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6.7. FLUORESCENTS 
 
6.7.1. Descripció 
 
Làmpades recollides en la categoria 5 de l’annex I del Real Decreto 208/2005, com són tubs 
fluorescents (lineals i no lineals), làmpades compactes o de baix consum (integrades i no 
integrades), i làmpades de descàrrega. També s’inclouen les bombetes incandescents que 
es puguin generar puntualment en alguns centres. 
 
6.7.2. Procediment 
 
QUÈ COM QUI 
Gestió interna Dipositar el residu generat en l’activitat de 

manteniment als contenidors de polipropilè 
proporcionats per l’entitat gestora del siste-
ma integrat de gestió d’aquest tipus de 
residus (Ambilamp), emmagatzemant-los 
temporalment en l’espai destinat a tal efec-
te. 

Empresa de manteni-
ment 

Sol·licitud de reco-
llida 

Controlar el nivell d’ompliment dels conteni-
dors i, quan sigui necessari, donar avís al 
gestor per a que procedeixi a la recollida. 
L’avís es pot efectuar al 900 102 749 o al 
correu-e recogidas@ambilamp.com, i cal 
proporcionar el codi identificador del centre i 
del contenidor. 

Responsable de 
l’empresa  de manteni-
ment en cada edifici 

Control de mitjans 
de gestió 

Vetllar perquè hi hagi els contenidors ne-
cessaris per a la recollida selectiva de 
fluorescents, segons les necessitats del 
servei o a sol·licitud dels responsables del 
centre. 

Responsable de 
l’empresa  de manteni-
ment en cada edifici 

Gestió de residus 
no generats en 
tasques de mante-
niment 

Es poden gestionar conjuntament amb la 
resta de fluorescents i làmpades, dipositant-
los en el contenidor del centre. 

Administració de centre 

Seguiment de la 
gestió 

D’acord amb el que estableix el procediment 
P.MA.4.5.1/002 sobre control i seguiment de 
la gestió de residus municipals. 
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En cas que no sigui possible gestionar el residu a través del procediment previst, s’establiran 
mitjans alternatius, que hauran de comptar amb autorització d’un responsable de la UB. 
 




