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1. OBJECTE 
 

El present procediment defineix la sistemàtica empleada en la UNIVERSITAT D'ALACANT per 
a l’arreplega i gestió dels residus sanitaris generats en les unitats productores, amb la finalitat 
de garantir la protecció de la salut humana, la defensa del medi ambient i la preservació dels 
recursos naturals. 

 
2. ABAST  
 

S’aplica a: 
Els residus sanitaris generats en aquelles unitats productores d’aquest tipus de residus. 

 
3. DEFINICIONS 
 

• Residus sanitaris: residus procedents d’activitats, instal·lacions i servicis sanitaris.  
 
• Envasos: material o recipient homologat destinat a contindre temporalment residus 

sanitaris durant les operacions que componen la seua gestió. 
 
• Arreplega de Residus Sanitaris: és l’operació de retirada dels Residus Sanitaris generats 

en les Unitats Productores, per part d’una empresa gestora autoritzada. 
 

• UP (Unitats Productores): seran aquelles que generen residus sanitaris i que a més es 
troben identificades en el Sistema de Gestió de Residus Sanitaris. 

 
• RUP (Responsable Unitat Productora): Persona designada pel Departament responsable 

de la Unitat Productora. 
 

• VIAC: Vicerectorat d’Infraestructures i Ampliació del Campus 
 
 
4. PROCEDIMENT. METODOLOGIA  PER A L’ARREPLEGA DE RESIDUS  SANITARIS EN  

LES UNITATS PRODUCTORES.  
1. Les unitats productores que generen residus sanitaris han de comunicar aquest fet al 

Vicerectorat d’Infraestructures i Ampliació del Campus, amb l’objectiu de registrar-les 
en el Sistema Integral de Gestió de Residus. Per a això han d’omplir la “Fitxa d’alta” en 
la gestió de residus sanitaris (PMA14-A1) i enviar-la una vegada omplida a l’adreça de 
correu electrònic Ecocampus@ua.es.   

2. Aquelles unitats productores de residus sanitaris que necessiten que siguen retirats 
amb una determinada periodicitat, han de comunicar-ho al Vicerectorat 
d’Infraestructures i Ampliació del Campus a través de l’adreça de correu electrònic 
Ecocampus@ua.es. El VIAC comunicarà a l’empresa gestora autoritzada, què UP 
necessiten que els residus sanitaris es retiren periòdicament, així com la freqüència de 
retirada.  

3. Si la producció de residus sanitaris es produeix en moments puntuals, i per tant no és 
necessària una retirada periòdica, la UP en qüestió ha de posar-se en contacte amb el 
VIAC a través del correu electrònic Ecocampus@ua.es quan necessite que els residus 
sanitaris siguen retirats. El VIAC comunicarà aquest fet a l’empresa gestora autoritzada 
perquè procedisca a l’arreplega i acordarà el dia en què tindrà lloc la retirada. 



�

PROCEDIMENT DE MEDI 
AMBIENT 

PMA-14 
Revisió 00 
Pàgina 3 de 3 

GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS 

�

���������	��
�����������������	����������
��	
��������
������������	�����
��������������

�

����   ����������������
�	������	����	
��������������	����	�	���������
!�����������������������	���

���
����!����
�������
����

4. Des del VIAC es comunicarà a les diferents UP que hagen sol·licitat la retirada de 
residus sanitaris, quan hi tindrà lloc. 

5. El Vicerectorat d'Infraestructures i Ampliació del Campus arxivarà la documentació que 
justifica l’entrega de residus sanitaris a l’empresa gestora autoritzada.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. REGISTRES I ARXIUS.  
 
La documentació generada com a conseqüència de la gestió de residus sanitaris, s’arxivarà i/o 
gestionarà en el Vicerectorat d’Infraestructures i Ampliació del Campus durant un període mínim de 
cinc anys. 
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