
 
 
GUIA DE BONES PRACTIQUES I COMPORTAMENT MEDIAMBIENTAL DE 
L’UJI  
 
L’ UJI, es troba actualment en la fase d’implantació d’un Sistema de Gestió 
Mediambiental segons la norma ISO14001. Per a aconseguir la implantació del sistema 
i una millora contínua en el comportament mediambiental, existeixen una sèrie de bones 
pràctiques i normes de comportament ambiental que els proveïdors de l’UJI han de 
complir en el desenvolupament de les seues tasques i activitats en la Universitat, i que a 
continuació es detallen:  
 

 Minimitzar el consum d’electricitat i aigua en el desenvolupament de les activitats. 
Per a això s’evitarà utilitzar mes aigua de la necessària, i totes les activitats es 
realitzaran utilitzant al màxim possible la llum solar, evitant l’ús innecessari de 
llum elèctrica. 

 
 Els residus produïts per les activitats dels proveïdors s’han de gestionar 

correctament, sent el productor del residu (en aquest cas el proveïdor) el 
responsable de la seua gestió. Poden donar-se dues situacions possibles: 

 
o Si els residus que genera l’activitat són compatibles amb els residus que 

genera i gestiona l’UJI, el proveïdor sol·licitarà permís per a utilitzar els 
sistemes d’eliminació i gestió establers per la Universitat. 

 
o Si els residus que genera l’activitat no són compatibles amb els 

gestionats per l’UJI el proveïdor haurà de gestionar-los pel seu compte. 
 
 Cada contenidor està indicat per a un tipus de residu, quedant absolutament 

prohibit llençar en un contenidor residus de diferent tipologia a la indicada. 
 
 Evitar, en tant que sigui possible, la generació de sorolls en horari lectiu en les 

proximitats de les aules. 
 
Si durant el desenvolupament de l’activitat es produeix qualsevol incident o accident 
amb repercussions mediambientals, s’avisarà immediatament al Tècnic ambiental de 
l’UJI per correu electrònic (calbo@sg.uji.es) o telèfon (extensió 9204) 
 
Davant qualsevol tipus de dubte a l’hora de desenvolupar alguna activitat dins de l’UJI 
respecte a l’aplicació d’aquesta guia, o respecte a algun aspecte no contemplat en la 
mateixa, consultar amb el Tècnic ambiental de la manera anteriorment assenyalada. 
 


