
Intervencións na quenda de debate do Foro de
biorresiduos

12 de marzo de 2019
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A continuación, resúmense as achegas dos participantes no foro de debate, presentadas por orde
de intervención:

1. Concelleiro de Servizos do Concello de A Guarda.

Considera que é preciso máis apoio técnico para axudar aos concellos na implantación da xestión
diferenciada da fracción orgánica dos residuos municipais. Móstrase crítico coa necesidade de
que a baixada do 10% do canon de Sogama teña que ser trasladada á taxa do lixo. 

2. Responsable de AARR, I+D e MA de Agroamb.

Manifesta estar en desacordo coa necesidade de que as plantas conten cunha liña separada para
o tratamento  da fracción orgánica dos residuos municipais  procedente  de recollida  separada.
Indica que a mestura desta fracción orgánica xunto con outros biorresiduos de diferente orixe
presenta vantaxes, como é a de poder formular abonos máis equilibrados na súa composición. 

Por outra banda, fai tamén referencia aos impropios presentes na fracción orgánica dos residuos
municipais.  A este  respecto,  sinala  a  importancia  das  campañas  de  concienciación.  En  caso
contrario,  de  non recibirse  unha fracción orgánica cun baixo  nivel  de  impropios,  será  preciso
incorporar ás plantas tecnoloxía que permita a eliminación destes impropios, incrementándose
deste xeito a pegada de carbono do proceso de compostaxe. 

Finalmente, refírese ao uso do compost e pon de manifesto a necesidade de consultar ás persoas
usuarias finais do produto para saber que características do mesmo demandan. 

3. Xerente de Compost Galicia.

Fai referencia aos contidos presentados na explicación do documento de recomendacións e indica
que, se ben a compra verde lle parece unha opción para dar saída ao compost, o sector clave ao
que deberían dirixirse as accións de promoción do uso do compost é o da agricultura. Neste
sentido,  sinala  que  tales  accións  deberían  ir  encamiñadas  á  procura  de  grandes  clientes  de
compost, tales como as cooperativas.
 
No que respecta á recollida separada do biorresiduo, remarca a necesidade de que dende a 
Administración Autonómica se desenvolvan proxectos piloto que sirvan de exemplo e impulso para
todos os concellos de Galicia. Estas experiencias axudarían a que os concellos superasen a 
barreira de incerteza que lles supón o novo cambio de modelo de xestión da fracción orgánica.
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4. Técnico de residuos do Concello de A Coruña.

En primeiro  lugar,  refírese  á  colaboración  entre  as  Consellerías  de  Medio  Rural  e  de  Medio
Ambiente. A este respecto, indica que considera que dita colaboración é fundamental co fin de
impulsar e apoiar o uso do compost e fai refrencia a un Decreto, elaborado con anterioridade por
Medio Rural e cun fin semellante, pero que non chegou a ser publicado.

Propón como unha posible medida de impulso ao uso do compost,  a creación dun “bolsa de
materiais”.  Nesta bolsa de materiais  figurarían os compost  de diferentes calidades producidos
polas plantas de tratamento, e que podería ser consultada polos concellos para atopar o compost
axeitado ao uso para o que o precisen.

5. Xerente de Abertal.

Móstrase de acordo co apuntado por outros participantes sobre a necesidade de desenvolver
proxectos piloto e dalos a coñecer ao resto de concellos. Engade que nos lugares nos que se
executasen esas experiencias piloto deberían poñerse todos os medios que fosen precisos para
que  os  proxecto  fosen  o  máis  completos  posibles.  A partir  da  experiencia  acumulada  polos
concellos que abandeiren ditos proxectos piloto, os demais concellos poderían trasladar aos seu
territorio as accións  que teñan dado os mellores resultados. 

6. Concelleiro de Medio Ambiente do Concello de Barbadás.

Apoia  a  idea  exposta  nas  dúas  intervencións  anteriores  e  indica  que  é  preciso  analizar  as
actuacións que xa se están a desenvolver en Galicia, así como noutras Comunidades Autónomas,
e replicalas nos concellos galegos. Ademais, remarca a necesidade de concienciar á cidadanía
para que esta coñeza obxectivos marcados pola Directiva Marco de Residuos e comprenda que
separar é unha obriga,  e como tal,  o  seu incumprimento pode ir  acompañado dunha sanción
económica.

7. Técnica da planta de FCC-Lousame

Insiste na necesidade de que dende as Administracións públicas se traballe na concienciación da
poboación para mellorar os hábitos de reciclaxe. En relación á xestión da fracción orgánica, indica
que  a  orde  de  prioridade  na  implantación  dos  sistemas  de  xestión  diferenciada  da  fracción
orgánica  debera  ser:  primeiro,  compostaxe  doméstica;  segundo,  compostaxe  comunitaria  e,
terceiro, recollida e transporte a pequenas plantas comarcais. 

Por outra banda, solicita unha maior transparencia nos datos de preparación para a reutilización e
reciclaxe de Galicia

 Páxina 3 de 4



Finalmente, en relación ao documento de recomendacións de uso do compost, pregunta se neste
documento se vai incluír a madurez do compost como un criterio de calidade do mesmo, aínda
que no Real Decreto de fertilizantes non se faga referencia a este parámetro. Dende a asistencia
técnica indícaselle que se valorará a inclusión da madurez como un parámetro de calidade no
citado documento.

8. Xerente do Consorcio de As Mariñas.

Indica  que  non  considera  que  o  problema da  implantación  da  recollida  selectiva  da  fracción
orgánica sexan os custes, senón que o factor clave vai ser a veciñanza. Por tal motivo, incide na
necesidade de destinar esforzos a ensinar á cidadanía a separar ben e dotar aos contedores de
sistemas de identificación de usuario/a. 

En  relación  ao  documento  de  recomendacións  de  uso,  formula  unha  pregunta  relativa  ao
bioestabilizado e solicita coñecer que posibles usos se lle pode dar en obra civil. Recibe resposta
por parte da asistencia técnica así como da Subdirectora Xeral de Residuos: ámbolos dous lle
indican que actualmente non existe ningún texto con rango de lei que dea unha solución clara ás
aplicacións  do  bioestabilizado.  O  único  documento  no  que  se  tratan  os  posibles  usos  do
bioestabilizado é o decálogo para a utilización do material bioestabilizado nos solos, publicado
polo Ministerio de Medio Ambiente,  no que se desenvolven algúns requisitos para orientar na
aplicación do bioestabilizado mediante a operación R10, sendo as Comunidades Autónomas as
encargadas de regular a autorización para a aplicación de bioestabilizado no solo.

9. Concelleiro de Medio Ambiente do Concello de Lugo.

Considera que hai dous aspectos chave que deben ser abordados á hora de implantar a xestión
diferenciada da  orgánica: a concienciación cidadá e a saída do compost. 

No relativo á xestión da fracción orgánica, fai referencia a dúas alternativas: a agrocompostaxe ou
compostaxe agrícola e a compostaxe en reactores pechados, que poden ser instalados preto do
lugar  de  produción.  En  relación  á  agrocompostaxe,  sinala  a  necesidade  dos  protocolos  de
colaboración con Medio Rural para identificar aqueles lugares nos que hai maior demanda de
compost, xa que é posible que a produción de compost dun concello non se corresponda coas
necesidades de compost no mesmo.

Con  respecto  aos  reactores  pechados,  a  Subdirectora  Xeral  de  Residuos  indica  que  estes
sistemas son unha opción máis, debéndose solicitar autorización para a súa instalación.
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