
Pla Integral de Recollida Selectiva al Campus 
Nord de Barcelona 
 
Protocols de recollida de residus. 
 
Índexs dels protocols: 
 

• Paper i cartró 
• Vidre 
• Piles 
• Fluorescents 
• Tòner 
• Llaunes 
• Metalls 
• Material electrònic 
• Olis vegetals 
• Olis Minerals 
• Matèria Orgànica 
• Residus de laboratori 
• Plàstics 
• Medicaments de farmacioles 
• Roba  

 
Paper i cartró 
 

• S’han distribuït per tots els passadissos, espai comuns i 
secretaries dels edificis del Campus, papereres de recollida 
selectiva de paper i cartró usats. 

• Les recollides d’aquestes papereres es fa segons un calendari 
establert juntament amb l’empresa concesionaria  servei de 
neteja 

• El contingut dels contenidors de paper te com a destí un 
gestor autoritzat per a la transformació de l’esmentat producte. 

• A l’exterior del Campus, els serveis de l’Ajuntament de 
Barcelona han distribuït així mateix contenidors específics per 
a la recollida de paper i cartó. 

• Per a qualsevol incidència relacionada amb la recollida, estat 
de les papereres o d ‘incorporació de noves papereres, us heu 
de dirigir a la direcció de correu electrònic 
Recogida.selectiva.cnord@upc.es 

 



Vidre 
 
• Els bars i restaurants del Campus tenen l’obligació de 

dipositar el vidre que generen amb motiu de la seva activitat, 
en els contenidors dels serveis municipals que amb aquesta  
finalitat estan dipositats a l’exterior del Campus. 

• El vidre que es genera en les reparacions de manteniment 
(vidre no contaminat) es diposita en els contenidors exteriors 
del Campus ( contenidors Ajuntament) 

• El vidre contaminat dels laboratoris del Campus es recollirà 
dues vegades l’any mitjançant un gestor autoritzat (ECOCAT) 
 
 

Piles 
 

• Tots els edificis del Campus Nord disposen de contenidors de 
recollida de piles convencionals i de botó. 
La recollida dels contenidors es realitza mensualment, i 
semestralment un gestor autoritzat (Pilagest) recull totes les 
existències del Campus 

• Las bateries dels equips que s’utilitzen a manteniment del 
Campus  (equips de seguretat, llums d’emergència etc.) són 
recollides semestralment pel mateix gestor autoritzat 

• Per a qualsevol incidència relacionada amb la recollida, estat 
dels contenidors o d’incorporació de nous contenidors us heu 
d’adreçar a la direcció de correu electrònic: 
Recogida.selectiva.cnord@upc.es 

 
 
Fluorescents  
  

• Manteniment de Campus s’encarrega de recollir els 
fluorescents i  bombetes usades.) 

 
 
Tòner 
 

• En cada edifici del Campus hi ha un contenidor de tòner i 
cartutxos d’impressora. 

• La recollida dels contenidors es realitza cada mes  
• La recollida la realitza un gestor autoritzat que s’encarrega del 

seu posterior reciclatge o destrucció  



• Las empreses concessionàries dels serveis de reprografia del 
Campus realitzen la recollida y el reciclatge a traves dels seus 
propis proveïdores com marquen las clàusules dels seus 
contractes 

• Per qualsevol incidència relacionada amb la recollida, estat 
dels contenidors o d’incorporació de nous contenidors us heu 
d’adreçar a la direcció de correu electrònic: 
Recogida.selectiva.cnord@upc.es 

 
 
Llaunes 
 

• Distribuïts por el Campus existeixen contenidors específics 
per a la recollida de llaunes d’alumini. 

• Aquesta recollida la fa un gestor autoritzat trimestralment 
• Los bars y restaurants del Campus tenen l’obligació de 

dipositar les llaunes que generen per la seva activitat en els 
contenidors dels serveis municipals que para tal finalitat estan 
establerts a l’exterior del Campus 

 
 
Metalls 
 

• Els laboratoris del Campus que generen residus metàl·lics 
emmagatzemen aquests fins la posterior recollida semestral 
por part d’un gestor autoritzat (ECOCAT) 

 
 
Material Electrònic 
 

• Trimestralment s’efectua una recollida de material electrònic 
obsolet. 

• Les àrees informàtiques del Campus són les encarregades 
d’informar de les esmentades recollides d’acord amb 
Coordinació del Campus Nord. 

• El material recollit sempre serà material obsolet i haurà 
d’haver estat donat de baixa per part de l’usuaris. 

• El material recollit es lliurarà a un gestor autoritzat per al seu 
posterior reciclatge o eliminació.  

 
Olis Vegetals 
 



• Els bars i restaurants del Campus, únics generadores 
d’aquest tipus de residus, estan obligats segons  les 
condicions establertes en els seus contractes a reciclar els 
esmentats productes. 

• Han de tenir un gestor autoritzat i han d’enviar una còpia dels 
albarans de recollida a Coordinació del Campus Nord. 

 
 
Matèria Orgànica 
 

• La matèria orgànica procedent dels residus que es generen en  
bars i restaurants del Campus s’ha de separar per a la seva 
posterior recollida per part dels serveis de recollida nocturna 
d’escombreries. Els esmentats bars estan en possessió de 
contenidors específics per a poder classificar i separar la 
matèria de rebuig. 

• La matèria orgànica que es genera del manteniment dels 
jardins y zones verdes del Campus és recollida en els 
contenidors de recollida de matèria orgànica de l’ajuntament. 

 
 
Residus de laboratoris 
 

• Semestralment es fa la recollida dels residus que es generen 
en els laboratoris del Campus .(Calendari de recollides 
previstes ?) 

• Aquesta recollida  la efectua un gestor autoritzat (ECOCAT) 
que recull pels diferents laboratoris del Campus els residus 
generats.  Durant la recollida es reposen contenidors i 
etiquetes identificatives dels productes. 

 
 

Plàstics 
 

• S’han distribuït per tots els passadissos, espai comuns i 
secretaries dels edificis del Campus, papereres de recollida 
selectiva d’envasos de plastic. 

• Les recollides d’aquestes papereres es fa segons un calendari 
establert juntament amb l’empresa concesionaria  servei de 
neteja 

• El contingut dels contenidors de plàstic  té com a destí un 
gestor autoritzat per a la transformació de l’esmentat producte. 



• A l’exterior del Campus, els serveis de l’Ajuntament de 
Barcelona han distribuït així mateix contenidors específics per 
a la recollida de plàstic. 

 
 
Roba 
 

• L’exterior del Campus Nord (al costat de l’entrada per la plaça 
Eusebi Güell) es troba un contenidor de recollida de roba 
usada. 
Aquest procés de recollida de roba és fruit d’un conveni de 
col·laboració entre la UPC i les entitats Fundació Engrunes, 
Fundació un Sol Món, l’Associació Intersectorial de 
recuperadors i Empreses socials de Catalunya. 

 
 
Olis Minerals 
 

• Els olis minerals  utilitzats en els laboratoris són reciclats i 
recuperats per un gestor autoritzat en aquest tipus d’olis 
(empresa CATOR S.A.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


