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ÀREES AFECTADES PEL DOCUMENT 
Les persones responsables de les unitats productores de residus.  

OBJECTE  
Amb aquesta instrucció es defineix el procés per a portar a terme l'agrupació de residus perillosos específics 
generats en la Universitat d'Alacant amb la finalitat de minimitzar el risc d'accident com a conseqüència d'una 
agrupació inadequada o incompatible en l'envasat de residus perillosos.   

ABAST  
És d'aplicació:  

• A la persona responsable de cada unitat productora 
• Al Servei de Prevenció 

DEFINICIONS  

• Agrupació genèrica de residus perillosos: aquella agrupació genèrica  de residus prevista en la pauta 
preventiva PP02. 

• Agrupación de residus perillosos específics: ubicació dels residus específics en els grups genèrics de 
residus perillosos prevista en la pauta preventiva PP02. 

• Classificador automàtic de residus: sistema informàtic d'agrupació automàtica d'un residu perillós 
específic en un grup genèric i generador també automàtic de l'etiqueta corresponent.  

• UP, unitats productores: són aquelles que generen residus perillosos, i que a més es troben 
identificades en el sistema de gestió de residus perillosos. 

• RUP, responsable d'unitat productora: persona designada pel departament responsable de la unitat 
productora. 
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INSTRUCCIÓ. METODOLOGIA  PER A L'AGRUPACIÓ DE RESIDUS  PERILLOSOS ESPECÍFICS.   
METODOLOGIA D'ACTUACIÓ.  

Per a agrupar genèricament un residu perillós específic s'introduirà, si es desconeix el grup genèric al qual 
pertany, el nom d'aquest en el classificador automàtic de residus. A continuació podrà haver-hi dues opcions:  

a. El residu específic es troba en la base de dades del classificador. 
b. El residu específic no es troba en la base de dades del classificador. 

Per al cas a, el classificador proporcionarà, a més d'aquella informació relativa a l'agrupació del residu en 
qüestió, l'etiqueta d'aquest amb la informació corresponent.  

Per al cas b, el responsable de la unitat productora contactarà amb el Servei de Prevenció a través del correu 
electrònic Gestion.Residuos@ua.es,o bé a través de l'extensió 9595, per a informar sobre el residu del qual 
no pot conèixer el grup corresponent. A partir d'aquesta situació el Servei de Prevenció estudiarà el residu en 
qüestió amb el propòsit de situar-lo en un grup genèric i introduir-lo en la base de dades del classificador 
automàtic de residus. Paral·lelament, informarà a través del correu electrònic al RUP en qüestió.   

El  procés anterior es descriu mitjançant el diagrama de flux següent:  
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