
4. RESIDUS SANITARIS

4.1.  INTRODUCCIÓ

Els tipus de residus que es poden trobar en un centre sanitari o en un laboratori experi-
mental o d’investigació relacionat poden ésser molt diversos. Si aquests residus no són ges-
tionats de manera adient poden suposar un risc per a la salut, especialment per a la dels
pacients i els col·lectius laborals, i una amenaça per al medi ambient.

Els residus generats com a resultat de l’activitat sanitària, és a dir, en centres sanitaris
i laboratoris associats, es classifiquen en quatre grups, en funció del seu origen i el seu risc
d’infecció o perillositat:

a) Residus sense risc o inespecífics: 

Grup I. Són residus municipals que per la seva naturalesa i composició són inerts i no
especials i no requereixen exigències especials de gestió ni dins ni fora del centre generador.
Aquest tipus de residus inclouen materials com el cartró, paper, material d’oficines i despa-
txos, cuines, bars, menjadors, tallers, jardineria, i en general els residus que no deriven direc-
tament d’una activitat sanitària. 

Grup II. Són residus inerts i no especials que no plantegen exigències especials en la
seva gestió fora del centre generador, i es consideren residus municipals. Dins el centre gene-
rador si que poden suposar un risc d’infecció si no són manipulats correctament. Aquests tipus
de residus inclouen material de cures, guixos, robes i material d’un sol ús bruts amb sang, se-
crecions i/o excrecions, així com altres residus no englobats dins la categoria dels residus sani-
taris de risc. 

b) Residus de risc o específics: 

Grup III. Són residus especials que requereixen l’adopció de mesures de prevenció en
la recollida, l’emmagatzematge, el transport, el tractament i disposició del rebuig, tant dins com
fora del centre generador, atès que poden generar un risc per a la salut laboral i pública.
Aquests residus són la sang i hemoderivats en forma líquida, agulles i material punyent i ta-
llant, vacunes vives i atenuades, residus anatòmics (excepte cadàvers i restes humans amb
entitat suficient procedents d’avortaments, mutilacions i operacions quirúrgiques), cultius i re-
serves d’agents infecciosos, residus d’animals d’investigació i/o experimentació inoculats bio-
lògicament, i la resta de residus sanitaris infecciosos. Es consideren a aquest efecte residus
sanitaris infecciosos els residus capaços de transmetre alguna de les malalties infeccioses que
figuren en l’annex d’aquest Decret, i tots els residus procedents de malalts que per necessitats
d’aïllament, i a criteri del centre generador, poden ser inclosos en aquest grup. 

Grup IV. Són els residus especials no inclosos en el grup III i els residus citotòxics, és a
dir, els compostos per restes de medicaments citotòxics i tot el material que està en contacte



amb ells que presenti propietats cancerígenes, mutagèniques i teratogèniques, com també les
restes de substàncies químiques, els medicaments caducats, els olis minerals, els residus de
laboratoris radiològics i els residus radioactius, objecte de regulació en altres normes especí-
fiques. Per a la seva gestió aquests residus estan subjectes a requeriments especials des del
punt de vista higiènic i mediambiental, tant dins com fora del centre generador. 

Així, dins dels residus del grup IV es poden definir els subgrups següents:

• Residus citotòxics (RC): restes de medicaments antineoplàstics i qualsevol material
d’un sol ús contaminat amb aquests fàrmacs. Es tracta de residus sanitaris peri-
llosos (cancerígens, mutagènics i tòxics per a la reproducció) específics de l’activi-
tat sanitària.

• Residus químics: són residus contaminats amb productes de natura química que els 
donen caràcter de residu industrial especial. Es tracta de residus no específics de 
l’activitat sanitària i que comprenen materials molt diversos, com ara piles, termò-
metres, dissolvents, reactius químics, banys de revelat de radiografies, medica-
ments, lubricants, etc. El tractament i la gestió s’han considerat en el capítol 3. 
Malgrat això, a alguns, com ara termòmetres (mercuri), piles i bateries, se’ls han 
d’aplicar criteris específics de recollida i selecció.

• Residus radioactius: material de rebuig contaminat amb substàncies radioactives. 
La recol·lecció i l’eliminació són competència exclusiva d’ENRESA. Es tracten en un 
capítol específic (capítol 5). 

• Restes anatòmiques humanes d’entitat: cadàvers i restes humanes d’entitat sufi-
cient, procedents de sales de dissecció. La gestió queda regulada pel Reglament de 
policia sanitària mortuòria (Decret 2263/74, de 20 de juliol. BOE de 17 d’agost de 
1974). Han d’eliminar-se per inhumació o cremació.

• Olis minerals i sintètics: segons l’ordre de 6 de setembre de 1988, s’entén per oli 
usat qualsevol oli industrial amb base mineral o lubricant que s’hagi tornat inadequat 
per a l’ús a què s’hagués assignat inicialment i, en particular, els olis usats dels mo-
tors de combustió i dels sistemes de transmissió, els olis minerals lubricants i els 
olis per a turbines i sistemes hidràulics. Qualsevol oli usat ha de ser recollit per un 
tractador autoritzat i ser tractat adientment.

• Medicaments caducats (excepte citotòxics).
• Residus amb metalls: quedarien inclosos en el capítol 3, de gestió de residus 

químics.

Així, i segons el Decret 27/1999 (DOGC de 16 de febrer de 1999), es consideren residus
sanitaris (com a específics de l’activitat sanitària) els englobats dins dels grups:

• Residus sanitaris no específics: corresponen als residus del grup II.
• Residus sanitaris específics: corresponen als residus del grup III.
• Residus citotòxics: corresponen a part dels residus del grup IV.

El conjunt de residus sanitaris específics (grup III) i no específics (grup II) rep el nom de
residus biosanitaris.

4.2.  GESTIÓ DELS RESIDUS SANITARIS

A causa de les característiques específiques dels residus generats en les activitats sani-
tàries i del risc d’infecció que suposen alguns d’aquests residus, la gestió ha de ser molt acu-
rada. Així, l’ordenació i la gestió correctes d’aquests residus permeten disminuir el possible risc
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cap a la salut i el medi ambient derivat d’una deficient gestió intracentre a la vegada que mini-
mitzen els costos de la gestió de residus sanitaris.

Els darrers anys s’ha fet un ús abusiu de material rebutjable i ha augmentat considera-
blement la quantitat de residus generats. Per tant cal limitar l’ús de material rebutjable només
per als treballs que suposen un perill d’infecció.

La descontaminació i l’eliminació de residus són operacions íntimament relacionades, ja
que la desinfecció o l’esterilització constitueix la primera fase de l’eliminació. La gran majoria
del material i dels equips es poden tornar a utilitzar un cop esterilitzats o desinfectats, com ara
el material de vidre, l’instrumental o la roba de treball. Amb el temps, però, tots els materials i
elements d’un equip han d’eliminar-se.

D’altra banda, és important assenyalar que segons el Decret 27/1999 (DOGC de 16 de
febrer de 1999) els centres, els serveis i els establiments que produeixin residus sanitaris hau-
ran de tenir i portar al dia un llibre oficial de control a disposició dels funcionaris i les autoritats
competents, en el qual s’hauran de fer constar les dades següents:

• La unitat assistencial o servei generador de residus.
• La data de lliurament dels residus específics o de risc al transportista o al gestor 

autoritzat.
• El volum de residus objecte de lliurament corresponents als grups II, III i citotòxics.
• El número de la fitxa d’acceptació i del full de seguiment.
• Les incidències. En cas que se’n produeixin el centre, el servei o l’establiment 

generador ha d’elaborar un informe explicatiu, complementari del llibre oficial de 
control, en què constin els fets produïts i les mesures correctores adoptades. 
Qualsevol incidència ha de ser immediatament comunicada a la Direcció General de 
Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Aquest llibre oficial de control cal demanar-lo a la Direcció General de Salut Pública.
També hauran d’enviar el primer trimestre de cada any un resum escrit dels volums de residus
corresponents als grups II, III i citotòxics generats l’any anterior a la Direcció General de Salut
Pública, que trametrà anualment les dades de producció d’aquest centres a la Junta de Residus.

Ident i f icació i  c lassi f icació

La identificació i la segregació dels residus sanitaris s’ha de fer a partir de les definicions
i les procedències indicades anteriorment. Aquesta classificació es basa, fonamentalment, en
la naturalesa dels residus i els seus riscos associats i s’adapta a l’ordenament jurídic vigent a
Catalunya en matèria de residus. Això permet una manipulació posterior adequada i una dis-
minució dels riscos d’accidents i infeccions específics per a cada tipus de residu. 

Recol l ida i  acumulació

Un cop realitzada una correcta identificació i classificació dels tipus de residus sanitaris,
aquests es recolliran fent servir recipients de residus específics per a cada tipus i no barrejant-
los mai. 

En tot cas, a les zones de producció de residus sanitaris les bosses de recollida han
d’estar dipositades en tot moment dins d’un contenidor o estructura de suport.

Aquesta recollida ha de seguir criteris d’asèpsia, innocuïtat i economia.
L’acumulació pot ser de dos tipus:

• Acumulació local: quan els residus es dipositen en un envàs situat a la mateixa es-
tança on es generen (o en una altra d’annexa, directament connectada).

• Acumulació centralitzada: quan els residus generats en estances diferents es concen-
tren en un únic punt. Es realitza normalment al magatzem intermedi, que és on es guarden pro-



visionalment els envasos plens de residus, per dirigir-se posteriorment a l’àrea de tractament
intern o a l’àrea d’emmagatzematge final.

El magatzem intermedi és útil per tal d’acumular els residus sanitaris en els seus enva-
sos o per centralitzar la recollida dels envasos plens cap al magatzem final. Aquest emma-
gatzematge, cal fer-lo només en estances seleccionades per a aquesta funció, encara que no
cal que siguin exclusives, però no s’ha de fer mai en estances on hi hagi activitat sanitària, ni
a les zones de pas, encara que només sigui per un espai de temps breu. Es recomana que els
residus s’evacuïn dels diferents serveis amb una freqüència mínima de 12 hores, excepte 
els envasos per a residus punxants o tallants, que poden estar més temps en ús.

El magatzem intermedi ha de ser fàcil de netejar i, si és possible, convé que disposi de
ventilació, un rentamans (especialment si és d’ús múltiple) i un desguàs per facilitar la neteja.

Tractament intracentre

Els residus sanitaris no poden ser recuperats ni poden utilitzar-se com a matèria primera
ni com a combustible alternatiu. Això vol dir que han de ser tractats i disposats correctament.
Per tant, un punt a tenir molt en compte és la prevenció en la seva generació (en disminuir la
quantitat generada), així com la segregació correcta per no contaminar altres residus que sí
que siguin valoritzables. Cal dir, però, que el tractament intracentre no és obligatori però si re-
comanable en el cas de residus infecciosos (Grup III): és convenient desinfectar-los com a pas
previ a la seva recollida per evitar possibles accidents.

Les principals opcions de tractament i disposició dels residus sanitaris són les següents:

TIPUS DE RESIDU Desinfecció Abocament de Incineració Disposició
per autoclau líquids pel específica com a RAM

desguàs (extern) (extern)

RSNE Optatiu Sí Optatiu Sí

RSE: líquids contaminats Sí No Sí No
amb agents infecciosos 
no endèmics. Cultius líquids 
de microbiologia

RSE: resta de líquids biològics Optatiu Sí Sí No

RSE: anatòmics Sí No Sí No

RSE: resta Sí No Sí No

RC No No Sí No

Els residus del grup I (residus assimilables a municipals) no són, de fet, residus espe-
cífics de l’activitat sanitària, i per tant no requereixen cap tipus de tractament especial, ja que
corresponen a residus urbans. Aquest tipus de residus no es tracta en aquest manual, ja 
que la seva gestió és independent de la dels residus tòxics i perillosos. 

Trasl lat

És recomanable que els residus sanitaris recollits a les diferents àrees del centre siguin
traslladats al magatzem de residus amb una periodicitat màxima de 12 hores.
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Els contenidors o les estructures de suport i els sistemes de transport han de netejar-se
en llocs adients amb aigua a pressió, detergents i lleixiu. Aquesta neteja ha de realitzar-se des-
prés de cada ús. Amb una periodicitat més gran, cal realitzar una desinfecció més profunda
amb el desinfectant de superfícies que utilitzi el centre.

És recomanable que, tant els sistemes de transport com els contenidors dels centres
generadors de residus, siguin estructures sense racons, que facilitin al màxim el procés de
neteja. Es desaconsella la utilització de baixants com a sistema de trasllat intern dels residus,
ja que per trencaments o altres causes poden formar-se dipòsits d’agents infecciosos.

No s’han de deixar bosses ni recipients de residus en llocs no previstos, si no és la zona
on s’han produït, o bé al magatzem. A aquests efectes es delimitaran i es definiran les zones
intermèdies d’emmagatzematge dels residus, convenientment senyalitzades, on es dipositaran
en espera de la recollida i el trasllat cap al magatzem central. No és imprescindible utilitzar cir-
cuits exclusius per traslladar els carros de residus, però si hi ha la possibilitat d’utilitzar circuits
diferenciats s’han de fer servir.

Tan les bosses com els recipients estaran fabricats preferentment amb material reciclat.
Un dels problemes més importants que poden aparèixer durant el transport dels residus

és el trencament de les bosses. Per evitar-ho cal:

• Fer servir bosses de galga adient (mai no inferior a 220).
• No emmagatzemar les bosses una a sobre de l’altra; les bosses han de col·locar-se 

una al costat de l’altra sobre una superfície horitzontal.
• Dins de l’estructura o carro de transport no s’han de comprimir per poder trans-

portar-ne una major quantitat en un sol trajecte, ni es pot sobrepassar el nivell que 
permeti el tancament de la tapa del carro. La capacitat màxima dels carros ha de 
ser inferior als 3.000 L. Hauran de ser de fàcil neteja i desinfecció, i no ha d’haver-
hi en el seu interior elements perforants.

• Mai no hauran d’arrossegar-se les bosses pel terra, si no que han de fer-se servir 
els sistemes de trasllat adients.

El personal que transporta els residus ha de portar guants resistents a les punxades per
agulles, vidres i altres materials punxants i que no es puguin foradar però que a la vegada
s’adaptin i siguin còmodes. Aquest personal ha de disposar de roba exclusiva per a aquest tre-
ball i en el moment d’acabar-lo han de tenir a la seva disposició un bany amb dutxa i roba neta.
Sempre que durant la manipulació se sospiti que puguin produir-se aerosols o esquitxades,
s’han d’utilitzar ulleres i mascareta.

Emmagatzematge f inal

Els residus sanitaris generats als centres hospitalaris es podran emmagatzemar al mateix
centre durant un període màxim de 72 hores, que es pot allargar a una setmana si el magat-
zem de residus disposa d’un sistema de refrigeració adequat (temperatura màxima 4ºC).

Els residus sanitaris generats en centres, serveis i establiments no hospitalaris es po-
dran emmagatzemar dins el mateix centre en funció del volum de producció i de les carac-
terístiques del residu i durant un període màxim d’un mes.

D’acord amb el Decret 27/1999 (DOGC de 16 de febrer de 1999), el magatzem final dels
residus sanitaris ha de complir les condicions següents:

• Ha de ser un lloc ventilat, espaiós, ben il·luminat, degudament senyalitzat, i ha d’es-
tar condicionat per poder netejar i desinfectar tant el mateix magatzem com els 
carros de trasllat i els altres equips (punts d’aigua, desguassos, etc.). Aquesta 
desinfecció es farà periòdicament per als que hagin contingut residus de risc, i sem-
pre amb productes no tòxics per al medi ambient i les persones.

• Ha d’estar situat de manera que no pugui afectar els espais veïns.
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• Ha de poder-se tancar, ha de tenir un accés fàcil des de l’exterior, especialment pen-
sant en els camions de recollida (cal evitar esglaons o pendents pronunciats) i ha 
d’estar protegit de la intempèrie, les temperatures elevades i els animals.

• Ha de tenir un accés restringit a les persones autoritzades. Si aquest accés restrin-
git no pot garantir-se, els contenidors amb els residus s’hauran de mantenir tancats 
amb clau. En aquest cas, el personal de recollida disposarà d’una clau mestra per 
obrir els contenidors i carregar-ne el contingut al camió.

Els contenidors poden ser propietat del centre o bé poden llogar-se al transportista au-
toritzat que en fa la recollida, amb el manteniment inclòs en el preu del servei.

Els contenidors petits i mitjans es carreguen mecànicament al camió de recollida, amb
compactació o sense. Els contenidors grans es transporten com a caixa del camió. Per tal 
d’evitar regalims, l’estanquitat d’aquests contenidors és molt important, en especial si es trac-
ta d’una caixa compactadora. Es recomana utilitzar contenidors especialment dissenyats per
ser estancs. Els contenidors grans s’han de condicionar bé en una zona específica del magat-
zem dotada de punt d’aigua i desguàs. Abans del transport convé buidar els líquids que es
puguin haver acumulat al fons del contenidor.

L’empresa que efectuï el transport extern ha d’estar expressament autoritzada per la
Junta de Residus. Per al lliurament de residus sanitaris del grup III i citostàtics s’ha d’utilitzar
un full de seguiment de residus sanitaris, que pot ser un full específic per a cada lliurament o
bé un full itinerant, juntament amb un justificant de lliurament. Aquests fulls de seguiment s’han
de conservar durant un període de cinc anys.

4.3.  RESIDUS SANITARIS NO ESPECÍFICS (GRUP II )

Aquest grups de residus es defineix per exclusió: qualsevol residu que hagi estat en
contacte amb fluids corporals o altres líquids biològics propis de l’activitat sanitària i que no es-
tiguin inclosos en la definició de residu sanitari específic.

Exemples d’aquest grup de residus són: catèters, bosses buides que hagin contingut
sang o altres líquids biològics, filtres de diàlisi, tubuladures, guixos, cotons, gases, mascaretes,
bates, guants, talles i altres tèxtils d’un sol ús, i qualsevol altre residu simplement tacat o que
hagi absorbit líquids biològics.

Per a la seva recollida es recomana fer servir bosses de plàstic de galga mínima 220 i,
preferentment, de color groc, mentre que per als residus assimilables a municipals poden utilit-
zar-se bosses de galga inferior i de diferent color, o les que indiqui el servei municipal de reco-
llida d’escombraries. Les bosses i els contenidors destinats a recollir els residus sanitaris no
específics han de portar una identificació externa del fabricant, així com una identificació ex-
terna amb el rètol “GII” dins els centres sanitaris. 

Es recomana que el suport de les bosses per als residus sanitaris no específics sigui
l’adequat per evitar un possible contacte del personal amb la bossa o els residus (per exem-
ple, suports amb pedal d’obertura de la tapa), ja que aquest residus constitueixen un dipòsit de
gèrmens oportunistes, la disseminació dels quals cal evitar a través de qualsevol vector (per
exemple, les mans, els avantbraços i el pit, ja que poden afectar persones immunodeprimides).
En tot cas, es recomana utilitzar suports d’estructura simple, fàcils de netejar i que permetin
treure la bossa plena lateralment, sense haver d’aixecar-la.

Els contenidors han d’adaptar-se a criteris d’estanquitat total, opacitat a la vista, re-
sistència al trencament, asèpsia total en el seu exterior, absència total en el seu exterior d’ele-
ments sòlids, punxants i tallants, volum no superior a 90 L i tancament especial hermètic de
fàcil obertura i que no pugui obrir-se de forma accidental.

Pel que fa a l’emmagatzematge intermedi, hi hauria diverses alternatives:
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• Les bosses poden deixar-se en el seu suport. 
• Es pot traslladar el suport amb les bosses directament al magatzem final. 
• Es poden emmagatzemar les bosses dintre d’un contenidor.
• Es poden deixar les bosses a terra, si cal, apilonades, però amb poca alçada.

En tot cas, al Programa de Gestió de Residus Especials s’haurà d’establir l’alternativa
més adient a seguir per a la nostra Universitat.

De la mateixa manera que els residus assimilables a municipals, i d’acord amb l’article
13.2 del Decret 27/1999 (DOGC de 16 de febrer de 1999), els residus d’aquest grup no reque-
reixen cap tipus de tractament especial, sinó que poden disposar-se en les mateixes instal·la-
cions i amb les mateixes precaucions que els residus municipals. No requereixen tractament
intracentre, encara que és optativa, però no necessària, la utilització d’una autoclau per desin-
fectar-los. Només suposen un risc d’infecció durant la seva manipulació dins el centre.

Al magatzem final els residus sanitaris no específics es disposaran en un contenidor
amb o sense compactació, però mai apilonats a terra. Si hi ha manca d’espai els residus sani-
taris no específics i els assimilables a municipals poden emmagatzemar-se als mateixos con-
tenidors (amb l’excepció dels residus assimilables a municipals que estiguin separats per
reciclar: paper, vidre, etc.). Ara bé, el conjunt haurà de passar a ser considerat com a residu
sanitari no específic.

4.4.  RESIDUS SANITARIS ESPECÍFICS (GRUP II I )  

Segons el Decret 27/1999 (DOGC de 26 de febrer de 1999), els residus sanitaris es-
pecífics o de risc es classifiquen en: 

a) Residus sanitaris infecciosos: són aquells residus capaços de transmetre una de les
malalties infeccioses que figuren en l’annex de l’esmentat Decret. Per ordre del Departament
de Presidència, a proposta dels consellers de Sanitat i Seguretat Social i d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca, es podran establir, si s’escau, altres malalties que siguin susceptibles de trans-
missió mitjançant residus, a l’efecte de la classificació d’aquests en el grup III. En el llistat
següent s’especifiquen les malalties infeccioses transmissibles per agents patògens continguts
en els residus del grup III:

• febres hemorràgiques causades per virus:
• Febre de Congo-Crimea
• Febre de Lassa
• Marburg,
• Ebola
• Febre argentina (Junin)
• Febre boliviana (Machupo)
• Complex encefàlic transmès per artròpodes vectors (arbovirus): Absettarow, 

Hanzalova, Hypr, Kumlinge, Kianasur Forest Disease, febre d’Omsk, Russian 
spring-summer encephalitis.

• brucel·losi
• diftèria
• còlera
• encefalopatia de Creutzfeldt-Jakob
• borm
• tularèmia
• àntrax
• pesta
• ràbia
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• febre Q 
• tuberculosi activa

Es tracta, però, d’una llista oberta que podrà ser objecte de revisió quan es disposin de
nous criteris de valoració del risc de transmissió de les infeccions.

A més, es considera que encara que no constin al llistat actual, i ja que si que constaven
al llistat anterior, s’ha de treballar amb les degudes precaucions al manipular residus contami-
nats amb els següents agents infecciosos:

• meningitis, encefalitis
• hepatitis vírica
• tifus abdominal
• lepra
• febre paratifoide A, B i C
• poliomelitis
• disenteria bacteriana
• VIH (SIDA)

b) Residus anatòmics: qualsevol resta anatòmica humana, sense incloure les restes
amb entitat que es classifiquen dins del grup IV.

c) Sang i hemoderivats en forma líquida: recipients que contenen sang o hemoderivats,
o altres líquids biològics. En cap cas es tracta de materials tacats o que hagin absorbit aquests
líquids.

d) Agulles i material punyent i tallant: qualsevol objecte punxant o tallant utilitzat en l’ac-
tivitat sanitària, independentment del seu origen. Es tracta fonamentalment d’agulles, pipetes,
fulles de bisturí, portaobjectes, cobreobjectes, capil·lars i tubs de vidre.

e) Vacunes vives i atenuades: restes de medicaments; no s’hi inclouen els materials
d’un sol ús tacats de medicament.

També s’han de considerar com a residus sanitaris especials:

• Cultius i reserves d’agents infecciosos: residus d’activitats d’anàlisi o experi-
mentació microbiològica:

• Cultius d’agents infecciosos i material de rebuig en contacte amb ells: plaques 
de Petri, hemocultius, extractes líquids, brous, instrumental contaminat, etc.

• Material infecciós de referència.

Les elevades concentracions d’agents infecciosos que s’assoleixen en aquests residus
no es troben en els residus municipals.

• Residus infecciosos d’animals: es tracta de cadàvers, parts del cos i altres residus 
anatòmics, llits d’estabulació o altres materials contaminats, procedents d’animals 
d’experimentació que hagin estat inoculats amb agents infecciosos. La major part 
dels animals d’experimentació no han estat infectats i, per tant, els residus asso-
ciats no han de ser catalogats com a residus sanitaris especials. Atesa la importàn-
cia dels estabularis dins de la comunitat universitària, es dedica un capítol sencer a 
aquest tema (capítol 6).

A causa del seu potencial infecciós, els residus sanitaris especials han de segregar-se
escrupolosament de les altres categories de residus sanitaris. Els envasos per a la recollida
dels RSE han de complir obligatòriament aquests requisits:
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• Han de ser rígids, amb les característiques físiques següents:

• estanquitat total;
• opacitat a la vista;
• resistència al trencament;
• asèpsia total en el seu exterior;
• absència total en el seu exterior d’elements sòlids, punxants i tallants;
• volum no superior als 60 L;
• tanca especial hermètica d’obertura fàcil i que no pugui obrir-se de forma accidental.

• Han d’estar identificats de forma ben visible amb el rètol indicatiu de precaució:
Residus de risc.

• Han d’estar reconeguts pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. Això afecta a
tots els models d’envàs i cada una de les capacitats existents dintre de cada model.

• Han de ser compatibles amb el sistema de tractament o disposició que els rebrà. Si el
tractament és per desinfecció en autoclau, els envasos han d’ésser autoclavables. Si el trac-
tament és per incineració, de forma gairebé segura podrà utilitzar-se qualsevol tipus d’envàs
reconegut, però caldrà donar prioritat als que no produeixin emissions tòxiques durant la seva
combustió.

Els envasos per a residus sanitaris específics punxants o tallants han de complir les
mateixes especificacions indicades per a la resta d’envasos per a residus sanitaris. Cal utilitzar
envasos rígids, imperforables i impermeables, que redueixin al màxim la possibilitat d’acci-
dents durant tota la vida del residu. L’acumulació dels residus punxants o tallants en l’envàs
imperforable cal que es faci el més aviat possible. Aquesta és la clau per eliminar el risc asso-
ciat a aquest tipus de residus. Si l’envàs imperforable no disposa d’un sistema simple i segur
per separar l’agulla (grup III) de la xeringa (grup II) sense tocar l’agulla, cal rebutjar la xeringa
i l’agulla juntes i considerar-ho tot com a grup III (mai no s’ha de tornar a posar l’agulla en la
seva funda protectora i mai no s’ha de separar amb la mà l’agulla de la xeringa).

Si el tractament és per autoclau, s’ha de verificar que els envasos imperforables per-
meten la sortida de l’aire en les fases de buit i l’entrada posterior del vapor.

Un cop al magatzem intermedi, els residus sanitaris específics han de restar en els seus
respectius envasos ben tancats.

Pel que fa al tractament intracentre, aquests residus podran eliminar-se mitjançant dife-
rents mètodes:

• Incineració, és a dir, combustió controlada dels residus, amb tractament dels gasos 
resultants fins a complir la normativa vigent en matèria d’emissions a l’atmosfera. 
Pot ser incineració intracentre, és a dir, al mateix centre de treball, o en una ins-
tal·lació externa autoritzada.

• Desinfecció mitjançant autoclau de vapor.
• Altres tecnologies de desinfecció, existents o que es desenvolupin en el futur, sem-

pre que hagin estat verificades pel centre l’eficiència tècnica, l’operativa i l’econò-
mica i hagin estat autoritzades pel Departament de Medi Ambient.

La incineració és un mètode tradicionalment molt emprat als centres sanitaris. S’ha de
dir, però, que la majoria de les incineradores intracentre han quedat obsoletes. Això és degut,
per una banda, als canvis en la composició dels residus, que han esdevingut cada cop més
heterogenis i cada vegada tenen més proporció de plàstics clorats. D’altra banda, aquestes 
instal·lacions han de complir un límits d’emissió de gasos que progressivament s’han fet més
estrictes. Això els obliga a disposar d’unes instal·lacions amb tecnologia moderna, amb un forn
específic (no serveix el mateix que per als residus municipals i els sanitaris no específics) i un
sistema de rentatge de gasos d’alta eficiència. Totes aquestes condicions requereixen una ex-
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plotació i un manteniment especialitzats, amb un cost molt elevat i difícilment assolibles per un
centre sanitari o un laboratori de recerca.

Per tot això es recomana, en tot cas, el tractament mitjançant incineració com a tracta-
ment extracentre, realitzat llavors en una instal·lació externa, d’una empresa autoritzada, cor-
rectament dissenyada i equipada i amb una explotació i un manteniment especialitzats, que
ofereixi totes les garanties de no contaminar el medi ambient. En tot cas, les instal·lacions
d’incineració que acceptin residus sanitaris del grup III i citotòxics han de regir-se d’acord amb
les especificacions del Decret 323/1994, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de
residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera.

Pel que fa a la desinfecció mitjançant autoclau, ha de complir les especificacions tècniques
que estableix la normativa vigent. S’aconsella que s’assoleixin les recomanacions següents: 

• El nivell de desinfecció ha de ser l’adequat per eliminar totes les formes vegetatives 
dels bacteris, els mycobacteris, els fongs i les espores de fongs, ha d’eliminar els 
virus i ha d’eliminar les espores del Bacillus anthracis (àntrax).

• S’han de fer servir autoclaus de buit, amb un mínim de dues fases (buit-vapor-buit) 
i cal permetre l’evacuació controlada de l’aire i de les aigües de condensació.

• Es recomana la utilització d’autoclaus amb vapor saturat.
• S’han de fer servir envasos que permetin la sortida de l’aire i l’entrada de vapor. Si 

porten una capa impermeable, cal que es trenqui en la primera fase de buit. Només 
poden utilitzar-se envasos tancats hermèticament si contenen líquids. La quantitat 
de líquid ha de ser suficientment petita perquè tot el volum assoleixi la temperatura 
de desinfecció durant la fase d’actuació del vapor.

• En funció del tipus d’envàs, la càmera de càrrega podrà omplir-se més o menys. És 
convenient no sobrepassar les tres quartes parts de la seva capacitat, però en tot 
cas cal seguir les instruccions del fabricant.

• Pel que fa al control del funcionament, hauran de mesurar-se els paràmetres 
següents en cada cicle de desinfecció:
• Pressió de buit assolida en cada una de les fases.
• Temperatura durant la fase de desinfecció. Cal, com a mínim, fer 10 mesuraments.
• Temps de començament i final de la fase de desinfecció.

• Aquesta informació s’ha d’enregistrar per cada cicle de desinfecció, juntament amb 
la data en què s’ha realitzat.

• Amb una periodicitat trimestral cal fer un test microbiològic, a fi de comprovar que 
es compleixen les condicions de desinfecció en tota la massa de residus.

• Cal aplicar un programa de manteniment preventiu rutinari de l’autoclau.

Un cop tractats mitjançant esterilització per vapor calent a pressió per tècnica d’auto-
clau, aquests residus poden gestionar-se com a residus assimilables a municipals.

Pel que fa als residus anatòmics, no és aconsellable autoclavar-los, per problemes de
pudors. En tot cas, si es tria aquesta opció és recomanable la utilització d’una trituradora post-
desinfecció per eliminar qualsevol problema derivat de l’aspecte d’aquests residus.

Si estan submergits en formol, aquesta solució es considera un residu del grup IV i no
es pot autoclavar. Per tant s’haurà de buidar primerament la solució de formol en un envàs es-
pecífic per a la seva recollida. Una vegada buit, el recipient amb les restes anatòmiques s’han
d’eliminar com a grup III.

Quan es tracti de residus sanitaris especials líquids es podran eliminar pel desguàs
(connectat a la xarxa de sanejament del centre) sempre que no continguin agents d’infeccions
no endèmiques a Catalunya ni cultius líquids de microbiologia que han de tractar-se o disposar-
se com a residus sanitari especial sòlid. És important que l’abocament pel desguàs sigui molt
acurat, de forma que s’evitin al màxim les esquitxades i la formació d’aerosols. A més, si el re-
cipient amb el líquid biològic és difícil d’obrir, no s’ha d’intentar foradar-lo o forçar-lo, sinó que
cal rebutjar-lo com a residu sanitari especial sòlid.
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Pel que fa al trasllat intern d’aquest tipus de residus no hi ha cap especificació, llevat
del cas que es tractin al mateix centre mitjançant autoclau. Llavors es recomana que el mateix
carro de recollida dels envasos sigui el que s’introdueixi en l’autoclau. A més, així aconsegui-
rem que els carros de trasllat es desinfectin sistemàticament cada vegada que s’introdueixen
en l’autoclau i queden llestos per tornar a ser utilitzats.

Pel que fa a l’emmagatzematge final només cal dir que els residus sanitaris específics
no poden compactar-se ni triturar-se, ni durant l’emmagatzematge ni durant el transport extern.
S’han d’emmagatzemar en els mateixos envasos rígids, els quals es carregaran directament al
camió de recollida i transport extern.

4.5.  RESIDUS CITOTÒXICS (GRUP IV)

Els residus citostàtics (vegeu apartat 4.1.) poden dividir-se en:

• Restes de medicaments antineoplàsics no aptes per a l’ús terapèutic (vials encara 
plens o medicaments caducats, xeringues amb medicament, solucions intraveno-
ses, etc.).

• El material punxant o tallant utilitzat en la preparació o l’administració dels medica-
ments.

• El material sanitari d’un sol ús que hagi estat en contacte amb els medicaments 
(tubuladures, ampolles de sèrum, gases, xeringues, vials buits, guants, paper brut, 
etc.). Es tracta de material amb traces de substàncies citotòxiques, simplement 
tacats.

Els residus citostàtics s’han d’acumular en envasos exclusius separats de qualsevol
altre tipus de residu generat pel centre sanitari o laboratori. Aquesta acumulació s’ha de fer tan
aviat com sigui possible i, en el cas dels residus citostàtics punxants o tallants, s’ha de fer im-
mediatament. Els contenidors seran d’un sol ús, de polietilè, poliestirè o polipropilè, de forma
que permetin la incineració completa sense produir gasos tòxics, seran resistents als agents
químics i als materials perforants i disposaran d’una tanca hermètica especial. Aniran retolats
ben visibles amb la frase: Material contaminat químicament. Citotòxics, i seran de color blau.

Com que es tracta de residus molt específics, la gestió i el tractament queden molt limi-
tats. El tractament més habitual i pràcticament l’únic disponible és la incineració externa, en-
cara que també existeixen mètodes de neutralització química. La incineració ha de realitzar-se
en una instal·lació expressament autoritzada per rebre aquest tipus de residus. Es desacon-
sella qualsevol tractament mitjançant neutralització química, que només es podrà fer servir en
situacions excepcionals i si es tracta de petites quantitats.

Tant si es porta en un magatzem intermedi com al magatzem final, els residus han de
romandre en els seus envasos i contenidors ben tancats. Es carregaran directament al camió
de recollida i transport extern. No poden ni compactar-se ni triturar-se ni durant l’emmagatze-
matge ni durant el transport extern.

4.5.1. CLASSIFICACIÓ DELS AGENTS CANCERÍGENS

Segons el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre l’exposició a agents cancerígens
durant el treball, es defineix agent cancerigen com qualsevol substància o preparat classificat
com a cancerigen de 1a i 2a categoria en la normativa relativa a classificació, envasament i eti-
quetatge de substàncies i preparats perillosos, i com una substància, un preparat o un pro-
cediment dels esmentats en l’annex I d’aquest Reial Decret, així com una substància o un
preparat que es produeix durant un dels procediments anomenats en l’esmentat annex.

R E S I D U S  S A N I TA R I S 97



D’altra banda, la comissió dels TLV (Threshold Limit Value) de l’American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), defineix una classificació de les substàncies
químiques a què poden estar exposats els treballadors en el seu lloc de treball, en funció de la
seva carcinogenitat i estableixen diferents categories. Aquests valors TLV es basen en la in-
formació disponible obtinguda mitjançant l’experiència en la indústria, l’experimentació humana
i animal i, quan és possible, per la combinació de les tres. Són límits recomanables i no una
frontera entre condicions segures i perilloses i han estat establerts exclusivament per a ex-
posicions laborals. Cal dir, però, que aquesta classificació no és oficial, ni als Estats Units ni a
Europa. Malgrat això, és la més utilitzada i ha servit com a model per a diferents legislacions.
Les categories de la carcinogenitat són les següents:

A1- Carcinògens confirmats en l’ésser humà: l’agent és un carcinogen en els humans 
d’acord amb el pes de l’evidència dels estudis epidemiològics o en l’evidència clíni-
ca convincent en els humans exposats.

A2- Carcinògens amb sospita de ser-ho en l’ésser humà: l’agent és carcinogen en els 
animals d’experimentació a nivells de dosis, ruta(es) d’administració, punts de 
tipus histològic o per mecanismes que es consideren importants en l’exposició dels 
treballadors. Els estudis epidemiològics disponibles són conflictius o insuficients 
per confirmar un augment del risc de càncer en els humans exposats.

A3- Carcinògens en els animals: l’agent és carcinogen en els animals d’experimentació 
a dosis relativament elevades, ruta(es) d’administració, punts de tipus histològic o 
per mecanismes que es consideren importants en l’exposició dels treballadors. Els 
estudis epidemiològics disponibles no confirmen un increment del risc del càncer 
en els humans exposats. L’evidència existent suggereix que no és probable que 
l’agent causi càncer en els humans exposats, excepte per rutes o nivells d’exposi-
ció no freqüents o poc probables.

A4- No classificats com a carcinògens en humans: no hi ha dades adequades per clas-
sificar l’agent en relació amb la seva carcinogenitat en els humans i/o els animals.

A5- No sospitós com a cancerigen en humans: l’agent no és sospitós de ser carcino-
gen en humans segons els estudis epidemiològics realitzats adequadament en 
aquests. D’aquests estudis es disposa de suficients històries fiables de seguiment 
de l’exposició durant un llarg període de temps, dosis suficientment elevades i de 
la potència estadística adequada per concloure que l’exposició a l’agent no com-
porta un risc significatiu de càncer per a l’ésser humà. L’evidència suggerint una 
absència de carcinogenitat en els animals d’experimentació es considerarà si es 
recolza en altres dades rellevats.

L’exposició a carcinògens ha de ser mínima. Els treballadors exposats als carcinògens
A1 sense valor TLV han de ser equipats adequadament per eliminar al màxim possible tota ex-
posició. Per als carcinògens A1 amb valor TLV i per als A2 i els A3, l’exposició dels treballadors
per qualsevol via d’absorció ha de controlar-se acuradament a nivells tan baixos com sigui pos-
sible per sota del TLV.

4.6.  AGENTS BIOLÒGICS I  NIVELLS DE BIOSEGURETAT

4.6.1. CLASSIFICACIÓ DELS AGENTS BIOLÒGICS

El Reial Decret 664/1997 (BOE de 24 de maig de 1997), sobre la protecció dels treba-
lladors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball defineix:

• Agents biològics: microorganismes, amb la inclusió dels genèticament modificats, 
cultius cel·lulars i endoparàsits humans, susceptibles d’originar qualsevol tipus d’in-
fecció, al·lèrgia o toxicitat.
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• Microorganismes, com qualsevol entitat microbiològica, cel·lular o no, capaç de re-
produir-se o de transferir material genètic.

• Cultiu cel·lular: el resultat del creixement in vitro de cèl·lules obtingudes d’organis-
mes multicel·lulars.

Tanmateix, estableix la classificació següent dels agents biològics en quatre grups d’1
(risc més baix) a 4 (risc més alt) en funció del risc d’infecció:

a) Agent biològic del grup 1: aquell que resulta poc probable que causi una malaltia a
l’home.

b) Agent biològic del grup 2: aquell que pot causar una malaltia a l’home i pot suposar
un perill per als treballadors; és poc probable que es propagui a la col·lectivitat i generalment
existeix profilaxi o tractament eficaç.

c) Agent biològic del grup 3: aquell que pot causar una malaltia greu a l’home i presen-
ta un perill seriós per als treballadors; hi ha risc que es propagui a la col·lectivitat i existeix ge-
neralment una profilaxi o un tractament eficaç.

d) Agent biològic del grup 4: aquell que, causant una malaltia greu a l’home, suposa un
perill seriós per als treballadors; hi ha moltes probabilitats que es propagui a la col·lectivitat i
generalment no existeix una profilaxi o un tractament eficaç.

Aquesta classificació es basa en diferents aspectes:

• El risc per a la salut de l’individu (la gravetat de la infecció, la facilitat de contami-
nació per un germen virulent i l’existència de vacunació i tractament).

• Els danys a la col·lectivitat (facilitat de contaminació interhumana, resistència de 
l’agent als descontaminants i existència de vacunació i/o tractament).

4.6.2. MESURES DE CONTENCIÓ

De la mateixa manera, s’han establert uns nivells de contenció i unes mesures de se-
guretat creixents en funció del risc del grup d’agents biològics amb què es treballi, que han de
complir els laboratoris. Aquestes mesures de seguretat afecten el disseny i la construcció del
mateix laboratori (forma, situació, materials utilitzats, etc.), l’equipament de contenció, les tèc-
niques de laboratori específiques que han d’ésser emprades, així com el tractament que s’ha
de donar als residus i a qualsevol material susceptible d’estar contaminat (roba de treball, ins-
trumental, llibres, llibretes, etc.). S’estableixen, així, quatre nivells de contenció:

Nivell de bioseguretat 1: laboratori bàsic. Es treballa amb agents biològics del grup I.
Presenta un escàs o nul risc individual i comunitari.

Nivell de bioseguretat 2: laboratori bàsic. En aquest cas es treballa amb agents bio-
lògics del grup II, que tenen un risc potencial moderat per al personal i un risc comunitari baix.

Nivell de bioseguretat 3: laboratori de contenció. Es treballa amb agents biològics de
grup III, amb risc individual elevat i un risc comunitari baix. També s’aplica quan es treballa 
amb grans quantitats i concentracions elevades d’agents del grup II, que és quan existeix un
perill greu de difusió d’aerosols o d’infecció.

Nivell de bioseguretat 4: laboratori de contenció màxima. Es treballa amb agents bio-
lògics del grup IV, que poden causar una malaltia greu en l’home, suposen un perill greu per al
personal que el manipula i per a la comunitat i hi ha moltes probabilitats que es propagui a la
col·lectivitat. En aquest cas, han d’estar supervisats per les autoritats sanitàries.

Les mesures de contenció per reduir al mínim el risc d’infecció que hauran d’establir els
laboratoris que emprenguin treballs que impliquin la manipulació d’agents biològics dels grups
2, 3 o 4 amb fins de recerca, desenvolupament, ensenyament o diagnosi s’exposen en la taula
següent:
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A B
Mesures de contenció Nivells de contenció

2 3 4

1. El lloc de treball es trobarà separat No Aconsellable Sí
de tota activitat que es desenvolupi 
al mateix edifici.

2. L’aire introduït i extret del lloc de treball No Sí, per a la sortida Sí, per a l’entrada
es filtrarà mitjançant la utilització de filtres d’aire i la sortida d’aire
d’aire per a partícules d’elevada eficàcia 
(HEPA) o de manera similar.

3. Només es permetrà l’accés al personal Aconsellable Sí Sí, amb una cambra 
designat. d’aire

4. El lloc de treball s’haurà de poder No Aconsellable Sí
precintar per permetre’n la desinfecció.

5. Procediments de desinfecció Sí Sí Sí
especificats.

6. El lloc de treball es mantindrà No Aconsellable Sí
amb una pressió negativa respecte 
a la pressió atmosfèrica

7. Control eficient de rectors,  Aconsellable Sí Sí
per exemple, de rosegadors i insectes.

8. Superfícies impermeables a l’aigua Sí, per al banc Sí, per al banc de Sí, per al banc
i de fàcil neteja. de proves o la proves o la taula de proves o la taula

taula de treball de treball i el terra de treball, el terra,
les parets i els sostres

9. Superfícies resistents a àcids, alcalins, Aconsellable Sí Sí
dissolvents i desinfectants.

10. Emmagatzematge de seguretat Sí Sí Sí, emmagatzematge 
per a agents biològics. segur

11. S’instal·larà una finestreta d’observació Aconsellable Sí Sí
o un dispositiu alternatiu a les zones 
de manera que es pugui veure els ocupants.

12. Laboratori amb equip propi. No Aconsellable Sí

13. El material infectat, animals inclosos, Quan procedeixi Sí, quan la infecció Sí
s’haurà de manejar en un armari es propagui per l’aire
de seguretat, en un aïllador o en una 
altra contenció apropiada.

14. Incinerador per a destrucció Aconsellable Sí (disponible) Sí, in situ
d’animals morts.
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4.6.3. MESURES HIGIÈNIQUES DE PREVENCIÓ

Pel que fa als residus i al material contaminat, les mesures que s’hauran d’aplicar de
forma general per a tots els laboratoris són les següents:

• No es farà servir mai la roba de laboratori fora d’aquest.
• Les agulles es recolliran en envasos adients que evitin punxades accidentals.
• Al mateix laboratori o en un local annex haurà de col·locar-se una autoclau per des-

contaminar el material de rebuig infecciós.
• Així, tots el rebuigs biològics, siguin líquids o sòlids, han d’ésser descontaminats 

abans d’eliminar-los i se seguiran les normes existents sobre la gestió de residus 
sanitaris.

• El material contaminat que hagi de ser descontaminat en un lloc exterior al labora-
tori es col·locarà en un contenidor especial i es tancarà abans de treure’l del labo-
ratori.

A més d’això, al laboratori de bioseguretat 2:

• S’ha d’evitar que l’aire de l’interior del laboratori surti a l’exterior i també cal evitar 
la contaminació. Les finestres estaran tancades.

• L’autoclau haurà de ser al mateix laboratori per descontaminar el material de rebuig 
i el material biològic contaminat.

• Es faran servir agulles i xeringues d’un sol ús, mai es tornaran a reencapsular les 
agulles i s’eliminaran directament en envasos rígids, aptes per a l’esterilització o per 
a la incineració.

En el nivell de bioseguretat 3, a més del que s’ha exposat anteriorment s’adoptaran les
mesures següents:

• L’aire expulsat del laboratori ha de passar a través de filtres d’alta eficàcia per a 
partícules (filtres HEPA: High Efficiency Particulate Airbone). En cap cas l’aire pot 
ser reciclat cap a una altra part de l’edifici.

• Tot el material contaminat s’ha de desinfectar abans de sortir del laboratori, ja sigui 
a través de l’autoclau o bé per via química. S’ha de preveure la desinfecció del local.

• Els llibres, les llibretes, els documents, etc. que es facin servir al laboratori s’han de 
desinfectar abans de sortir-ne.

En el nivell de contenció màxima, nivell de bioseguretat 4, s’hauran d’adoptar les
mesures següents a més de les exposades per als nivells inferiors:

• Els líquids de rebuig procedents de les aigüeres, de les cabines de seguretat bio-
lògica i de les autoclaus s’han de descontaminar abans de ser evacuats. Els efluents
procedents de les dutxes i els lavabos seran descontaminats abans d’evacuar-los, i 
es farà mitjançant un tractament químic o per calor dins del sistema de descontami-
nació dels residus líquids.

• Hi haurà un sistema de ventilació propi i el laboratori es mantindrà sempre en de-
pressió. Es faran servir filtres HEPA, que tindran un fàcil accés per a la seva descon-
taminació i per a les distintes proves i diferents assaigs després de la seva col·locació.

• No pot sortir cap material del laboratori sense que abans hagi estat esterilitzat o des-
contaminat. 

• La roba de treball no pot sortir mai del vestidor del laboratori si abans no ha estat 
descontaminada.

• S’hauran d’establir mètodes segurs que permetin la recollida, l’emmagatzematge i 
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l’evacuació de residus per part dels treballadors, incloent-hi la utilització d’envasos 
segurs i identificables, previ tractament adequat si fos necessari.
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