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ÀREES AFECTADES PEL DOCUMENT 
 

Vicerectorat amb comtències en la matèria 
Les persones responsables de les unitats productores de residus. 
Les persones responsables del Magatzem Temporal de Residus. 
Els transportistes interns autoritzats 
Oficina Ecocampus de Gestió Ambiental 

 
 
 
1. OBJECTE 
 

Aquest procediment defineix la sistemàtica emprada en la UNIVERSITAT D'ALACANT per a l'arreplega 
i la gestió dels residus perillosos generats en les unitats productores i emmagatzemats en els 
magatzems temporals, amb la finalitat de: 
 

 Protegir la seguretat i la salut dels membres de la comunitat universitària. 
 

 No utilitzar procediments ni mètodes que puguen perjudicar el medi ambient i, en particular, 
que puguen crear riscos per a l'aigua, l'aire o el sòl, ni per a la fauna o flora, ni que puguen 
provocar incomoditats pel soroll o per les olors ni atemptar contra els paisatges i llocs 
d'especial interès. 

 
 
2. ABAST  
 

És d'aplicació a: 
 
Els residus perillosos emmagatzemats en els magatzems temporals i generats les unitats productores. 
 

 
3. DEFINICIONS 
 
 

 Residus perillosos: els que figuren en la llista de residus perillosos aprovada per la legislació vigent, 
i els recipients i envasos que els hagen contingut. Els que hagen sigut qualificats com a perillosos 
per la normativa comunitària i els que puga aprovar el Govern segons el que estableix la normativa 
europea o en convenis internacionals dels quals Espanya forme part. 

 
 Codi LER: codi numèric corresponent a un residu en concret ubicat en la Llista Europea de Residus.  
 
 Envasos: material o recipient homologat destinat a embolicar o contenir temporalment residus 

perillosos durant les operacions que en componen la gestió. 
 
 Arreplega de residus perillosos: és l'operació de transportar els residus perillosos des de les unitats 

productores fins als magatzems temporals. 
 

 UP (unitats productores): seran aquelles que generen residus perillosos, i que a més es troben 
identificades en el Sistema de Gestió de Residus Perillosos. 
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 RUP (responsable d’unitat productora): persona designada pel departament responsable de la 
Unitat Productora. 

 
 ATR (magatzem temporal de residus perillosos): és el dipòsit temporal de residus perillosos, amb 

caràcter previ al lliurament a un gestor autoritzat, per temps inferior a sis mesos.  
 

 RAT (responsable de 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 per a portar a 

terme el transport intern de residus perillosos, entenent com a transport intern el que es fa a l'interior 
del campus de la Universitat d'Alacant. 

 
 UTI (unitat de transport intern): vehicle designat per al transport de residus perillosos dins del 

campus de la Universitat d'Alacant pels transportistes interns autoritzats.  
 

 OE:  Oficina Ecocampus de Gestió Ambiental. 
 

 
4. PROCEDIMENT. METODOLOGIA PER A L'ARREPLEGA DE RESIDUS PERILLOSOS EN 

LABORATORIS I PLANTES PILOT  
 
 

4.1 ARREPLEGA DE RESIDUS. METODOLOGIA D'ACTUACIÓ 
 
4.1.1 PERIODICITAT D'ARREPLEGA EN LES UNITATS PRODUCTORES. 
 

Les arreplegues de residus es portaran a terme quan l’organització estime oportú, amb 
l’objectiu de cobrir les necessitats de les diferents UP.  

 
 
4.1.2 PERIODICITAT D'ARREPLEGA DELS MAGATZEMS TEMPORALS 
 

S'estableix com a periodicitat d'arreplega de forma general, com a màxim abans de sis 
mesos. 

 
4.1.3 PERIODICITAT D'ARREPLEGA EXCEPCIONAL  

 
En cas que les unitats productores requerisquen sol·licitar l'arreplega de residus abans dels 
períodes establits en el punt 4.1.1, el responsable de la unitat productora seguirà la 
Instrucció ITMA-06.  

 
 

4.1.4 ARREPLEGA GENERAL. METODOLOGIA 
 

1. Des l’OE es comunicarà per correu electrònic a tots els responsables de les unitats 
productores, i als transportistes interns autoritzats, amb la periodicitat indicada en el 
punt anterior, las dates exactes d'arreplega de residus. A partir d'aquesta comunicació, 
cada unitat productora haurà d’emplenar i remetre a Ecocampus@ua.es el Registre 
ITMA-04-A1, segons es detalla en la Instrucció ITMA-04. Aquest registre indicarà les 
unitats d'envasos classificades per grups i subgrups que cal retirar de cada Unitat 
Productora, segons s'indica en el següent fluxograma 1. 

http://web.ua.es/va/ecocampus/gest-residuos/residuos/procedimientos/recogida.html
../../../../ITMA06%20Solicitud%20Recogida%20Excepcional.doc
mailto:Ecocampus@ua.es
../../../../registros/ITMA.04.A1.xls
../../../../ITMA04%20Cumplimentación%20y%20Gestión%20de%20Registros%20.doc
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INICI DE L'ARREPLEGA 
RESIDUS 

LA OE COMUNICA LES DATES D'ARREPLEGA 

DE RESIDUS 

TRANSPORTISTES INTERNS 
AUTORITZATS 

UNITATS PRODUCTORES 

EMPLENAMENT DEL REGISTRE ITMA-
04-A1 

ENVIAMENT CORREU-E DEL 
REGISTRE ITMA-04-A1 A 

Ecocampus@ua.es   

FLUXOGRAMA 1 

CONFIRMAR DISPONIBILITAT  

FLUXOGRAMA 2  

http://web.ua.es/va/ecocampus/gest-residuos/residuos/procedimientos/recogida.html
mailto:Ecocampus@ua.es
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2. Una vegada emplenats tots els registres ITMA-04-A1 i enviats a l’OE, aquest recopilarà 

tots els registres ITMA-04-A1 rebuts i elaborarà el document de treball intern ITMA-04-
A2. 

3. A part6ir del registre ITMA-04-A2, l’OE elabora el registre ITMA-04-A3. 
4. L’OE lliura tots els registres ITMA-04-A1 als TIA, amb l’objectiu que puguen conéixer les 

Unitats Productores per què han de retirar residus, i la quantitat que hi ha en 
cadascuna.  

5. Des de l’OE també s’elaborarà el registre ITMA-04-A3 a partir de la informació 
obtinguda en el registre ITMA-04-A2. El registre ITMA-04-A3 reflecteix la suma de la 
quantitat total de residus retirats en les diferents UP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. A partir de la data d'arreplega comunicada en el punt 4.1.4, els transportistes interns 

autoritzats passaran per cada unitat productora, on arreplegaran els envasos indicats en 
els registres ITMA-04-A1 i faran les correcions necessàries en els registres perquè 
quede reflectida la quantitat final de cada residu i tipus d’envàs que se’n porten. 

7. Després de la retirada de residus de cada unitat productora, un del dos transportistes 
interns autoritzats, firmarà en l'apartat del Registre ITMA-04-A1 corresponent. de la 
mateixa manera signaran els registres els RUP. 

8. Una vegada finalitzada l’arreplega de residus de totes les unitats productores, un dels 
transportistes interns autoritzats firmarÀ el Registre ITMA-04-A3 i l’enviarà, amb els 
registres ITMA-04-A1 signats, a l’Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental. 

 
 

RECEPCIÓ CORREU-E EN  L’OE DEL REGISTRE ITMA-

04-01 DE CADA UNITAT PRODUCTORA 

L’OE RECOPILA ELS REGISTRES ITMA-04-A1 

LLIURAMENT DELS REGISTRES 
ITMA-04-A1 ALS 

TRANSPORTISTES INTERNS 
AUTORITZATS  

 

FLUXOGRAMA 2  

FLUXOGRAMA 3  

L’OE ELABORA EL REGISTRE 
ITMA-04-A2 A PARTIR DEL ITMA-

04-A1 REBUTS DELS RUP 
 

L’OE ELABORA EL REGISTRE ITMA-
04-A3 A PARTIR DEL ITMA-04-A2 I EL 

LLIURA ALS TIA 
 

http://web.ua.es/va/ecocampus/gest-residuos/residuos/procedimientos/recogida.html
../../../../registros/ITMA.04.A1.xls
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 ABREVIATURES UTILITZADES 

TIA: TRANSPORTISTA INTERN 
AUTORITZAT 
RUP: RESPONSABLE UNITAT 
PRODUCTORA 
RAT: RESPONSABLE MAGATZEM 
GENERAL  
UP: UNITAT PRODUCTORA  
OE: OFICINA ECOCAMPUS DE 
GESTIÓ AMBIENTAL 

NO 

NO 

SÍ 

SÍ 

ELS TIA  
PASSEN A ARREPLEGAR ELS ENVASOS DE LES UNITATS 

PRODUCTORES  
 

UNITAT DE 
TRANSPORT 
COMPLETA? 

RUP Y TIA SIGNEN EL REGISTRE ITMA-04-A1 
SEGONS INSTRUCCIÓ ITMA-04 

 

ELS TIA  
ARREPLEGUEN ELS ENVASOS DE LES UNITATS 

PRODUCTORES I ELS CARREGUEN EN LA UNITAT DE 
TRANSPORT 

TOTS ELS 
ENVASOS DE LES 

UP ARREPLEGATS? 
 
 
? 

 

TRANSPORTAR I 
DESCARREGAR EN 

MAGATZEM DE 
RESIDUS 

ENTREGA DELS RESIDUS A 
GESTOR AUTORITZAT  

TIA SIGNEN ITMA-04-A3 
SEGONS ITMA-04 

FLUXOGRAMA 3  

TIA ENVIEN ITMA –04-A3 I 
ITMA-04-A1 A L’OE 

 

http://web.ua.es/va/ecocampus/gest-residuos/residuos/procedimientos/recogida.html
../../../../ITMA04%20Cumplimentación%20y%20Gestión%20de%20Registros%20.doc
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5. RETIRADA DE RESIDUS EN LES UNITATS PRODUCTORES SITUADES EN EL PARC CIENTÍFIC 
DE LA UA. 

 

En el cas de les UP que se situen en el Parc Científic de la Universitat d'Alacant, la retirada dels residus 
serà realitzada directament de la UP per part de l'empresa gestora externa. Si escau, els afecta igualment el 
punt 1 de l'apartat 4.1.1. i per tant, hauran de remetre a l'OE el registre ITMA_04_A1 quan se'ls comuniquen 
les dates de la retirada de residus. 
L'OE remetrà directament aquest registre ITMA_04_A1 de les unitats del Parc Científic, a l'empresa gestora 
externa perquè el dia que vengen a fer la retirada dels residus de la UA, puguen passar directament per les 
UP del Parc Científic i retirar els residus. 
 
 
6. REGISTRES I ARXIUS 

 

Els registres generats com a conseqüència de l'arreplega interna de residus s'arxivaran o gestionaran en les 
dependències indicades a continuació durant un període mínim de cinc anys: 
 

OFICINA ECOCAMPUS DE GESTIÓ AMBIENTAL UNITAT PRODUCTORA 

Còpia control de residus perillosos (ITMA-04-A1) Control de residus perillosos (ITMA-04-A1) 

Control Integrado ITMA-04-A2 Sol·licitud d'arreplega excepcional (ITMA-06-A1) 

Control Integrat de Residus Perillosos (ITMA-04-A3)  

Sol·licitud d'arreplega excepcional (ITMA-06-A1) 

Llibre-registre de residus perillosos 

Còpia de les autoritzacions dels gestors/transportistes 
 

Documents d'acceptació de residus perillosos 
 

Documents de control i seguiment de residus 
perillosos 
 

 

 
 

 

http://web.ua.es/va/ecocampus/gest-residuos/residuos/procedimientos/recogida.html

