
La proposta d’actuació engloba un paquet exhaustiu

d’instruments i eines adreçades als associats amb interès

en desenvolupar iniciatives de sostenibilitat en qualsevol

dels eixos d’actuació.

Entre aquestes eines, un dels valors afegits és la creació

de l’Observatori de Hospital Sostenible, espai d’excel·lència

en informació i coneixement sobre experiències en

sostenibilitat entre entitats.

Amb la promoció del projecte estratègic de Hospital Sostenible, La Unió vol aportar un conjunt

d’instruments a les entitats que proveeixen serveis sanitaris, sociosanitaris i d’atenció a la

dependència, així com als proveïdors de béns i serveis per a aquests sectors d’activitat, amb l’objectiu

de donar suport a les entitats que volen iniciar o ja estan treballant en projectes de sostenibilitat, per tal

que a través del coneixement compartit, el benchmarking d’experiències i de bones pràctiques, ser un

agent més per facilitar i promoure el canvi cultural per un entorn més sostenible.
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La Junta Directiva de La Unió va aprovar el projecte

estratègic de Hospital Sostenible com una iniciativa per

promoure i incentivar la cultura de sostenibilitat en les

organitzacions associades.

Emmarcat en el Pla Estratègic 2010-2015 de La Unió, el

projecte descansa en els pilars de la recerca de la qualitat,

l’eficiència i la seguretat, en un marc d’innovació constant i

de responsabilitat social de les empreses.

Metodologia i instruments

Proposta d’actuació i resultats

Conclusió
PROPOSTA HOSPITAL SOSTENIBLE

L’hospital sostenible aplica principis de

desenvolupament sostenible considerant criteris

econòmics, socials i ambientals en l'avaluació i en la

implantació de polítiques, presa de decisions, i en el

disseny i equipament.

L'objectiu últim d'un enfocament sostenible és integrar

el projecte en un entorn real, sobre el qual impacta i

es nodreix en una o una altra mesura, i tenir en

compte aquestes relacions, com si d'un ecosistema es

tractés.

ECONÒMIC SOCIAL

ECOLÒGIC

SOSTENIBLE

PROJECTE  “HOSPITAL SOSTENIBLE”
DE LA UNIÓ

QUALITAT – EFICIÈNCIA - SEGURETAT

RESPONSABILITAT SOCIAL
CORPORATIVA

INNOVACIÓ

Promoure i assessorar en 
Acreditació 

Normatives d’Autorització –
Acreditació - Contractació

Registre d’Experiències

Creació de l’Observatori 
d’Hospital Sostenible

Jornada Hospital Sostenible

Benchmarking de Resultats i 
compartir experiències d’èxit

Promoure el canvi cultural

Recerca d’Ajuts Política de Reconeixement

Codi de Bones Pràctiques

Diagnòstic de
situació

EIXOS D’ACTUACIÓ

•Ecoconstruccions - Infraestructures
•Ecoenergia - Eficiència energètica
•Ecogestió - compra responsable 
i eliminació selectiva.
•Ecoambiental
•Ecocomunicació i RSC

RESULTATS ESPERATS

•Econòmic - reducció consum energia, 
millora de la logística i la productivitat= 
reducció de costos
•Qualitat
•Seguretat - reducció riscos laborals i 
ambientals
•Ambiental - educació ambiental i salut
•Social - potenciar les relacions amb la 
comunitat
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