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Legislació i Gestió 
Ambiental

MP08 UF03 Seguretat i Gestió Ambiental
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Què és una Norma ISO?

 La Norma ISO és un conjunt de normes 
sobre qualitat i gestió continua de 
qualitat, establertes per la Organització 
Internacional de Normalització (ISO). Es 
poden aplicar a qualsevol tipus de 
organització o activitat orientada a la 
producció de bens o serveis.
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Què és ISO 14001?

 La ISO 14001 és una norma que descriu 
especificacions del Sistema de Gestió 
Ambiental d’un laboratori per tal de 
conèixer i controlar amb detall el 
progrès del programa ambiental.
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Què s’ha de fer per implantar i 
certificar?

 Existeix el Reglament 
EMAS (2000): és una 
normativa voluntària de la 
Unió Europea que reconeix 
a aquelles organitzacions 
que han implantat un 
SGMA (Sistema de Gestió 
Mediambiental) i han 
obtingut un compromís de 
millora continua
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Quins beneficis aporta? 

 Reducció dels consums de recursos 
naturals (energia, aigua i matèries 
primeres).

 Minimització dels residus generats.

 Recuperació de subproductes
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Com controlem aquests punts?
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Nosaltres som escola verda

 Què fem al centre?
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Normativa de Medi Ambient a 
Catalunya i Estatal

CATALUNYA

 Llei  4/2004, d´1 de juliol, reguladora del procés d´adequació de les 
activitats d´incidència ambiental que estableix la Llei 3/1998, de 27 
de febrer, de la intervenció integral de l´Administració ambiental.

 Decret 114/1988, de 7 d´abril, d´avaluació d´impacte ambiental

 Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre l´exercici de les funcions 
d´inspecció i control en l´àmbit de la protecció del medi ambient.

ESTATAL

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justícia en materia de medio ambiente (incorpora les Directives 
2003/4/CE i 2003/35/CE)

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente.
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GESTIÓ DE RESIDUS
M08.Qualitat i Seguretat en el Laboratori

UF3.Seguretat i Gestió Ambiental

…
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Què és un residu?

-Un residu és tot allò que resulta 
d´una activitat humana o procés 
productiu, el productor o posseïdor 
del qual el destina a l´abandonament.
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Què vol dir gestió de residus?
-La gestió dels residus comprèn 
totes les activitats destinades a 
recollir-los i tractar-los de la manera 
més adequada per disposar-los en 
condicions de seguretat ambiental. 
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-No obstant això, cada cop és més 
evident que la gestió dels residus ha 
d’incloure també totes les accions 
possibles per prevenir-ne i 
minimitzar-ne la generació com ja 
vam estudiar.
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Esquema Gestió Residu
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-La GESTIÓ DE RESIDUS AL 
LABORATORI és un aspecte 
fonamental en el bon funcionament 
d’un laboratori, i clau per garantir 
la protecció ambiental, a més a 
més de  la seguretat i la salut dels 
usuaris. 
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-Per tant, cal tenir en compte la 
CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS al 
laboratori que són:

RESIDUS NO 
PERILLOSOS

RESIDUS 
PERILLOSOS 
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RESIDUS  PERILLOSOS

-En funció de la Composició i Tipologia 

dels residus perillosos generats al 

laboratori s’han establert 7 grups de 

classificació per tal de garantir la 

seguretat ambiental i evitar reaccions 

d’incompatibilitat entre els diferents 

residus.

17



-Els 7 grups són els següents:
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Plantilles Etiquetatge Residus Perillosos

PLANTILLES ETIQUETATGE DE RESIDUS PERILLOSOS
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http://www.upc.edu/sostenible2015/ambits/la-gestio-interna/residus/etiquetes-residus-quimics


-També  trobem al 
laboratori un altre tipus 
de residus asimilables 
als urbans com:

RESIDUS  NO PERILLOSOS

PAPER,CARTRÓ, PLÀSTICS, 
GUANTS, VIDRES…..etc.
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http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/1685
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http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/1685


LEGISLACIÓ 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (DOGC 1776 de 28/07/1993)

R.D. 833/1988 de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (Articles 50, 51 i 56 derogats). (BOE 182 de 30 

julio de 1988)

Orden 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización de 

los residuos tòxicos y peligrosos. (BOE 270, de 10/11/89)

R.D. 1078/1993 de 2 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (BOE 216 de 9/9/93)

R.D. 363/1995 de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas, y clasificación envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. (BOE 133 

de 5/6/95)

R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. (BOE 97 de 23/4/97)

R.D. 952/1997 de 20 de junio por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la 

Ley Básica de Residuos tóxicos y peligrosos. (BOE 160 de 5/7/97)

Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos (BOE, 96 de 22/4/98).
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