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1. OBJECTE 

El procediment que exposem defineix el treball sistemàtic que la UNIVERSITAT D’ALACANT 

segueix per a recollir i gestionar els cartutxos de tinta i tòners que la comunitat universitària diposita 

en els contenidors de recollida selectiva ubicats en diferents ecopunts (consergeries, altres punts 

de recollida que es determinaran en un futur) d’edificis del campus. L’objectiu és: 

 

• Facilitar que els cartutxos de tintai  tòners es reutilitzen, es reciclen o es valoritzen, o 

bé que s’eliminen de la forma menys perjudicial per a la salut humana i el medi 

ambient. 

• No utilitzar procediments ni mètodes que puguen perjudicar el medi ambient i, en 

particular, que no creen riscos per a l’aigua, l’aire o el sòl, ni per a la fauna o flora. A 

més, no han de provocar incomoditats pel soroll o les olors ni atemptar contra els 

paisatges i llocs d’interès especial. 

2. ABAST  

S’aplica a cartutxos de tinta i tòners que es dipositen en els diferents ecopunts de recollida 

selectiva. 

 

3. DEFINICIONS  

• Cartutx: dispositiu intercanviable proveït de tinta que forma part de certes màquines i 

instruments d’impressió.  

• Tòner: cartutx que conté una pols emprada com a pigment en alguns aparells d’impressió 

(el tòner d’una impressora, el tòner d’una fotocopiadora). 

• Residu: qualsevol substància o objecte que pertany a alguna de les categories que figuren 

en la legislació vigent, del qual el seu posseïdor es desprèn o té la intenció o obligació de 

desprendre-se’n.  

• Gestor: persona o entitat, pública o privada, que duu a terme qualsevol operació que forma 

part de la gestió dels residus, siga o no el productor d’aquests.  

• Gestió: recollida, emmagatzematge, transport, valoració i eliminació dels residus, inclosa la 

vigilància d’aquestes activitats i la vigilància dels llocs de dipòsit o abocament després del 

seu tancament.  

• Reciclatge: transformació dels residus, dins d’un procés de producció, per a la finalitat 

inicial o per a altres, incloent-hi el compostatge i la biometanització, però no la incineració 

amb recuperació d’energia.  
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• Recollida selectiva: sistema de recollida diferenciada de materials orgànics fermentables i 

de materials reciclables, com també qualsevol altre sistema de recollida diferenciada que 

permeta separar materials valoritzables que contenen els residus. 

• VIEMA: Vicerectorat d’Infraestructures, Espais i Medi Ambient. 

• Ecopunt: lloc del campus on hi ha contenidors de recollida selectiva de residus. 

 

4. PROCEDIMENT PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE CARTUTXOS DE TINTA I 
TÒNERS 

 
4.1. PERIODICITAT DE RECOLLIDA 

 Els cartutxos de tinta i tòners dipositats en els contenidors de recollida selectiva, ubicats en 

els ecopunts de diferents edificis de la Universitat d’Alacant, seran retirats cada tres mesos 

com a màxim. 

 
4.2. METODOLOGIA DE RECOLLIDA SELECTIVA 

1. Els membres de la comunitat universitària poden dipositar els cartutxos de tinta buits i 
tòners, en els contenidors de recollida selectiva ubicats en els Ecopunts (consergeries, 
etc.) del campus. 

2. Periòdicament, l'Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental fa les gestions necessàries 
perquè es retiren els contenidors plens i se substituïsquen  per d'altres buits*. 

3. L'Oficina EcoCampus comunica al personal designat en els Ecopunts la data en què tindrà 
lloc la retirada d'aquests residus, després d'acordar-la amb l'empresa adjudicatària del 
servei externalitzat de manteniment de la UA. 

4. L'empresa adjudicatària del servei externalitzat de manteniment, s'encarregarà de la 
retirada dels cartutxos de tinta i tòner i els traslladarà al magatzem corresponent, on 
romandran fins que siguen retirats per  una empresa gestora autoritzada per la Generalitat 
Valenciana. 

5. L'Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental inicia les gestions gestiones i tramita la 
documentació necessària, per què aquests residus siguen retirats del magatzem per 
l'empresa gestora autoritzada. 

6. L'Oficina EcoCampus arxiva la documentació originada de la gestió d'aquests residus. 

* En circumstàncies especials en què s'òmpliga el contenidor, el personal adscrit a la unitat on 

es localitze un Ecopunt comunicarà aquesta situació de recollida extraordinària a l'Oficina 

EcoCampus. 
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5. REGISTRES I ARXIUS 

D’aplicar aquest procediment es generen els registres següents: 

 

NOM RESPONSABLE D’ARXIU 
PERÍODE 

D’EMMAGATZEMATGE 

Documentació originada de la 

gestió dels residus 
Oficina EcoCamus de Gestió Ambiental 5 anys, com a mínim 

 

CARTUTXOS  DE TINTA I TÒNER  

DIAGRAMA DE FLUIX  

ECOPUNTS: 
CONTENIDORS DE 

RECOLLIDA SELECTIVA 

ECOCAMPUS  GESTIONA LA 
RETIRADA DE CONTENIDORS 

PLENS  

L’EMPRESA 
GESTORA 

PROCEDEIX A LA 
RETIRADA DELS 

RESIDUS 

ECOCAMPUS ARXIVA LA 
DOCUMENTACIÓ 

ORIGINADA 


