
�

PROCEDIMENT DE MEDI 
AMBIENT 

PMA-17 

Revisió 00 

Pàgina 1 de 6 

TRASLLAT DELS EQUIPS INFORMÀTICS UTILITZATS QUE JA HAN 
SIGUT VALORATS PEL SERVEI D’INFORMÀTICA DE LA UA 

�

PÀGINES:         Pàgina 1 de 6 

1. OBJECTE.................................................................................................................................................... 2 

2. ABAST ........................................................................................................................................................ 2�

3. DEFINICIONS ............................................................................................................................................. 2 

4. METODOLOGIA PER AL TRASLLAT DELS EQUIPS INFORMÀTICS JA UTILITZATS, RETIRATS DE LES 

UNITATS ORGANITZATIVES / CENTRES DE GASTO ................................................................................ 3 

5. METODOLOGIA PER AL TRASLLAT DELS EQUIPS INFORMÀTICS A REUTILITZAR (BAIXA 

TEMPORAL) DES DEL MAGATZEM FINS A LA SEUA NOVA UBICACIÓ EN LA UA................................. 4 

6. REGISTRES I ARXIUS............................................................................................................................... 5�

7. DIAGRAMA ................................................................................................................................................. 6�

 

 

Data d’entrada en vigor: 28-04-2008 

ELABORAT PER REVISAT PER APROVAT PER 

 
 
 

Sonia Blázquez Vicente 
(Oficina EcoCampus de Gestió 

Ambiental). 
 
 
 
 
 

 
Juan A. Reyes Labarta (Dir. Secretariat 

d'Infraestructures  i Medi Ambient) 

Francesc Vañó Beneyto (Dir. Servei 
d'Infraestructures i Serveis) 

 
 
 
 

 

 

Vicerectorat 

d'Infraestructures, Espais i 

Medi Ambient. 

 

 

 
 

NÚM. REVISIÓ DATA MODIFICACIONS 

0 09-04-2008 Inici de l’elaboració del procediment. 

 

ÀREES AFECTADES PEL DOCUMENT 

Vicerectorat d'Infraestructures, Espais i Medi Ambient  

Servei extern de Manteniment / Servei d'Infraestructures i Serveis 

Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental 

PAS/PDI de Centres Administratius i Docents / Investigadors. 

 

 

 

 

 

 



�

PROCEDIMENT DE MEDI 
AMBIENT 

PMA-17 

Revisió 00 

Pàgina 2 de 6 

TRASLLAT DELS EQUIPS INFORMÀTICS UTILITZATS QUE JA HAN 
SIGUT VALORATS PEL SERVEI D’INFORMÀTICA DE LA UA 

�

PÀGINES:         Pàgina 2 de 6 

1. OBJECTE 

El present procediment defineix la sistemàtica utilitzada en la 'UNIVERSITAT D’ALACANT per al trasllat 

des del seu lloc d’origen fins al seu corresponent lloc d’emmagatzemament o dipòsit, dels equips 

informàtics ja utilitzats dels que l’usuari desitja desprendre’s, una vegada que ja han sigut catalogats per 

un tècnic del Servei d’Informàtica com a “Baixa definitiva A”, “Baixa definitiva B” o “Baixa temporal”, com 

estableix el procediment PMA-10 (Gestió / Retirada d’equips informàtics ja utilitzats) 

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

cos/gestion_equipos_utilizados.html#Sol%B7licitud_retirada 

També defineix el trasllat dels equips que puguen ser reutilitzats per altres unitats organitzatives / centres 

de gasto de la UA, fins a la seua nova ubicació. 

La finalitat d’aquest procediment és:  

• Establir la metodologia que s’ha de seguir perquè l’empresa adjudicatària del servei externalitzat 

de manteniment de la UA, trasllade els equips informàtics ja utilitzats des de la seua ubicació 

original fins a la zona d’emmagatzemament corresponent, en funció del tipus de baixa que cause 

l’equip.  

També defineix el trasllat d’equips que seran reutilitzats dins del campus, des del seu lloc de 

dipòsit fins a la seua nova ubicació. 

• 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 interès. 

 

2. ABAST  

S’aplica a: 

− Els equips informàtics ja utilitzats que hagen de ser retirats de la seua ubicació original per part de 

l’empresa adjudicatària del servei externalitzat de manteniment en la UA, en funció de l’etiqueta i 

imprès de sol·licitud de retirada corresponent, omplida per un tècnic del Servei d’Informàtica, i la 

catalogació de l’equip com a “Baixa definitiva A”, “Baixa definitiva B” o “Baixa temporal”.  

− Els equips que seran reutilitzats dins del campus universitari. 

 

3. DEFINICIONS 

• Emmagatzemament: el dipòsit 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 dipòsit 

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

inferiors als assenyalats en el paràgraf anterior. 
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• Baixa definitiva A: Seran catalogats com a Baixa definitiva A, aquells equips informàtics que encara 

tenen vida útil i que un tècnic del Servei d’Informàtica de la UA considera aptes per a ser donats a 

institucions que tinguen un conveni específic de donació amb la Universitat.  

• Baixa definitiva B: Seran catalogats com a Baixa definitiva B, aquells equips informàtics que ja no 

tenen vida útil i que han de ser gestionats com a residus d’aparells elèctrics i electrònics.  

• Baixa temporal: Seran catalogats com a Baixa temporal, aquells equips informàtics que són 

considerats per part d’un tècnic del Servei d’Informàtica de la UA, com aptes per a ser reutilitzats dins 

del campus universitari.  

• Gestió: la recollida, l’emmagatzemament, el transport, la valoració i l’eliminació dels residus, inclosa la 

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

seu tancament.  

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

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

• Recollida selectiva: el sistema de recollida diferenciada de materials orgànics fermentables i de 

materials reciclables, així com qualsevol altre sistema de recollida 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.  

• UA: Universitat d’Alacant. 

• VIEMA: Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente 

 

4. METODOLOGIA PER AL TRASLLAT DELS EQUIPS INFORMÀTICS JA UTILITZATS, RETIRATS 

D’UNITATS ORGANITZATIVES / CENTRES DE GASTO DE LA UA. 

 
Una vegada que l’empresa adjudicatària del servei de manteniment de la UA, ha rebut el corresponent 

part de treball autoritzat a través de la Subdirecció de Manteniment (que pertany al Servei 

d'Infraestructures i Serveis), el personal d’aquesta empresa es personarà en la corresponent ubicació 

SIGUA per a procedir a la retirada de l’equip. 

La ubicació final de l’equip retirat depèn de la valoració que ha rebut l’equip per part del personal del 

Servei d’Informàtica. Aquesta valoració, que ha de trobar-se al costat de l’equip, ha de quedar reflectida 

en l'imprès degudament omplit amb CODIS D’INVENTARI, NOM i SIGANTURA del Personal Tècnic del 

Servei d’Informàtica. 

 

Per descomptat únicament seran retirats i traslladats al seu corresponent lloc de destí (segons el tipus de 

baixa), tots aquells equips que figuren en l’Imprés signat pel personal Tècnic del Servei d’Informàtica. 
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Existeixen 3 possibilitats diferents, com estableix el procediment PMA-10: Gestió/Retirada d’equips 

informàtics ja utilitzats: 

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

cos/gestion_equipos_utilizados.html#Sol%B7licitud_retirada 

 

 

Valoració Tècnica Ubicació final 

“Baixa definitiva A” Soterrani de l’Aulari I (ZONA A) 

“Baixa definitiva B” 

Contenidor de recollida selectiva de residus 

d’equips informàtics ubicat en el parc de 

Residus de la UA (*) (**) 

“Baixa temporal” Soterrani de l'Aulari I (ZONA B) 

 

(*) Quan el contenidor de recollida selectiva es trobe a un 80% de la seua capacitat, aproximadament, 

l’empresa adjudicatària del servei de manteniment de la UA li ho comunicarà a l'Oficina EcoCampus de 

Gestió Ambiental de la Universitat, perquè inicie les gestions de retirada dels residus per part d’una 

empresa gestora externa autoritzada per la Generalitat Valenciana per al desenvolupament d’aquesta 

activitat, com estableix la legislació vigent. 

 
(**) Els residus d’equips informàtics no podran romandre més de 6 mesos emmagatzemats en el Parc de 

Residus de la UA. Si després de 5 mesos des que es va iniciar el dipòsit dels residus d’equips informàtics 

en el contenidor de recollida selectiva, no s’ha procedit a cap retirada per part de l’empresa gestora 

externa autoritzada, des de l'Oficina EcoCampus s’iniciaran els tràmits marcats en la legislació vigent per 

a procedir a la seua retirada abans del termini de 6 mesos establit. 

 

5. METODOLOGIA PER AL TRASLLAT DELS EQUIPS INFORMÀTICS A REUTILITZAR (BAIXA 

TEMPORAL) DES DEL MAGATZEM FINS A LA SEUA NOVA UBICACIÓ EN LA UA. 

 
Una vegada que l’empresa adjudicatària del servei de manteniment de la UA, ha rebut el corresponent 

part de treball autoritzat a través de la Subdirecció de Manteniment (que pertany al Servei 

d'Infraestructures i Serveis), el personal d’aquesta empresa traslladarà l’equip emmagatzemat amb el codi 

d’inventari indicat en el part (facilitat pel Servei d’Informàtica de la UA a l’usuari sol·licitant del part), des 

del soterrani de l'Aulari I (ZONA B), fins a la corresponent ubicació SIGUA final, igualment indicada en el 

part de treball. 
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6. REGISTRES I ARXIUS.  

 

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

 

NOM RESPONSABLE D’ARXIU 
PERÍODE 

D’EMMAGATZEMAMENT 

Part de treball de serveis 

externs per a la retirada / 

trasllat d’equips informàtics 

Servei d'Infraestructures i Serveis Almenys, cinc anys 

Documentació derivada de la 

gestió dels residus que siguen 

entregats a empresa gestora 

autoritzada. 

Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental. Almenys, cinc anys 
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L’EMPRESA DE MANTENIMENT REP EL PART DE 
TREBALL AUTORITZAT PER LA SUBDIRECCIÓ DE 

MANTENIMENT 

EL PERSONAL DE L’EMPRESA DE  
MANTENIMENT RETIRA L’EQUIP DE LA 

SEUA UBICACIÓ ORIGINAL 

TRASLLAT DE L’EQUIP EN FUNCIÓ DEL 
TIPUS DE VALORACIÓ REALITZADA PEL 

SERVEI D’INFORMÀTICA 

Baixa definitiva B 

7. DIAGRAMA 

MANTENIMENT TRASLLADA 
L’EQUIP AL SOTERRANI DE 

L’AULARI I (ZONA A) 

EQUIPS INFORMÀTICS JA VALORATS 
PEL SERVEI D’INFORMÀTICA 

Baixa definitiva A Baixa temporal 

L’OFICINA ECOCAMPUS INICIA LES 
GESTIONS PER A LA RETIRADA DELS 
EQUIPS PER PART D’UNA EMPRESA 
GESTORA EXTERNA AUTORITZADA 

¿CONTENIDOR DE RECOLLIDA 
SELECTIVA AL 80% DE LA SEUA 

CAPACITAT, 
APROXIMADAMENT? 

TRASLLAT  DE L‘EQUIP AL 
PARC DE RESIDUS  

MANTENIMENT TRASLLADA 
L’EQUIP AL SOTERRANI DE 

L’AULARI I (ZONA B) 
�

L’EMPRESA DE MANTENIMENT 
REP PART DE TREBALL 
AUTORITZAT PER A LA 

REUTILITZACIÓ D’EQUIPS EN 
NOVA UBICACIÓ 

MANTENIMENT TRASLLADA 
L’EQUIP INDICAT EN EL PART A LA 

SEUA NOVA UBICACIÓ, TAMBÉ 
INDICADA EN EL PART. 

¿PASSEN 5 MESOS DES DE LA 
ÚLTIMA RECOLLIDA DE RESIDUS 

D’EQUIPS INFORMÀTICS PER PART 
DE L’EMPRESA GESTORA EXTERNA 

AUTORITZADA? 

L’EMPRESA DE MANTENIMENT 
COMUNICA AQUEST FET A 

L’OFICINA ECOCAMPUS  


