
RESUMO

Primeira reunión da Mesa de Residuos organizada pola Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

O pasado 5 de febreiro de 2019 tivo lugar na sede da Confederación de Empresarios de Galicia

(Santiago de Compostela) a primeira Mesa de Residuos, a cal se enmarca no estudo do actual

sistema de xestión dos residuos orgánicos na Entidades Locais que se está a desenvolver por

parte desta Consellería. 

O obxectivo principal da Mesa de residuos é analizar a situación actual e futura de xeración e

xestión de biorresiduos de competencia municipal en Galicia, nun horizonte temporal 2022. Para

isto estase a facer un estudo pormenorizado das distintas realidades en materia de xestión de

biorresiduos  segundo  as  características  de  cada  territorio,  que  permita  determinar  cal  é  a

alternativa para a xestión da fracción orgánica en cada un dos 313 concellos galegos.

En concreto, diagnosticaranse as necesidades de: implantación do quinto contedor, implantación

de  compostaxe  e  posta  en  marcha  de plantas  de  compostaxe  locais  e  comarcais,  pago  por

xeración e a elaboración de plans intermunicipais para a xestión dos biorresiduos.
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Para poder propoñer a opción de xestión que mellor se adapte ás características de ruralidade e

dispersión poboacional de cada concello, é preciso partir da análise de datos actualizados que

permitan coñecer a realidade de cada municipio. Nesta recollida de información é fundamental a

colaboración das Entidades Locais xa que, canto máis completos sexan os datos achegados por

cada unha delas, máis adaptadas ao seu territorio poderán ser as solucións propostas. Ademais, a

información facilitada polas administracións e entidades locais permitirá desenvolver ferramentas

que lles faciliten a toma de decisións encamiñadas a mellorar os niveis de recollida selectiva e

reciclaxe no seu territorio, permitíndolles identificar e implantar o sistema de xestión que mellor se

adapte ás súas características.

Na primeira Mesa de Residuos expuxéronse os seguintes puntos:

➢ Antecedentes.

➢ Marco legal.

➢ Fases do proxecto – Recollida de información.

➢ Modelos de Xestión actuais en Galicia.

➢ Plantas de tratamento actuais.

➢ Situación actual en canto aos residuos domésticos:

 Recollida selectiva.

 Proxeccións da DMR fronte a situación actual.

 Cantidade estimada de biorresiduo esperable de recoller co 5º contedor.

➢ Retos e beneficios da Implantación da recollida da fracción orgánica.

➢ Obxectivos da mesa de Residuos.

Ao remate da xornada reservouse un tempo para a participación das Entidades asistentes.
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Futuras reunións da Mesa de residuos:

Reunión intermedia (Finais febreiro primeiros de marzo): presentación das posibles alternativas de

xestión do biorresiduo (5º contedor, compostaxe comunitaria e doméstica). Traballo dos concellos

arredor de diferentes escenarios (con diferentes alternativas de xestión en cada un deles) para

analizar as vantaxes e inconvenientes da aplicación de cada alternativa ao seu territorio. 

Reunión  final  (marzo):  financiamento,  dimensionamento,  análise  económica  e  vías  de  cada

alternativa.

Contacto:

Para calquera aclaración, poden poñerse en contacto coa organización a través da dirección de

correo electrónico: residuos.economia.circular@xunta.gal
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