
Residuos sólidos 

urbanos  



 

“Todo o material que producimos na 

nosa vida cotiá e do que nos temos 

que desprender porque xa perdeu o 

seu valor ou deixou de ser útil” 

Que é un residuo? 

Cada galeg@  

xera 

 1,2 Kg de lixo/ día 



O “lixo” 

Na natureza non existe  

O concepto artificial “lixo” foi creado polos seres humanos  



A xestión que se ten feito tradicionalmente dos residuos é un ben que non se debería 

perder. A recuperación do noso patrimonio non debe ficar nunha recompilación de 

lendas e refráns para ficar nunha biblioteca, senón que debe ir ligado a prácticas cotiás 

que nos axuden a mellorar  na nosa vida 

Modelo tradicional 



              Hoxe en día 

A mudanza do modelo tradicional 

de xestión dos residuos polo 

sistema “moderno” chegado das 

cidades, tan aséptico como 

despilfarrador dos recursos ten 

xerado importantes problemas 

ambientais 



Xerarquía de prioridades para o tratamento de residuos  

(V Programa de Acción Ambiental Directivas 75/442/CEE e 91/156/CEE) 

Prioridade Opción de xestión 
1º Redución en orixe 

2º Reutilización 

3º 

Reciclaxe de materiais   
+ recuperación enerxética  

compatible coa reciclaxe de materiais 
 

4º Incineración con Recuperación de enerxía 

5º Incineración e vertido controlado 



Marco Legal 

Obxectivo da Directiva 2008/98/CE de residuos -  reciclado 

do 50% dos residuos municipais en 2020 

 

Obxectivo da Directiva 1999/31/CE relativa ao verquido de 

residuos 
 

 Máxima % de material biodegradábel a vertedoiro 

2006 2010 2016 

75% 50% 35% 

En 2015 a porcentaxe de reciclado de residuos foi do 30% 

(datos estatais) 

 

En 2015 a porcentaxe de redución de residuos 

biodegradábeis foi do 46,9%  





 
 

Xestión de residuos na Galiza 

SOGAMA: 82,5 % da pob (296 concellos)/ 874.211tn  88,3% 

Nostián: 4,3% da pob (9 concellos)/156.013 tn 14,6% 

Barbanza: 3,1% da pob (9 concellos)/31.671 tn 2,9% 



Que contén a bolsa de Lixo? 



Modelo NOSTIÁN  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo SOGAMA 



Comparativa: materiais recuperados/ destinados ao 

vertedeiro 

Fonte: actualización do PXRUG 2010-2020 



A separación en orixe é a 

chave 



Tipos de recollida 
 



Porta a porta 
 



Papel e cartón 



Vidro 



 

   Inorgánicos  

 

•  Envases de todo tipo: 

metais, plásticos, tapas de 

botes, envoltorios, bolsas… 

 

•   Todo o que non se poida 

reciclar, é dicir, a fracción 

resto 
 

inorgánicos 



 
 

  Residuos orgánicos 
 

•  Restos de pan, fritos, verduras, 

peixe (espiñas, peles…), carne 

(osos…), cascas de ovo, restos 

de marisco, alimentos 

caducados, papeis suxos, 

cunchas... 
 
 

Orgánicos 



 
 

  Residuos orgánicos 
 

•  Restos de pan, fritos, verduras, 

peixe (espiñas, peles…), carne 

(osos…), cascas de ovo, restos 

de marisco, alimentos 

caducados, papeis suxos, 

cunchas... 
 
 

Orgánicos 

Máis opcións para os 

residuos orgánicos ? 



Compostaxe!!!!  



 
Recollida de aceite doméstico usado 

 

-Frituras 

-Latas de conserva 

 

As encargadas da recollida son o 

colectivo Mulleres Colleiteiras,  

Está liderado por mulleres en 

situación de exclusión social, como 

medio para incorporarse ao sector 

formal de autoemprego, e ofrece 

unha proposta eficaz á reciclaxe 

deste produto 

 

mullerescolleiteiras.blogspot.com.es 

Alternativa:  facer 

xabrón!! 

Aceite doméstico usado 

http://mullerescolleiteiras.blogspot.com.es/


Voluminosos 
 

Móbeis, electrodomésticos, 

colchóns… e outros 

residuos de gran tamaño 

 

Chamar ao 010 e logo 

depositalos no contedor 

máis perto  

 

Se pode ser restaurado ou 

recuperado, entrega a 

entidades sociais 
 

Voluminosos 



 

• Contedores na rúa 

• Entidades sociais 

 

Roupa  

Equus Zebra 



Móbiles  

UDC ciencia 

Alita comics Orzán 94  



Punto Limpo 

• Electrodomésticos 

• Móbeis e utensilios 

• Podas e segas 

• Radiografías 

• Roupa e téxtiles 

• Botes de pintura 

• Botes de spray 

• Vidro e papel 

• Pneumáticos 

• Escombros 

• Teléfonos móbiles 

• Pilas (puntos colaboradores) 

• Termómetros 

• Baterías de coche 

• Aceite 

• Televisores vellos 

• CD e DVD 

• Toners 

• Fluorescentes 

• Cristais planos 

A Coruña conta con dous puntos limpos de achega 

voluntaria situados nos barrios dos Rosales e 

en Eirís. A estes dous recintos públicos, a 

cidadanía pode acudir libremente en horario de 

mañá e tarde, de luns a domingo, para depositar os 

residuos que non teñen cabida nos colectores que 

encontran en todas as rúas da cidade. 

http://www.coruna.gal/servlet/Satellite?pagename=Medioambiente/Page/Generico-Page-Generica&cid=1322782141087&itemID=1246281383624&itemType=Entidad
http://www.coruna.gal/servlet/Satellite?pagename=Medioambiente/Page/Generico-Page-Generica&cid=1322782141087&itemID=1246281385371&itemType=Entidad


Antes de reciclar….. 







 

Antes de reciclar….. 



Moitas 

grazas!! 

www.adega.gal 

 

compostaxe@adega.gal 

 

http://www.adega.gal/
mailto:compostaxe@adega.gal

