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1. OBJECTE 

 
Aquest procediment defineix la metodologia d'arreplega de residus perillosos dels magatzems temporals de la 
Universitat d'Alacant, on s'emmagatzemen els residus perillosos generats en les Unitats Productores, amb 
l’objectiu de gestionar-ne l'entrega periòdica a l'empresa gestora sota condicions especificades.  

 
2. ABAST    
 

És d'aplicació a: 
 
Els residus perillosos emmagatzemats en els magatzems temporals identificats en la Pauta Preventiva 05. 
 

 
3. DEFINICIONS 
 

 Gestió de residus: l'arreplega, l'emmagatzematge, el transport, la valorització i l'eliminació dels residus, 
inclosa la vigilància d'aquestes activitats, i la vigilància dels llocs de dipòsit o abocament després del 
tancament. 

 
 Gestor de residus: la persona o entitat, pública o privada, que faça qualsevol de les operacions que 

componen la gestió dels residus, en siga el productor o no. 
 

 Productor de residus: qualsevol persona física o jurídica l'activitat de la qual, exclosa la derivada del 
consum domèstic, produïsca residus o faça operacions de tractament previ, de mescla o d'un altre tipus 
que ocasionen un canvi en la naturalesa o composició d'aquests residus.  

 
 Residu: qualsevol substància o objecte dels establits per la legislació i normativa vigent, del qual es 

desprenga el posseïdor o del qual tinga la intenció o obligació de desprendre's. En tot cas, tindran aquesta 
consideració els que figuren en la Llista Europea de Residus (LER), aprovada per les institucions 
comunitàries. 

 
 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.   

../../../PP05%20PAUTA%20Almacenes%20temporales.doc
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4. PROCEDIMENT.  DESENVOLUPAMENT 
 

4.1 RESIDUS PERILLOSOS GENERATS PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT 
 
4.1.1 IDENTIFICACIÓ I AGRUPACIÓ DELS RESIDUS 
 

En la Pauta Preventiva PP-02 s’indica la relació de grups genèrics de residus perillosos definits per 
l'empresa gestora, i s’estableix mitjançant la Instrucció ITMA-01 el procés d'identificació i agrupació 
de residus específics nous o ja existents.  

 
4.1.2 EMMAGATZEMATGE TEMPORAL I ARREPLEGA DE RESIDUS PERILLOSOS 
 

Els residus perillosos es dipositaran en aquells envasos obtinguts segons la Instrucció ITMA-05 que 
una vegada utilitzats i etiquetats seguint la Instrucció ITMA-02 seran arreplegats atenent la 
instrucció ITMA-04 i dipositats en els magatzems temporals definits en la Pauta Preventiva PP-05.   
 

4.1.3 ENTREGA DE RESIDUS PERILLOSOS 
 

Tots els residus perillosos seran entregats a una empresa que haurà de trobar-se acreditada com a 
Entitat Gestora de residus perillosos per la Conselleria de Medi Ambient. 

 
El transport, fet a través de l'empresa gestora o fet per aquesta, s'ha de dur a terme amb un vehicle 
autoritzat de mercaderies perilloses per carretera (ADR/TPC) i autoritzat per l'entitat administrativa 
corresponent. El transportista o conductor haurà de disposar del permís de conductor de 
mercaderies perilloses. 
 
A més, l'empresa gestora i transportista, en cas de ser subcontractada per aquella, haurà d'aportar 
acreditació o justificant de la modalitat de Servei de Prevenció adoptat, i còpia de l'avaluació de 
riscos d'aquells llocs de treball vinculats a l'arreplega i transport dels residus generats en la 
Universitat.  

 
4.1.3.1 ETAPES DE LLIURAMENT DE RESIDUS 

 
Per al lliurament dels residus perillosos generats en la UNIVERSITAT D'ALACANT, se 
segueixen els passos que s'indiquen a continuació: ((♦) Només necessària en trasllat entre 
comunitats auntònomes) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOTIFICACIÓ DE TRASLLAT (♦) 

DOCUMENT D'ACCEPTACIÓ  

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ 

DOCUMENT DE CONTROL I 
SEGUIMENT (DCS)  

../../../PP02%20PAUTA%20Grupos%20Genericos%20y%20Subgrupos.doc
../../../ITMA01%20Agrupación%20específica%20de%20residuos.doc
../../../ITMA05%20Petición%20Envases%20Nuevos.doc
../../../ETIQUETADO/ITMA02%20Etiquetado%20de%20envases%20de%20residuos.doc
../../../ITMA04%20Cumplimentación%20y%20Gestión%20de%20Registros%20.doc
../../../PP05%20PAUTA%20Almacenes%20temporales.doc
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ENTREGA DE RESIDUS PERILLOSOS 

ACTIVITAT 
COMUNICACIONS/REGISTRES 

UNIVERSITAT GESTOR Òrgan competent TRANSP 

 

 

P 

R 

E 

V 

I 

 

(*) 

1. Se sol·licita comprovant de 
gestor autoritat per al residu en 
qüestió i acceptació del residu. 

    

2. El gestor remet comprovant de 
gestor autoritzat i Document 
d'acceptació. 

 
  

   

3. Se sol·licita comprovant de 
transportista autoritzat per al 
residu i núm. de matrícula de 
camió. 

 
    

   

4. El transportista remet 
comprovant de transportista 
autoritzati núm. de matrícula del 
camió. 

    

 

 

T 

R 

A 

S 

L  

L 

A 

T 

5. Es fixa data per a trasllat de 
residu i núm. de matrícula del 
camió. 

  

 

  

6. S'ompli la notificació prèvia de 
trasllat de residus perillosos i es 
comunica amb almenys 10 dies 
abans del trasllat (♦) 

    

7. El dia del trasllat: 

 Es comprova matrícula del 
camió. 

 S'emplena el “document de 
control i seguiment de residus 
perillosos” 

 Es distribueixen les còpies del 
“document de control i 
seguiment de residus 
perillosos”.  

 La UA i el transportista firmen 
carta de port/albarà de càrrega 
de residus. 

Còpia del DCS per a l'arxiu de la UNIVERSITAT 

 

 

 

   

 

 

   

    

(♦)Només necessària en trasllat entre comunitats autònomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMENT DE MEDI 
AMBIENT 

PMA-04 

Revisió 04 

Pàgina    5  de   6 

ENTREGA EXTERIOR I GESTIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS 

 

 

 

 

 

PÀGINES:                  Pàgina    5  de  6 

NOTA (*):  
 

- El document d'acceptació per a cada residu perillós se sol·licita inicialment i és vàlid 
mentre no se’n modifiquen les característiques. 

 
- El comprovant de gestor autoritzat i el comprovant de transportista autoritzat per a cada 

residu se sol·licita inicialment i posteriorment, se sol·licitaran les renovacions o noves 
concesions d’aquestes llicències. 

 
4.1.4 CONTROL DELS RESIDUS PERILLOSOS 

 
El Vicerectorat d’Infraestructures, Espais i Medi Ambient és el responsable de: 
 
 Controlar la quantitat o retirada dels residus perillosos que es generen en la UA, utilitzant el Llibre 

de registre de residus perillosos. 
 

4.2 CODIFICACIÓ DE DOCUMENTS INTERNS 
 

Amb la finalitat de facilitar-ne la identificació i el control, tota la documentació utilitzada per a la 
gestió de residus perillosos està codificada. 

 

4.2.1 PROCEDIMENTS: 
 

Els procediments s'identifiquen de la manera següent: 
 
PMA-XX  
 
On,  

PMA = PROCEDIMENT DE MEDI AMBIENT 

XX    = Números correlatius dels procediments, corresponent, per al cas de residus perillosos, els 

números 03 i 04. 

 

4.2.2 INSTRUCCIONS DE TREBALL: 
 

Las instruccions de treball s'identifiquen de la manera següent: 
 
ITMA-YY 
 
On:  

ITMA = Instrucció de Medi Ambient. 

YY     = Números correlatius de les instruccions començant per 01. 
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4.2.3 PAUTES PREVENTIVES: 
 

Les pautes preventives s'identifiquen de la manera següent: 
 
PP-YY 
 
On: 
 
PP = pauta preventiva. 

YY = números correlatius de les pautes començant per 01 

 

4.2.4 REGISTRES 

 

Els registres que es deriven d'annexos estaran codificats.  
 
Els annexos s'identifiquen de la manera següent: 

 

ITMA -XX-AY  

On, 

ITMA –XX = codi de la instrucció de medi ambient de la qual deriva l'annex 
A = annex 

I = números correlatius dels annexos començant per 1 

 
5. ARXIU  

 

L’Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental és la responsable de: 
 

 Mantenir en arxiu els registres relacionats amb la gestió dels residus durant un temps no inferior a cinc 
anys. 

 
Els registres generats com a conseqüència de la gestió de residus són els següents: 
 

 Document d'acceptació del residu per gestor autoritzat. 

 Comprovant que el gestor està autoritzat per a gestionar el residu. 

 Comprovant que el transportista està autoritzat per al trasllat del residu. 

 Notificació prèvia de transport de residus perillosos (Només en cas de trasllat entre comunitats autònomes) 

 Document de control i seguiment de residus perillosos (DCSRP). 

 Llibre registre de residus perillosos. 

../../../LIBRO%20REGISTRO.doc

