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1.  OBJECTE 

El present procediment defineix la sistemàtica emprada en la UNIVERSITAT D'ALACANT per 

a l’arreplega i gestió de residus paper / cartó i envasos generats en el campus, amb la finalitat 

de: 

• Facilitar la reutilització, el reciclatge o la valoració d’aquests residus, així com la seua 

eliminació, minimitzant el risc per a la salut humana i el medi ambient. 

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

particular, 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 als residus de paper / cartó i envasos (marcats amb el punt verd) dipositats per la 

comunitat universitària en els punts d’arreplega selectiva (contenidors individuals) ubicats en el 

campus per a aquest fi. També serà aplicable als residus d’aquest tipus que es dipositen de 

forma selectiva en les diferents estances dels edificis del campus. 

 

3. DEFINICIONS 

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

en la legislació vigent, del qual el seu posseïdor es desprenga o del que tinga la intenció o 

obligació de desprendre’s.   

• 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. 

• 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.  

• Arreplega: tota operació consistent a arreplegar, classificar, agrupar o preparar residus per 

al seu transport.  

• 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.  

• Contenidor blau: Contenidor destinat a l’arreplega selectiva de residus de paper i cartó. 
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• Contenidor groc: Contenidor destinat a l’arreplega selectiva de residus d’envasos marcats 

amb el punt verd (llandes de begudes i de conserves, paper i safates d’alumini, botelles i 

safates de plàstic, coberts d’un sol ús, embolcalls de productes envasats, film, tetra brics, 

material d’embalatge…) 

• Punt verd: Símbol que apareix en aquells envasos pels quals l’envasador paga una 

determinada quantitat de diners destinats a la posterior gestió de l’envàs, una vegada que 

s’ha convertit en residu. 

 

• Envàs: tot producte fabricat amb materials de qualsevol naturalesa i que s'utilitze per a 

contindre, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, des de matèries primeres 

fins a articles acabats, en qualsevol fase de la cadena de fabricació, distribució i consum. 

Es consideren també envasos tots els articles d’usar i tirar utilitzats amb aquest mateix fi. 

Dins d’aquest concepte s’inclouen únicament els envasos de venda o primaris, els envasos 

col·lectius o secundaris i els envasos de transport o terciaris. 

• Residu d’envàs: tot envàs o material d’envàs del qual es desprenga el seu posseïdor o 

tinga l’obligació de desprendre’s en virtut de les disposicions en vigor. 

• Paper: Material fet amb pasta vegetal mòlta i blanquejada que es disposa en fines làmines, 

i s’utilitza per a escriure, dibuixar, etc. 

• Cartó: Material fabricat amb pasta de paper o de draps premsada i endurida o amb 

diferents fulls de paper humides, fortament comprimides. 

• 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.  

• Parc de Residus: espai ubicat en la Universitat d’Alacant, destinat a l’emmagatzemament 

temporal de residus urbans o municipals fins que aquests són retirats per un gestor 

autoritzat.  

• VIEMA: Vicerectorat d'Infraestructures, Espais i Medi Ambient. 
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4. METODOLOGIA PER A L’ARREPLEGA SELECTIVA DE RESIDUS DE PAPER/CARTÓ I 

RESIDUS D’ENVASOS EN LA UNIVERSITAT D’ALACANT.  

 

En la Universitat d’Alacant, hi ha cinc línies de generació de residus de paper / cartó i envasos: 

− Residus generats habitualment en cada dependència de la UA (despatxos, consergeries, 

aules, seminaris, biblioteques… dels centres administratius, acadèmics i d’investigació). 

− Residus dipositats en els contenidors d’arreplega selectiva ubicats en  espais d’ús comú 

dels edificis.  

− Generació excepcional com a conseqüència del desembalatge de material en cada 

dependència. 

− Compactadores de papel-cartón y residuos de envases, del parque de residuos de la UA.  

− Residus generats per les empreses adjudicatàries de serveis externalitzats 

(cafeteries/restaurants, neteja, manteniment, jardineria, seguretat i reprografia). 

 

El destí final de tots aquests residus (on s’exclouen els residus perillosos que es regulen pel 

Procediment d'Arreplega Interna de Residus Perillosos PMA-03) és el Parc de Residus (codi 

SIGUA: 0002PB049) on la UA disposa de les corresponents compactadores de paper / cartó i 

d’envasos (punt de depòsit per als serveis externalitzats del campus). 

 
 
•••• RESIDUS GENERATS HABITUALMENT EN CADA DEPENDÈNCIA DE LA UA. 

El personal de la Universitat pot dipositar selectivament els residus urbans generats com a 

conseqüència de la seua activitat diària, en cada una de les diferents dependències de la UA 

(despatxos, consergeries, aules, seminaris, biblioteques…). El personal del servei de neteja 

s’encarregarà d’arreplegar-lo igualment de forma selectiva i traslladar-lo al contenidor 

corresponent de l’edifici (contenidor blau per a paper / cartó, i contenidor groc per a residus 

d’envasos). 

 

•••• RESIDUS DEPOSITATS EN ELS CONTENIDORS D’ARREPLEGA SELECTIVA DE CADA 

EDIFICI. 

Els membres de la comunitat universitària també poden dipositar els seus residus de 

paper/cartó i residus d’envasos, degudament plegats, en els contenidors d’arreplega selectiva 

corresponents ubicats en els edificis (contenidor blau per a paper / cartó, i contenidor groc per a 

residus d’envasos).  Aquests contenidors seran buidats periòdicament per part del personal del 
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servei de neteja, tal com estableix el plec de prescripcions tècniques disponible en  la pàgina 

web: 

www.ua.es/es/servicios/is/documentacion/Pliegos/PLIEGO_07a28_limpieza.pdf 

Els residus arreplegats selectivament en els contenidors dels edificis, seran traslladats fins a les 

compactadores corresponents del Parc de Residus de la UA. 

 

•••• GENERACIÓ EXCEPCIONAL COM A CONSEQÜÈNCIA DEL DESEMBALATGE DE 

MATERIAL 

L’arreplega excepcional de residus de paper / cartó i d’envasos, es durà a terme quan, a causa 

del pes o volum dels mateixos, no puguen ser retirats pel personal de neteja ordinària. 

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

retirat,  fora dels contenidors corresponents 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.). 

Per a sol·licitar aquesta arreplega excepcional, el sol·licitant enviarà un comunicat de treball, a 

l’empresa adjudicatària del servei externalitzat de neteja, seguint el procediment de parts a 

serveis externs, 

(www.ua.es/es/servicios/is/unidades/mantenimiento/mantenimiento_reclamaciones.html), a fi 

que el dit material siga retirat i traslladat al Parc de Residus de la UA. Una vegada es 

procedisca a l’execució del part, el sol·licitant inicial ha de procedir al tancament del mateix, via 

pàgina web, indicant el grau de satisfacció i si s’ha produït alguna incidència. 

 

•••• COMPACTADORES DE PAPER / CARTÓ I RESIDUS D’ENVASOS, DEL PARC DE RESIDUS 

DE LA UA  

Les empreses de serveis externs de la Universitat d’Alacant dipositaran en d’interior de la 

compactadora de paper / cartó del parc de Residus de la UA, el paper i el cartó procedent dels 

contenidors blaus d’arreplega selectiva ubicats en espais d’ús comú dels edificis, així com el 

procedent de les arreplegues excepcionals que siguen ateses a través de part de treball de 

serveis externs. 

De la mateixa manera, dipositaran els residus d’envasos en la compactadora d’arreplega 

selectiva corresponent. 

Quan alguna compactadora estiga al 80% de la seua capacitat, aproximadament, l’empresa 

adjudicatària de neteja en qüestió avisarà a l'Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental del 
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VIEMA (Ecocampus@ua.es) per a coordinar amb la corresponent empresa gestora externa la 

retirada dels residus. L’empresa gestora externa haurà de documentar aquesta retirada. 

 

•••• RESIDUS GENERATS PER LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES DE SERVEIS 

EXTERNALITZATS (cafeteries/restaurants, neteja, manteniment, jardineria, seguretat i 

reprografia). 

L’adjudicatari haurà de gestionar els residus generats per la seua activitat, tal com establisca la 

legislació vigent en aquesta matèria. En aquest sentit, els residus assimilables a urbans per als 

que la UA tinga contenidor d’arreplega selectiva en el parc de residus ubicat en la zona de 

plantes pilot, hauran de ser separats, traslladats i dipositats en d’interior del contenidor 

corresponent per part de l’empresa adjudicatària, respectant en tot moment les normes internes 

definides per la UA amb aquest fi. 

Respecte a altres residus propis, igualment l’empresa adjudicatària ha de gestionar 

correctament, i sempre atenent al que estableix la legislació vigent comptant si és el cas amb 

els serveis d’una empresa gestora de residus degudament certificada, tots aquells residus que 

genere per als que la UA no disposa de contenidor d’arreplega selectiva en el seu parc de 

residus. La UA podrà sol·licitar els certificats d’aquestes arreplegues. 

 

5. REGISTRES I ARXIUS.  

 

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

 

NOM RESPONSABLE D’ARXIU 
PERÍODE 

D’EMMAGATZEMAMENT 

Part de manteniment  Servei d'Infraestructures i Serveis Almenys, cinc anys 

Control dels residus urbans 
entregats a gestor autoritzat 

Oficina EcoCampus de Gestió 
Ambiental 
 

Almenys, cinc anys 
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GESTOR AUTORITZAT 

EXECUCIÓ DEL PART I RETIRADA  
DELS RESIDUS URBANS PER 
PART DEL SERVEI DE NETEJA 

 

6. DIAGRAMA  

LA UNITAT ORGANITZATIVA ENVIA 
PART DE MANTENIMENT  PER A 
LA RETIRADA DELS  RESIDUOS 

PESATS 

�

PAPERERES DE 
DEPENDÈNCIES 

INTERNES 

RETIRADA PER PART DEL 
SERVEI DE NETEJA DE LA UA I 
TRASLLAT AL CONTENIDOR DE 

L’EDIFICI 

DEPÓSIT DE FORMA 
SELECTIVA EN LES 

COMPACTADORES DE 
RESIDUS DEL PARC DE 

RESIDUS  

PERIODICITAT DE RETIRADA 

HABITUAL EXCEPCIONAL 

CONTENIDORS DE RECOLLIDA 
SELECTIVA DELS EDIFICIS (blau 

i groc) 

RETIRADA PER PART DEL SERVEI 
DE NETEJA DE LA UA I TRASLLAT 

A LA COMPACTADORA 
CORRESPONENT DEL PARC DE 

RESIDUS DE LA UA 

TANCAMENT DEL 
PART 

RESIDUS PROPIS DE 
LA UA 

RESIDUS PROPIOS DELS 
SERVEIS EXTERNALITZATS 


