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ÀREES AFECTADES PEL DOCUMENT 

Vicerectorat d'Infraestructures, espais i Medi Ambient 

 Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa. 

Gerència 

Servei d’Informàtica  

Servei extern de Manteniment / Servei d'Infraestructures i Serveis. 

Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental 

Subdirecció de Patrimoni i Inventari 

PAS/PDI de Centres Administratius i Docents - Investigadors. 

 

1. OBJECTE 

El present procediment defineix la sistemàtica empleada en la UNIVERSITAT D'ALACANT per a la gestió 

i retirada, des de la seua ubicació original, dels equips informàtics ja utilitzats dels que l’usuari desitja 

desprendre’s, procedents de l’ús professional de membres de la Comunitat Universitària. La finalitat 

d’aquest procediment és:  

 Facilitar la reutilització, el reciclatge o la valoració dels equips informàtics ja utilitzats (possibles 

residus d’aparells elèctrics i electrònics), així com, si és el cas, la seua eliminació de forma no 

perjudicial per a la salut humana i el medi ambient. 

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

sense crear riscos per a l’aigua, l’aire o el sòl, ni per a la fauna o flora, sense provocar 

incomoditats pel soroll o les olors i sense atemptar contra els paisatges i llocs d’especial interés. 

 

2. ABAST  

S’aplica a: 

La retirada, des de la seua ubicació original, d’equips informàtics ja utilitzats en la Universitat d’Alacant i 

dels que la unitat organitzativa / centre de gasto corresponent es vullga desprendre. 

 

3. DEFINICIONS 

 Emmagatzemament: el depòsit temporal de residus, amb caràcter previ a la seua valoració o 

eliminació, per temps inferior a dos anys o a sis mesos si es tracta de residus perillosos, a menys que 

reglamentàriament s'establisquen terminis inferiors. No s’inclou en aquest concepte el depòsit 

temporal de residus en les instal·lacions de producció amb els mateixos fins i per períodes de temps 

inferiors als assenyalats en el paràgraf anterior. 

 Equips informàtics: Els equips objecte d’aquest procediment són els ordinadors (equips complets o 

parts), impressores, pantalles, escàners…  
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 Gestió: l’arreplega, l’emmagatzemament, el transport, la valoració i l’eliminació dels residus, inclosa la 

vigilància d’aquestes activitats, així com la vigilància dels llocs de depòsit o abocament després del 

seu tancament.  

 Gestor: la persona o entitat, pública o privada, que realitza qualsevol de les operacions que 

componen la gestió dels residus, siga o no el productor.  

 Arreplega selectiva: el sistema d’arreplega diferenciada de materials orgànics fermentables i de 

materials reciclables, així com qualsevol altre sistema d’arreplega diferenciada que permeta la 

separació dels materials valoritzables continguts en els residus.  

 Reutilització: l’ús d’un producte usat per al mateix fi per al que va ser dissenyat originàriament.  

 VIEMA: Vicerectorat d'Infraestructures, Espais i Medi Ambient. 

 UA. Universitat d’Alacant. 

 

4. METODOLOGIA PER A LA GESTIÓ / RETIRADA D’EQUIPS INFORMÀTICS UTILITZATS DELS QUE 

UNA UNITAT ORGANITZATIVA VOL DESPRENDRE’S.  

L’inici de la sol·licitud tindrà el seu origen en el responsable de la unitat organitzativa / centre de gasto 

corresponent o persona específicament autoritzada amb aquest fi. 

 

4.1. ELIMINACIÓ DE DADES. 

En compliment de la legislació vigent, l’usuari ha d’assegurar la destrucció de les dades emmagatzemades 

en el disc dur de l’ordinador. Per a això té dos possibilitats: 

4.1.1. Sol·licitar al Servei d’Informàtica de la UA l’esborrament del disc dur de l’equip a través del 

part de suport i assistència tècnica disponible en la seua pàgina web. 

http://www.ua.es/va/servicios/si/servicios/soporte/asis_tec.html  

4.1.2. Que el mateix usuari procedisca a l’esborrament del disc dur per mitjà de la utilitat “Eraser” 

que pot ser descarregada de la pàgina web del Servei d’Informàtica 

http://www.ua.es/va/internet/ftp/index.html#Utilidades 

    

4.2. SOL·LICITUD DE VALORACIÓ PEL SERVEI D’INFORMÀTICA. 

4.2.1. Per a sol·licitar la retirada d’equips informàtics, una vegada esborrades les dades del disc 

dur, ha d’omplir-se l’imprés de retirada, indicant expresament totes les dades requerides 

(localització, codi d’inventario, etc.), que es troba en la pàgina web del Servei d’Informàtica de la 

Universitat  d’Alacant i remetre’l, signat pel responsable de la Unitat Organitzativa / Centre de 

Gasto, al Servei d’Informàtica. 

(http://www.ua.es/va/servicios/si/servicios/reciclaje/solicitud_retirada_equipo_informatico.doc) 

 

http://www.ua.es/va/servicios/si/servicios/soporte/asis_tec.html
http://www.ua.es/va/internet/ftp/index.html#Utilidades
http://www.ua.es/va/servicios/si/servicios/reciclaje/solicitud_retirada_equipo_informatico.doc
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4.3. VISITA DEL TÈCNIC DEL SERVEI D’INFORMÀTICA 

4.3.1. Un Tècnic del Servei d’Informàtica es desplaçarà al lloc per a comprovar l’estat de l’equip. El 

Tècnic després d’observar l’equip i el correcte omplit de la sol·licitud rebuda (amb localització, 

codis d’inventari, etc.),  decidirà si tramitar aquesta petició com: 

- Baixa definitiva A: si l’equip encara té vida útil i pot ser donat a institucions que tinguen un conveni 

específic de donació amb la Universitat. El procediment per a sol·licitar aquest tipus de donacions per 

part d’institucions externes a la UA és el PMA-13 (Sol·licitud de donació d’equips informàtics ja 

utilitzats, per part d’institucions amb conveni específic de donació) 

http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.ampliacio/ecocampus/gest_residuos/equipos_inf

ormaticos/donacion.html  

- Baixa definitiva B: si l’equip ha arribat al final de la seua vida útil i cal gestionar-lo com a residu. 

- Baixa temporal: si és possible la seua reutilització dins del campus. El procediment per a sol·licitar 

aquest tipus d’equips per part de qualsevol unitat de la UA és el procediment de “Sol·licitud interna 

d’equips informàtics reutilitzats”. 

http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.ampliacio/ecocampus/gest_residuos/equipos_inf

ormaticos/reciclaje.html 

NOTA 1: El Servei d’Informàtica haurà de mantindre un inventari dels equips que causen Baixa 

temporal (aptes per a ser reutilitzats en el campus) i BAIXA DEFINITIVA A (possible donació), 

indicant en els dos casos les característiques tècniques. 

NOTA 2: Si es considera la seua Baixa definitiva (A o B), el Responsable en el Servei d’Informàtica 

traslladarà directament aquesta petició a la Subdirecció de Patrimoni i Inventari perquè 

procedisquen a la seua baixa definitiva en l'inventari de la Universitat. 

 
4.3.2. El tècnic etiquetarà l’equip amb les seues dades tècniques i deixarà al costat  una còpia 

firmada  de l’imprés de sol·licitud de retirada. En aquest imprés quedarà reflectit, amb les dades 

d’inventari específiques de l’equip, el tipus de baixa de les anteriorment esmentades que 

causa l’equip. A més, quan l’equip cause baixa definitiva B i haja de ser gestionat com a residu, 

el tècnic del Servei d’Informàtica marcarà l’equip amb una creu visible, situada en la part amb 

major superfície de cada element de l’equip que cause baixa definitiva B. 

 
4.4. SOL·LICITUD PER A LA RETIRADA DE L’EQUIP A TRAVÉS DE PART DE MANTENIMENT 

4.4.1. Després de disposar de l’imprés de retirada omplit pel tècnic del Servei d’Informàtica (indicant 

el tipus de baixa que causa l’equip), el Servei d’Informàtica enviarà  un comunicat de treball  via 

pàgina web de la UA, seguint el procediment de parts a serveis externs, 

(http://www.ua.es/va/servicios/is/unidades/mantenimiento/manteniment_reclamacions.html), i 

indicant en el part totes les dades referents a l’equip a retirar, a fi que l’empresa de 

http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.ampliacio/ecocampus/gest_residuos/equipos_informaticos/donacion.html
http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.ampliacio/ecocampus/gest_residuos/equipos_informaticos/donacion.html
http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.ampliacio/ecocampus/gest_residuos/equipos_informaticos/reciclaje.html
http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.ampliacio/ecocampus/gest_residuos/equipos_informaticos/reciclaje.html
http://www.ua.es/va/servicios/is/unidades/mantenimiento/manteniment_reclamacions.html
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manteniment procedisca al trasllat de l’equip tal com es descriu en el procediment PMA-17: 

Trasllat dels equips informàtics utilitzats que ja han siguti valorats pel Servei d’Informàtica de la 

UA 

(http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.ampliacio/ecocampus/gest_residuos/equipo

s_informaticos/traslado_equipos.html)  

 
4.5. TANCAMENT DEL PART DE MANTENIMENT PER PART DE L’USUARI. 

4.5.1. Quan l’empresa de manteniment haja procedit a la retirada de l’equip, el Servei d’Informàtica 

haurà de procedir al tancament del part de serveis externs, via pàgina web de la UA, indicant si 

hi ha hagut qualsevol tipus d’incidència, així com el seu grau de satisfacció final. 

(http://www.ua.es/va/servicios/is/unidades/mantenimiento/manteniment_reclamacions.html) 

 

En cap cas, el sol·licitant o unitat responsable de l’equip podrà  abandonar-lo, a l’espera de ser retirat, en 

l’exterior dels edificis ni en dependències interiors d’ús comú per altres membres de la comunitat universitària 

(corredors, vies d’evacuació, eixides d’emergència, vestíbuls, etc.). 

 
5.  REGISTRES I ARXIUS.  

De l’aplicació d’aquest procediment es generen els registres següents: 

 

NOM RESPONSABLE D’ARXIU 
PERÍODE 

D’EMMAGATZEMAMENT 

Sol·licitud de retirada d’equip al 

Servei d’Informàtica 
Servei d’Informàtica Almenys, cinc anys 

Sol·licitud a Manteniment per a 

retirada i emmagatzemament 

de l’equip 

Subdirecció de manteniment del Servei 

d'Infraestructures i Serveis 
Almenys, cinc anys 

Comunicacions a la 

Subdirecció de Patrimoni i 

Inventari 

Subdirecció de Patrimoni i Inventari Almenys, cinc anys 

 

 

 

http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.ampliacio/ecocampus/gest_residuos/equipos_informaticos/traslado_equipos.html
http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.ampliacio/ecocampus/gest_residuos/equipos_informaticos/traslado_equipos.html
http://www.ua.es/va/servicios/is/unidades/mantenimiento/manteniment_reclamacions.html
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ENVIAR PART DE MANTENIMENT PER A LA 
RETIRADA DE L’EQUIP / TANCAMENT DEL PART 

6. DIAGRAMA 

OMPILR IMPRÉS DE RETIRADA I ENVIAR  SIGNAT AL 
SERVEI D’INFORMÀTICA 

TRASLLAT DE L’EQUIP A LA ZONA 
DEL MAGATZEM D’EQUIPS 
INFORMÀTICS, DESTINADA ALS 
EQUIPS QUE PODEN SER DONATS 
(PMA-17) 

EL SERV. INFORMÁTICA 
COMUNICA LA BAIXA A 

PATRIMONI I INVENTARI 

GESTIÓ D’EQUIPS 
INFORMÁTICOS 

UN TÈCNIC DEL SERVEI D’INFORMÀTICA COMPROVA L’ESTAT 
DE L’EQUIIP I  L’ ETIQUETA: 

 Baixa definitiva A 

 Baixa definitiva B 

 Baixa temporal 

Baixa definitiva A Baixa temporal 

GESTIÓ RESIDUS I 
ENTREGA A EMPRESA 

GESTORA AUTORITZADA 
EL SERV. INFORMÀTICA 

COMUNICA LA NOVA UBICACIÓ  A 

PATRIMONI I INVENTARI 

REUTILITZACIÓ DINS DE 
LA UA 

DONACIÓ 

ESBORRAT DE LES DADES DEL DISC DUR 

SOL·LICITUD DE DONACIÓ PER 
PART D’UNA INSTITUCIÓ AMB 
CONVENI ESPECÍFIC DE 
DONACIÓ (PMA-13) 

RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ 
DE CESSIONS DE LA UA 

Baixa definitiva B 

EL SERV. INFORMÁTICA 
COMUNICA LA BAIXA A 

PATRIMONI I INVENTARI 

MARCAT DE L’EQUIP 

TRASLLAT  DE L’EQUIP AL 
PARC DE RESIDUS (PMA-17) 

TRASLLAT DE L’EQUIP A LA ZONA 
DEL MAGATZEM D’EQUIPS 
INFORMÀTICS, DESTINADA ALS 
EQUIPS QUE PUGUEN SER 
REUTILITZATS EN LA UA (PMA-17) 

SOL·LICITUD INTERNA 
D’EQUIPS INFORMÀTICS 
RECICLATS 

ADJUDICACIÓ D’EQUIPS I COMUNICACIÓ A LA 
UNITAT  SOL·LICITANT, PER PART DEL 

SERVEI D’INFORMÀTICA  

LA UNITAT ORGANITZATIVA ENVIA PART 
DE MANTENIMENT  PER AL TRASLLAT DE 

L’EQUIP  A LA NOVA UBICACIÓ / 
TANCAMENT DEL PARTE 

Llegenda 

---  Unitat organitzativa / Centre de gasto 

--- Servei d’Informàtica 

--- Empresa externa de manteniment 

--- Comissió de cessions de la UA 

--- Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental 

--- Institució amb conveni de donació amb la UA 


