
 
 
 
 

Gestió dels residus sanitaris: tipus, operació de 
recollida i normatives 

 
 
Qualsevol material sanitari només ha de considerar-se residu a partir del 
moment en què es rebutja i, per tant, el risc associat al seu ús sanitari no té res 
a veure amb el residu.  Així doncs, un material es converteix en residu quan es 
rebutja perquè la seva utilitat o el seu maneig clínic es consideren 
definitivament acabats, i només llavors es pot començar a parlar de risc 
associat a aquest residu.  A més, el Decret 27/99, defineix els residus sanitaris 
com les substàncies o els objectes generats en centres, serveis i establiments 
sanitaris dels quals els seus posseïdors o productors es desprenen o tenen 
l’obligació de desprendre’s. 
 
Tot centre sanitari que generi residus ha d’acreditar documentalment els 
següents punts: 
 
. Full d’alta com a centre productor de residus sanitaris.  Aquest document el 
facilita l’Agència de Residus del Departament de Medi Ambient (www.arc-
cat.net).  El full conté un número identificatiu. 
. Contracte amb una empresa de recollida de residus sanitaris.  Les empreses 
que recullen els residus sanitaris han d’estar específicament autoritzades per a 
aquest efecte.  Cap particular no pot actuar traslladant residus sanitaris d’un lloc 
a un altre.  La relació d’empreses autoritzades per recollir residus la facilita la 
mateixa Agència de Residus. 
. Fitxa d’acceptació.  És un altre full que facilita el tractador dels residus.  Conté 
també un número identificatiu del centre sanitari productor. 
. Llibre de registre de la recollida dels residus sanitaris.  És un llibre que facilita 
la Direcció General de Salut Pública.  En aquest llibre s’han de traslladar totes 
les recollides que efectuï l’empresa de residus contractada, fent-hi constar la 
data en què s’ha produït la recollida, així com el volum dels recipients que han 
estat intercanviats. 
 

Classificació  
En les activitats d’atenció i investigació sanitàries es generen residus que 
poden ser de risc i, per tant, s’han de gestionar de forma específica, per tal de 
garantir la protecció de la salut a les persones i la defensa del medi ambient.  
 
a) Residus sense risc o inespecífics: són aquells que per les seves 
característiques i grau de contaminació no requereixen, a l’exterior del centre, 
un tractament específic ni diferent de l’aplicat als residus municipals.  Entre els 
residus inespecífics es troben els dels grups I i II. 
 
Els residus dels Grups I i II, un cop fora del centre sanitari, es tracten com 
residus assimilables a municipals i van, doncs, als centres de disposició de 
residus municipals 
 
Grup I 
Són residus que per la seva naturalesa i composició són inerts o no especials, 
que no plantegen exigències especials en la seva gestió. S’inclou en aquest 
grup materials com cartró, paper, envasos buits de plàstic, vidre o metall, i 
matèria orgànica, que normalment es generen en oficines i despatxos, cuines 
bars, restaurants, menjadors, tallers, jardineria, etc. 
 



Grup II 
Són residus que per la seva naturalesa i composició són inerts o no especials, 
que no plantegen exigències especials en la seva gestió fora del centre, però 
dintre del centre poden ser de risc per malalts amb poques defenses 
immunològiques i a més poden provocar fàsctic o manies.  S’inclou en aquest 
grup els materials de cures, guixos, cotons, gases, mascaretes, bates, guants, 
robes i materials d’un sol ús tacats amb sang, secrecions, i d’altres residus no 
inclosos en el grup III. 
 
Els estudis microbiològics que s’han realitzat demostren que el potencial 
patogènic d’aquests residus no representa un risc més alt per a la salut pública 
ni per al medi ambient que els residus municipals.  Ara bé, a l’interior del centre 
sanitari, els residus del grup II són una reserva important de gèrmens 
oportunistes que, a través d’un vector adequat (fonamentalment, les mans, els 
avantbraços i el pit del personal sanitari), poden afectar els pacients 
immunodeprimits i, per tant, no s’han d’acumular a l’interior de les habitacions. 
 
 
 
 
B) Residus de risc o específics: són els que per les seves característiques i el 
grau de contaminació biològica i química requereixen un tractament específic i 
diferenciat dels residus municipals, tant dintre com fora del centre sanitari.  
 
Grup III 
 
Són residus especials que requereixen l’adopció de mesures de prevenció, atès 
que poden generar un risc per a la salut de les persones: es tracten mitjançant 
esterilització per autoclau i posterior trituració.  Un cop esterilitzats i triturats, 
aquests residus esdevenen assimilables a municipals. 
 
Aquests residus són: la sang i els hemoderivats en forma líquida (sempre que 
estiguin  continguts en recipients que no es puguin buidar), les agulles i el 
material punxant i tallant, les vacunes vives atenuades, els residus anatòmics, 
els cultius i les reserves d’agents infecciosos i els residus sanitaris infecciosos 
capaços de transmetre alguna de les malalties infeccioses. 
 
El risc associat que presenten els residus del grup III és, fonamentalment, per 
exposició directa; en especial, els residus punxants o tallants, ja que aquests 
poden fàcilment crear una porta d’entrada als gèrmens patògens.  L’acumulació 
dels residus punxants i tallants en un envàs imperforable cal que es faci al més 
aviat possible, per tal d’eliminar el risc associat a aquest tipus de residus.  Si el 
contenidor d’agulles no disposa d’un sistema segur per separar l’agulla (grup 
IIII) de la xeringa (grup II), sense tocar l’agulla, cal rebutjar-les juntes.  A més, 
per evitar-hi riscos cal tenir present que: mai no s’ha de capsular l’agulla i mai 
no s’ha de separar l’agulla de la xeringa amb la mà. 
 
. residus sanitaris infecciosos: aquells residus capaços de transmetre alguna de 
les malalties infeccioses relacionades a l’annex del Decret 27/1999, com per 
exemple: còlera, diftèria, àntrax, tubercul·losi… 
. sang i hemoderivats en forma líquida 
. agulles i material punyent i tallant, usat 
. vacunes vives i atenuades i cultius d’agents infecciosos 
 
 
Grup IV 
Són els residus especials no inclosos en el grup III.  Es tracten mitjançant 
incineració en instal·lacions per a residus especials. 
Dins d’aquest grup s’inclouen aquells residus tipificats en normatives singulars, 
és a dir: 
 



. els citotòxics 

. els radiactius 

. les restes de substàncies químiques 

. els de medicaments 

. altres (piles, fluorescents, etc.) 
 
 com els medicaments caducats, restes de substàncies quimiques, els residus 
radioactius i altres; també inclou els residus citotòxics (envasos, materials, 
restes… que hagin estat en contacte amb medicaments per al tractament de 
malalts amb càncer). 
 

Transport 
L’empresa que efectuï operacions de recollida i transport de residus sanitaris 
dels grups III i IV (excepte pels residus radioactius) ha d’estar autoritzada per 
l’Agència de Residus de Catalunya i signar la fitxa d’acceptació corresponent.  
A més, el transport –que efectua un transportista autoritzat- s’ha de formalitzar 
mitjançant un full de seguiment. 
 
Les instal·lacions de tractament també han de: 
 
. disposar d’un llibre oficial de control dels residus, on s’ha d’enregistrar 
l’activitat de la instal·lació i que ha d’estar a disposició de les autoritats 
competents; 
. trametre a l’Agència de Residus de Catalunya, mensualment, les dades dels 
residus tractats, tant la quantitat co la seva procedència.  
 
 

El marc legal 
La normativa vigent  està recollida al Decret 27/1999, que té com a objectiu 
l’ordenació i el control de la gestió dels residus sanitaris a Catalunya 
El marc legal que afecta els residus i les emissions que es generen en els 
centres sanitaris és molt ampli i comprèn  els àmbits comunitari, estatal, 
autonòmic i municipal. 
 

Normativa comunitària 
. Directiva del Consell, de 15 de juliol de 1975, relativa als residus (75/442/CEE) 
. Directiva del Consell, de 18 de març de 1991 (91/1567CEE), per la qual es 
modifica l’anterior 
. Decisió de la Comissió, de 20 de desembre de 1991, relativa als residus 
perillosos (91/689/CEE). 
 

Normativa estatal 
. Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus 
. Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos 
. Reial decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al 
desenvolupament i execució de la Llei 1171997, de 24 d’abril, d’envasos i 
residus d’envasos 
. Reial decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per a 
l’execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i 
perillosos, aprovat mitjançant el Reial decret 833/1988, de 20 de juliol 
. Reial decret 363/95, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de 
substàncies perilloses. 
. Reial decret 668/1980 modificat pel 3485/1983, de 14 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre emmagatzematge de productes químics (RAQ) 
. Reial decret 1078/1993, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
. Reial decret 2070/95, de 22 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris de 
qualitat en radiodiagnòstic. 



. Reial decret 849/1986, d’11 d’abril pel qual s’aprova el Reglament de domini 
públic hidràulic que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 
29/1985, de 2 d’agost, d’aigües. 
Normativa autonòmica 
. Llei 6/93, de 15 de juny, reguladora dels residus 
. Decret 92/99, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/96, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya 
Normativa autonòmica 
. Llei 6/93, de 15 de juny, reguladora dels residus 
. Decret 92/99, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34796, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya 
. Decret 93/99, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 
. Decret 27/99, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris 
 

Normatives municipals  
. Que afecten la gestió dels residus munipals i assimilables a municipals en els 
munipis de Catalunya 
, Reglament regulador dels abocaments residuals en l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona 
. Reglament regulador d’aigües residuals del Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Riu Besòs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


