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1) S’han establert procediments diferenciats per a la gestió de residus químics i sanitaris
(biològics i citotòxics). En el cas que un laboratori comenci a generar residus d’alguna
de les dues tipologies cal que es posi en contacte amb la seva unitat de coordinació de
referència per tal de concretar el procés de recollida d’aquests residus d’acord amb la
normativa vigent i amb el procediment específic del Campus o centre al que pertany.
2) S'han modificat alguns grups de classificació de residus químics per facilitar la seva
gestió final i per simplificar la identificació i classificació de residus per part dels
productors. En les taula de classificació de residus químics i en la taula de classificació
de residus sanitaris es poden consultar els nous grups de classificació, amb una
descripció i exemples per a cada grup.
3) S’ha actualitzat el catàleg d’envasos per a residus químics i el catàleg d’envasos per a
residus sanitaris. Cal recordar que els envasos per a residus químics líquids són els de
boca estreta i per a residus sòlids els de boca ampla.
4) Es disposa d’un nou model d’etiquetes per a la identificació dels residus. Les etiquetes
de residus químics es poden descarregar i les etiquetes de residus sanitaris es lliuren
amb el subministrament d’envasos. En tot cas cal completar les dades identificatives
de l’etiqueta per tal que el transportista pugui recollir els residus.
5) S’ha creat un nou model de fitxa de sol·licitud per a la recollida de residus i per a la
petició de nous envasos, una fitxa de sol·licitud per a residus químics i una fitxa de
sol·licitud per a residus sanitaris. Per tal de portar un registre dels residus que es van
generant en un laboratori cal completar aquestes fitxes en continu i no únicament en
el moment de fer la petició de recollida.
6) Les unitats de coordinació de cada Campus o Centre informaran del procés i dates de
recollida per a cada grup de residus. Es pot consultar el calendari de recollides
planificades.
7) En cas d’una necessitat extraordinària de recollida de residus o de petició de nous
envasos el laboratori haurà d’adreçar la sol·licitud per escrit a la unitat de coordinació
de referència, que juntament amb l’Oficina de Gestió Sostenible i d’Igualtat
d’Oportunitats valoraran el cas i determinaran el procediment a seguir.

