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ÀREES AFECTADES PEL DOCUMENT 

Laboratoris de la Universitat d'Alacant. 

Plantes Pilot. 

Servei de Prevenció. 

 

 

1. OBJECTE 

 

El present procediment defineix la sistemàtica emprada en la UNIVERSITAT D'ALACANT per a la 

reutilització d'envasos que han contingut reactius, com a envasos per a residus, amb la finalitat de:  

 

 Facilitar la reutilització d'envasos contaminats amb substàncies perilloses, i que per tant són 

considerats residus perillosos, de la forma menys perjudicial per a la salut humana i el medi 

ambient. 

 No utilitzar procediments ni mètodes que puguen causar accidents, perjudicar el medi ambient i, 

en particular, crear riscos per a l'aigua, l'aire o el sòl, ni per a la fauna o flora, sense provocar 

incomoditats pel soroll o les olors i sense atemptar contra els paisatges i llocs d'especial interés. 

 

 

2. ABAST  

 

S'aplica a: 

 

Envasos buits contaminats amb substàncies perilloses i que per tant, són considerats residus perillosos.  

 

 

3. DEFINICIONS 

 

 Envàs: tot producte fabricat amb materials de qualsevol naturalesa i que s'utilitze per a contindre, 

protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, des de matèries primeres fins a articles 
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acabats, en qualsevol fase de la cadena de fabricació, distribució i consum. Es consideraran també 

envasos tots els articles d'usar i tirar utilitzats amb aquest mateix fi. Dins d'aquest concepte s'inclouen 

únicament els envasos de venda o primaris, els envasos col·lectius o secundaris i els envasos de 

transport o terciaris.  

Es consideren envasos industrials o comercials aquells que siguen d'ús i consum exclusiu en les 

indústries, comerços, serveis o explotacions agrícoles i ramaderes i que, per tant, no siguen 

susceptibles d'ús i consum ordinari en els domicilis particulars.  

 

 Residu d'envàs: tot envàs o material d'envàs del qual es desprenga el seu posseïdor o tinga 

l'obligació de desprendre's en virtut de les disposicions en vigor.  

 

 Gestió de residus d'envasos: l'arreplega, la classificació, el transport, l'emmagatzemament, la 

valoració i l'eliminació dels residus d'envasos, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i dels llocs 

de descàrrega després del seu tancament.  

 

 Prevenció: la reducció, en particular mitjançant el desenrotllament de productes i tècniques no 

contaminants, de la quantitat i de l'impacte per al medi ambient de:  

 

Els materials i substàncies utilitzades en els envasos i presentes en els residus d'envasos.  

 

Els envasos i residus d'envasos en el procés de producció, i en la comercialització, la distribució, la 

utilització i l'eliminació.  

 

 Reutilització: tota operació en què l'envàs concebut i dissenyat per a realitzar un nombre mínim de 

circuits, rotacions o usos al llarg del seu cicle de vida, siga omplit o reutilitzat amb el mateix fi per al 

que va ser dissenyat, amb ajuda o sense de productes auxiliars presentes en el mercat que permeten 

l'omplit de l'envàs mateix. Aquests envasos es consideraran residus quan ja no es reutilitzen.  

 

 Reciclatge: la transformació dels residus d'envasos, dins d'un procés de producció, per al seu fi inicial 

o per a altres fins,inclòs el compostatge i la biometanització, però no la recuperació d'energia.  

 

A aquests efectes, el soterrament en abocador no es considerarà compostatge ni biometanització.  
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 Valoració: tot procediment que permeta l'aprofitament dels recursos continguts en els residus 

d'envasos, inclosa la incineració amb recuperació d'energia, sense posar en perill la salut humana i 

sense utilitzar mètodes que puguen causar perjuís al medi ambient.  

 

 Recuperació d'energia: l'ús de residus d'envasos combustibles per a generar energia mitjançant 

incineració directa amb o sense altres residus, però amb recuperació de calor.  

 

 Eliminació: tot procediment dirigit, bé a l'emmagatzemament o abocament controlat dels residus 

d'envasos o bé a la seua destrucció, total o parcial, per incineració o altres mètodes que no impliquen 

recuperació d'energia, sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguen 

causar perjuís al medi ambient.  

 

 Agents econòmics: Els fabricants i importadors, o adquirents en altres Estats membres de la Unió 

Europea, de matèries primeres per a la fabricació d'envasos, així com els valoritzadors i recicladors.  

 

 Fabricants d'envasos: els agents econòmics dedicats tant a la fabricació d'envasos com a la 

importació o adquisició en altres Estats membres de la Unió Europea, d'envasos buits ja fabricats.  

 

 Envasadors: els agents econòmics dedicats tant a l'envasament de productes com a la importació o 

adquisició en altres Estats membres de la Unió Europea de productes envasats, per a la seua posada 

en el mercat.  

 

 Comerciants o distribuïdors: els agents econòmics dedicats a la distribució, majorista o detallista, 

d'envasos o de productes envasats.  

 

Al seu torn, dins del concepte de comerciants, es distingeix:  

 

a) Comerciants o distribuïdors d'envasos: els que realitzen transaccions amb envasos buits.  

 

b) Comerciants o distribuïdors de productes envasats: els que comercialitzen mercaderies envasades, 

en qualsevol de les fases de comercialització dels productes.  
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 Recuperadors de residus d'envasos i envasos usats: els agents econòmics dedicats a l'arreplega, 

classificació, emmagatzemament, condicionament i comercialització de residus d'envasos per al seu 

reutilització, reciclatge i altres formes de valoració. Residu: qualsevol substància o objecte pertanyent 

a alguna de les categories que figuren en la legislació vigent, del qual el seu posseïdor es desprenga 

o del que tinga la intenció o obligació de desprendre's. 

 

 Arreplega: tota operació consistent a arreplegar, classificar, agrupar o preparar residus per al seu 

transport.  

 

 Arreplega selectiva: el sistema d'arreplega diferenciada de materials orgànics fermentables i de 

materials reciclables, així com qualsevol altre sistema d'arreplega diferenciada que permeta la 

separació dels materials valoritzables continguts en els residus.  

 

 Emmagatzemament: el depòsit temporal de residus, amb caràcter previ a la seua valoració o 

eliminació, per temps inferior a dos anys o a sis mesos si es tracta de residus perillosos, a menys que 

reglamentàriament s'establisquen terminis inferiors.  

 

No s'inclou en aquest concepte el depòsit temporal de residus en les instal·lacions de producció amb 

els mateixos fins i per períodes de temps inferiors als assenyalats en el paràgraf anterior.  

 

 Estació de transferència: instal·lació en la qual es descarreguen i emmagatzemen els residus per a 

poder posteriorment transportar-los a un altre lloc per a la seua valoració o eliminació, amb 

agrupament o sense previ.  

 

 Abocador: instal·lació d'eliminació que es destine al depòsit de residus en la superfície o baix terra. 

 

 

4. METODOLOGIA PER A LA REUTILITZACIÓ D'ENVASOS CONTAMINATS AMB SUBSTÀNCIES 

PERILLOSES, COM A ENVASOS PER A RESIDUS.  
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4.1. REQUISITS PER A LA REUTILITZACIÓ D'ENVASOS CONTAMINATS. 

Els envasos que han contingut reactius podran ser reutilitzats com a envasos per a residus perillosos, 

sempre que el residu per al qual es vol destinar siga de la mateixa naturalesa, i compatible físico-

químicamente, amb el reactiu que ha contingut. Un envàs no podrà ser reutilitzat quan, a causa de la 

incompatibilitat entre el reactiu que ha contingut i el residu que es pretén introduir, es requerisquen 

operacions de pretractament o neteja. 

L'envàs a reutilitzar ha de complir els requisits següents: 

 Trobar-se en perfectes condicions, i no presentar alteracions de les seues propietats físiques i/o 

químiques. 

 No ha de presentar escapes. 

 Ha de disposar del seu tap de tancament original, o un altre igual, que assegure el tancament 

hermètic de l'envàs per a evitar vessaments. 

 En l'envàs ha de quedar ben clara la naturalesa del reactiu que ha contingut a fi d'assegurar la 

compatibilitat amb el residu que es pretén introduir. Si no es pot identificar la naturalesa del 

reactiu que ha contingut, l'envàs no podrà ser reutilitzat ja que no es pot assegurar les 

compatibilitat amb el residu. 

 

Si compleix amb tots aquests requisits, l'envàs podrà ser reutilitzat com a envàs per a residus. Si no 

compleix un o més d'ells, o requereix operacions de pretractament o neteja, l'envàs ha de ser eliminat 

com a residu perillós i gestionat segons el procediment PMA-03: Arreplega Interna de Residus 

Perillosos. 

Els residus introduïts en envasos reutilitzats seran gestionats de la mateixa manera que els residus 

introduïts en envasos nous, seguint el procediment PMA-03: Arreplega Interna de Residus Perillosos. 

 

4.2. ETIQUETATGE D'ENVASOS REUTILITZATS.  

En primer lloc han d'eliminar-se de l'envàs que es vaja a reutilitzar, totes les etiquetes originals en què 

s'arreplega informació relativa al reactiu que ha contingut. Una vegada lliure de tota etiqueta, es 

procedirà a identificar-ho amb l'etiqueta corresponent al grup a què pertany el residu que es vol introduir, 

segons la instrucció ITMA-02: Etiquetatge d'envasos de residus.  
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5. INCOMPATIBILITATS ENTRE SUBSTÀNCIES PERILLOSES. 
 

A continuació s'adjunta un quadro resum de les incompatibilitats més característiques. 

 

QUADRE RESUM D’INCOMPATIBILITATS 
D’EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS PERILLOSOS 

  

     

 

+ - - - + 

 

- + - - - 

 

- - + - + 

 

- - - + O 

 

+ - + O + 

+ Es poden emmagatzemar conjuntament.  

O Solament podran emmagatzemar-se junts, si s'adopten certes 

mesures preventives.  

- No han d'emmagatzemar-se junts. 

       

 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DE LES SUBSTÀNCIES PERILLOSES. 
 
Sistema Globalment Harmonitzat de classificació i etiquetatge de productes químics (SGA) 
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* Basat en l'Annex I del Reglament (CE) nº 1272/2008 per a totes les categories de perill amb pictogrames del 
SG 
 
** Prenent com a base la taula de correspondències de l'Annex VII del Reglament (CE) nº 1272/2008. 
 
*** Toxicitat específica en determinats òrgans (STOT: Specific Target Organ Toxicity) 

 

 


