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ÀREES AFECTADES PEL DOCUMENT 
Les persones responsables de les unitats productores de residus.  
Els transportistes interns autoritzats.  
Les persones responsables del magatzem temporal de residus. 

OBJECTE  
Aquesta instrucció defineix el procés i la metodologia de complimentació, impressió i adhesió als envasos, 
de les etiquetes identificatives corresponents als residus perillosos.  

ABAST   
És d'aplicació:  

• A la persona responsable de cada unitat productora 
• Al transportista intern autoritzat: 
• Al responsable del magatzem temporal. 
• Al Servei de Prevenció 

RESPONSABILITATS   
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El Responsable de cada Unitat Productora:  

• Emplenar, imprimir i adherir correctament les etiquetes identificatives als envasos de residus segons 
el grup al qual pertany.  

El Transportista Intern Autoritzat:  

• Comprovar la correcta adhesió i facilitat de lectura de les etiquetes en els envasos de residus.  

El Responsable del Magatzem Temporal:  

• Comprovar la correcta adhesió i facilitat de lectura de les etiquetes en els envasos de residus. 

El Servei de Prevenció:   

• Mantenir actualitzada la informació de les etiquetes. 

DEFINICIONS  

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

• Subgrupos de residus perillosos: Aquella agrupació de residus que correspon amb els subgrups 
genèrics de residus perillosos dels magatzems temporals indicats 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.  

• Arreplega de residus perillosos: és l'operació de transportar els residus perillosos des de les unitats 
productores fins als magatzems temporals. 

• Envàs: material o recipient homologat destinat a embolicar o contenir temporalment residus 
perillosos durant les operacions que en componen la gestió. 

• 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 de la unitat productora): persona designada pel departament responsable de la 
unitat productora. 

• ATR (magatzem 5  temporal de residus): és el dipòsit temporal de residus perillosos, amb caràcter 
previ a la valorització o eliminació, per temps inferior a sis mesos.  

• RAT (responsable del magatzem temporal de residus perillosos): persona designada pel 
departament responsable del magatzem de residus perillosos corresponent] 

• TIA (transportista intern autoritzat): persona designada pel servei de manteniment. 
• UTI (unitat de transport intern): vehicle elèctric, designat per al transport de residus perillosos dins 

del campus de la Universitat d'Alacant.  

OBJECTIUS I METODOLOGIA:  PER A L'ETIQUETATGE D'ENVASOS DE RESIDUS  

OBJECTIUS  
A través d'aquest procediment es pretén definir el procés i la metodologia per a emplenar, imprimir i adherir 
als envasos, les etiquetes identificatives corresponents als residus perillosos.  

METODOLOGIA D'ACTUACIÓ  
A continuació es descriuen els passos i actuacions que cal seguir en l'etiquetatge d'envasos de residus:  
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1. Classificar el residu en un dels 19 grups existents i definits en la pauta preventiva PP02. Per a fer-
ho, es podran trobar amb dues situacions: 

a. Es coneix el grup en el qual s'ha d'agrupar el residu. 
b. No es coneix el grup en el qual s'ha d'agrupar el residu. 

 
Per al cas a, es continua amb el punt 2. 
Per al cas b, se seguirà la instrucció ITMA01.  

2. Una vegada classificat el residu, obtenir l'etiqueta corresponent. 
3. Emplenar els camps de l'etiqueta següents, de manera manuscrita o preferiblement amb ordinador: 

o Departament: Nom del departament al qual correspon la unitat productora. 
o Edifici: Número d'edifici segons el Pla de la Univeristat. 
o Data d'envasament: Data en què finalitza l'emplenament de l'envàs, que mai no haurà de 

superar el 80% de la capacitat d'aquest. 
o Observacions: Aquelles observacions que es consideren oportunes per a facilitar la gestió 

del residu concret.  
4. Una vegada emplenada l'etiqueta i impresa a color, s'adherirà a l'envàs; per a fer-ho, caldrà seguir 

les normes següents: 
 . L'envàs haurà d'estar lliure de qualsevol altra etiqueta anterior. 
a. L'envàs haurà d'haver-se tancat correctament per a evitar possibles fuites o vessaments. 
b. L'etiqueta s'adherirà a l'envàs mitjançant una cinta transparent i adhesiva, de forma que se 

n'assegure la permanència durant la manipulació i el transport. A més, es cobrirà tota la 
superfície de l'etiqueta mitjançant aquesta cinta, per a evitar-hi danys que impedisquen 
lectures posteriors. 

 


