
 

Sol·licitud de recollida i reposició d’envasos 
de residus especials de laboratori 
FOR/MAM/001 

 

DADES GENERALS 
Centre  
Edifici  Planta  
Departament  Data  
Laboratori  
Nom i cognoms sol·licitant  
Correu-e  Telèfon  
 
RECOLLIDA SOL·LICITADA 

Grup 
Volum (litres) 

Observacions 0,5 5 10 30 60 120 200 
Compostos halogenats         
Compostos no halogenats         
Solucions orgàniques o d’alta DQO         
Compostos inorgànics         
Àcids inorgànics         
Bases inorgàniques         
Olis minerals         
Altament perillosos         
Sòlids contaminats         
Envasos contaminats         
Bioperillosos (sanitaris grup III)         
Citotòxics (sanitaris grup IV)         
Indiqueu la quantitat de bidons a retirar de cada grup en funció del seu volum (només a les caselles activades). Si 
teniu reactius purs obsolets, mantingueu-los a l’envàs original i feu una llista utilitzant el formulari FOR/MAM/002. 
 
MATERIAL SOL·LICITAT 
Descripció  Imatge Volum Quantitat (unitats) 
Bidó de químics (boca petita) 

 

0,5 litres  
5 litres  

10 litres  
Bidó de químics (boca ampla) 

 

5 litres  

10 litres  

Bidó ballesta (per a envasos de 
reactius buits i sòlids contaminats) 

 

60 litres  
120 litres  
200 litres  

Chemobox per a punxants (residus 
sanitaris de grup III) 

 

5 litres  
10 litres  

Contenidor de bioperillosos (residus 
sanitaris de grup III) 

 

30 litres  

60 litres  

Contenidor de citotòxics (residus 
sanitaris de grup IV) 

 

30 litres  

60 litres  

Caixa per a ampolles i envasos de 
reactius caducats 

 
--------  
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