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Les persones responsables de les unitats productores de residus. 
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1. OBJECTE 

 
Aquesta instrucció defineix el procés d'arreplega de nous envasos de residus perillosos per a satisfer les 
demandes de les diferents unitats productores de residus perillosos.  
 

2. ABAST    
 

 És d'aplicació a: 
 
Envasos nous per a residus perillosos.  

 
3. DEFINICIONS 
 

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

 
� Envasos nous: envasos que no han sigut utilitzats per a embolicar o contenir cap classe de producte o 

substància.  
 
� UP, unitats productores: seran 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. 
 

 
 
4. INSTRUCCIÓ DE METODOLOGIA PER A ARREPLEGAR NOUS ENVASOS DE RESIDUS 
 
 

4.1 METODOLOGIA D'ACTUACIÓ 
 
A continuació es descriuen les passes i actuacions que ha de seguir el RUP per a portar a terme l'arreplega 
de nous envasos de residus: 
 

 
1. Sol·licitar la clau del recinte on s’emmagatzemen els envasos, a la consergeria de la fase II de la Facultat 

de Ciències. 
 
2. Retirada de nous envasos emmagatzemats en el recinte amb codi SIGUA 00-08-PS-006, ubicat a l'edifici 

de Ciències I; per a fer-ho, se seguiran les normes següents: 
 

a) Es mantindrà un ordre adequat de l'emmagatzematge dels envasos després de l'arreplega, 
evitant les acumulacions desordenades d'aquests. 

 
b) Qualsevol anomalia detectada en l'emmagatzematge, inclosa la falta de nous envasos o 

l'existència d'un nombre menor de 20 envasos aproximadament, es comunicarà al Vicerectorat 
d’Infraestructures i Ampliació del Campus.  

 
 
 


