detecteu que el funcionament de les instal·lacions no és
correcte o si hi ha alguna avaria o malmesa a la xarxa.

Control de productes
Evitem en el possible la utilització de substàncies perilloses.
No traieu mai l’etiqueta de l’envàs o contenidor, garantint sempre que estigui ben identificat.
Assegureu-vos que disposeu de les Fitxes de Seguretat dels productes perillosos que utilitzeu durant la vostra activitat.
Opteu per productes ecològics i utilitzeu les dosis adequades.
En cas de vessament, utilitzeu material absorbent per a recollir-ho (ex. Sepiolita).

Si utilitzeu productes perillosos en les vostres tasques, haureu de disposar de les Fitxes de Dades de
Seguretat dels mateixos.

Compra verda
Un primer pas, comprem de forma responsable.
Opteu per productes ecològics (biodegradables, reciclats, amb ecoetiqueta, eficients, etc.).
Escolliu productes de llarga duració.
Eviteu els productes que utilitzin una gran quantitat d’embalatges.
Eviteu els productes que continguin substàncies perilloses per al medi ambient o per a les persones.

Si esteu aplicant algun d’aquests criteris en els vostres productes, us agrairíem que ens ho féssiu
saber com a valoració positiva de les vostres tasques.

Ordre i neteja
Manteniu l’ordre i la neteja de les instal·lacions després de les vostres actuacions.
En cas de detectar algun desperfecte a les instal·lacions, comunica-ho al personal responsable

L’ordre i neteja és cosa de tots.

Reducció d’emissions atmosfèriques i sorolls
Respecteu els horaris per provocar les mínimes molèsties per soroll.
Assegureu el compliment normatiu de la maquinària (ex. Marcatge CE).
Adopteu els mecanismes suficients i adients per a evitar la contaminació atmosfèrica.

Evitem la contaminació acústica.

Gestió de residus
La teoria de les 3 “R”, que s’ha d’aplicar en el marc de la gestió dels residus a les instal·lacions, segueix les següents
premisses:
Reduir: Consumir allò que realment és necessari, optant per productes que generin menor impacte, per exemple
evitar productes un sol ús.
Reutilitzar: Utilitzar al màxim les coses que ja tenim, és a dir; allargar la vida de cada producte.

REDUIR

Reciclar: Segregar els residus perquè es puguin transformar en un nou producte.

El millor residu és el que no es genera.
Gestioneu els residus seguint el Protocol per a la recollida selectiva de residus.
Segregueu cada residu al seu contenidor específic.

REUTILITZAR

No barregeu els residus perillosos amb la brossa general.
No aboqueu mai residus al clavegueram, ni els abandoneu a les nostres instal·lacions.
En cas de dubte sobre la gestió de residus, pregunteu al personal responsable, per tal de poder
segregar al màxim els residus que genereu la vostra activitat.

RECICLAR

Participació, comunicació i col·laboració
Podeu demanar el nostre full de Suggeriments, en cas de voler transmetre’ns la vostra opinió, suggeriments de millora, o bé
sol·licitar informació sobre el Sistema de Gestió Ambiental i Energètica al Recinte Modernista.
Així mateix, també ens podeu contactar a través de l’adreça de correu electrònic: sostenibilitat@santpau.cat

