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6.9. RUNA 
 
6.9.1. Descripció 
 
Restes de productes assimilables a residus de la construcció, comunament coneguts com 
runa, com per exemple guix, pedra, formigó, etc. Les restes de roques, minerals i fòssils que 
no estiguin contaminades amb productes tòxics i/o perillosos també s’inclouen en aquest 
grup. 

No s’inclou en el procediment la runa generada per les empreses contractades per a la 
realització d’obres, que han de retirar el residu generat en la seva activitat pels seus propis 
mitjans, i no poden abocar-la al contenidor de la Facultat sense autorització del centre. 
 
6.9.2. Procediment 
 
QUÈ COM QUI 
Sol·licitud de reco-
llida interna 

Donar avís, per via telefònica o per correu 
electrònic, de la generació del residu al 
tècnic logístic del centre o responsable de 
l’edifici, indicant les seves característiques 
(dimensions, material, etc.). 

Responsable de la 
unitat / departament 
/servei que produeix el 
residu 

Transport intern Recollir el residu i traslladar-lo al contenidor 
barca més proper al punt de generació, o al 
sac de runa habilitat a tal efecte. 

Empresa de neteja, o 
qui designi 
l’Administració de Centre

Recollida externa Donar avís al gestor autoritzat per a que 
efectuï la retirada del contenidor quan es 
trobi ple, i el substitueixi per un altre buit. 

Tècnic logístic del cen-
tre o responsable de 
l’edifici 

Control de mitjans 
de gestió 

Vetllar perquè hi hagi els contenidors ne-
cessaris per a la recollida dels residus 
(contenidor barca, sac de runa, o altres 
mitjans). 

Tècnic logístic del cen-
tre o responsable de 
l’edifici 

Seguiment de la 
gestió 

Sol·licitar anualment a les Administracions 
de Centre l’estadística de residus recollits 
als centres de la UB. 
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Integrar la informació per fer el seguiment i 
el control del funcionament del sistema, 
analitzar l’evolució en la generació 
d’aquests residus, i proposar millores en la 
seva gestió. 
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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. 
 
6.9.3. Observacions 
 
No s'han d'utilitzar les vies d’evacuació, escales d’emergència, etc., per guardar aquest tipus 
de material. 
Les empreses subcontractades (manteniment, jardineria, neteja) i concessionàries (copiste-
ria i llibreria, bar i restaurant), són responsables de gestionar els residus d’aquesta fracció 
que puguin generar en la seva activitat pels seus propis mitjans. Per utilitzar els contenidors 
propis de la UB hauran de comptar amb autorització d’un responsable de la UB. 
En el contenidor de runa no es podran abocar residus que es recullen selectivament amb 
procediments de gestió específics, ni productes tòxics o perillosos com piles, fluorescents, 
envasos de químics, pintures o dissolvents, etc. 




