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A cidade, como forma máxima de urbanización do territorio, trátase
dun sistema aberto que intercambia ﬂuxos materiais e enerxéticos co seu
entorno, do cal extrae os recursos naturais e as materias primas que precisa
para proporcionar o benestar dos seus habitantes e o funcionamento dos
seus sistemas produtivos. Sen embargo, neste intercambio imperfecto de
ﬂuxos materiais, o emprego dos recursos naturais e das materias primas
xera outros produtos, que ao contrario que nos sistemas naturais non
sempre poden ser reincorporados nos ecosistemas. Así, as cidades
producen Residuos Sólidos Urbanos (en diante, RSU) como produto dos
distintos recursos naturais e materias primas empregados na satisfacción
das necesidades dos seus habitantes. Uns RSU que non son facilmente
reintegrables nos sistemas naturais debido aos distintos graos de
procesamento e de contaminación potencial que posúen, afectando polo
tanto aos ecosistemas, sobre todo se o modo de desfacerse deles é a
súa localización e acumulación en vertedoiros, como continúa a suceder
na actualidade en España, xa que aínda un 56,70 % dos RSU (fonte:
Eurostat, 2016) son xestionados baixo esta fórmula.
Sen dúbida, continuar con modelos anteriores que xeran unha importante
pegada ambiental, un excesivo consumo de recursos que conduce cara
ao seu esgotamento e que implican notables custos sociais e económicos
non é unha decisión axeitada. Polo tanto, dun xeito ou doutro é preciso un
troco cara un novo modelo, paso que xa está a dar máis dunha cidade,
moito máis sustentable. Neste senso, debido á contaminación producida
polos RSU e, sobre todo, a un cada vez maior consumo de recursos e
xeración dos mesmos, cada vez é máis importante realizar unha axeitada
xestión ambiental nesta materia.
Deste xeito, a xestión dos RSU conﬁgúrase como un dos máis importantes
Servizos Urbanos que debe realizar unha cidade, aínda que non sempre
foi considerado co valor debido, xa que do mesmo dependen cuestións
tan notables como a hixiene e a limpeza no ámbito urbano, que non
hai que esquecer foron un factor fundamental para a mellora da saúde
pública e o incremento da esperanza de vida dos cidadáns.

Por outra banda, a xestión dun Servizo Urbano municipal implica a
necesidade de realizar unhas inversións e gastos que permitan o seu
funcionamento e a súa operatividade, tanto no relacionado cos bens
materiais ou infraestruturais como cos recursos humanos. Un custo
económico que supón un importante esforzo para o concello, que debe
procurarse optimizar en aras dunha maior eﬁciencia no gasto público.
No fondo, a xestión dos RSU incide sobre as tres cuestións básicas do
Desenvolvemento Sustentable: o ambiental, o social e o económico. Neste
senso, calquera toma de decisións realizada sobre o modelo de xestión
dos RSU ten que ter en conta a sustentabilidade en estas tres dimensións.
Máis aló da cuestión do Desenvolvemento Sustentable, no que,
obviamente, inclúese a dimensión económica do modelo de xestión dos
RSU, sen dúbida este Servizo Urbano posúe unha notable incidencia
nas Facendas Locais e nas súas ﬁnanzas, representando unha máis que
signiﬁcativa porcentaxe (arredor do 10 %) dos orzamentos anuais. Deste
xeito, mellorar a eﬁciencia do modelo respecto dos seus custos operativos
e efectivos posuirá un notable impacto na Facenda Local e nos orzamentos
anuais, permitindo non só a optimización das inversións senón que
tamén diversiﬁcar os investimentos, por exemplo en asuntos transversais
relacionados coa propia xestión dos RSU e o Medioambiente.
De acordo co exposto nas liñas anteriores, a transición cara unha
xestión moito máis sustentable dos RSU é unha cuestión chave dentro das
Políticas Públicas municipais en calquera das tres grandes vertentes do
Desenvolvemento Sustentable: a ambiental, a social e a económica. Sen
embargo, como en calquera Servizo Urbano, emerxe unha cuestión de
gran calado como é a dimensión xurídico – administrativa, en particular
no relativo ao modelo de xestión existente, que obviamente terá incidencia
no enfoque e nas prioridades do sistema. Así, a necesidade de contar
cun equipo especializado e realizar unha forte inversión en material
e maquinaria levou en moitas ocasións á externalización do servizo
mediante sistemas de xestión indirecta en réxime de concesión. Neste
senso, co debate aberto sobre a prestación dos servizos municipais, a
avaliación das súas distintas dimensións e das posibilidades de xestión é
un asunto fundamental de cara á mellora dos mesmos.
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Así, nunha situación como a actual na xestión dos RSU no Concello
de Santiago de Compostela, cunha concesión esgotada e prorrogada,
ábrese unha clara oportunidade para repensar o sistema actual de
recollida dos RSU tanto na procura da mellora da súa operatividade e
optimización como para avanzar cara un modelo moito máis sustentable
nas súas distintas dimensións ambientais, sociais e económicas. Unha
oportunidade que tamén debe servir para implicar á cidadanía a través
dunha maior concienciación e participación activa no sistema, con liñas
de actuación que incidan na redución, na reutilización e na reciclaxe dos
RSU.
En calquera caso, este é un bo momento para repensar o modelo de
xestión e de recollida dos RSU no Concello de Santiago de Compostela coa
ﬁnalidade tanto de superar os problemas e eivas actuais como prepararse
para os retos futuros, nun contexto no que cada vez máis o concepto de
economía circular e a prevención da xeración estarán máis que presentes.
Sen dúbida, trátase de procurar unha xestión sustentable dos RSU, que ao
mesmo tempo que permita avanzar cara ao cumprimento das esixencias
normativas do marco regulamentario actual e das dos cidadáns, permita
corrixir os problemas actuais baixo unha perspectiva orientada cara ao
futuro.
Neste senso, o presente documento procura establecer o punto de partida
técnico respecto do cal realizar a toma de decisións que permitan tanto
mellorar o sistema actual, avaliando e corrixindo os problemas existentes,
como deﬁnir un modelo futuro baseado no Desenvolvemento Sustentable.
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B. VISIÓN E ENFOQUE
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A xestión e a recollida dos Residuos Sólidos Urbanos (en diante, RSU)
trátase dunha competencia municipali, atribuída pola lexislación
vixente na actualidade e que supón non só a provisión, e nalgún caso
a prestación, dun Servizo Urbano esencial desde o punto de vista
ambiental, senón que tamén un notable consumo de recursos humanos,
materiais e ﬁnanceiros para o Concello de Santiago de Compostela. Así,
deste xeito, e en ausencia doutra entidade de xestión administrativa de
nivel superior encargada, ben directamente pola lexislación ou ben de
forma delegada, ou a través de calquera outra instrumento de carácter
interadministrativo e de cooperación no nivel local, será o Concello de
Santiago de Compostela quen deba realizar o esforzo para a provisión
do servizo e, sobre todo, para a súa mellora desde unha perspectiva
sustentable e de cumprimento das esixencias e estándares ambientais
europeos, españois e galegos. Deste xeito, para enfocar a análise da
xestión de residuos sólidos urbanos do Concello de Santiago, o punto de
partida será avaliar o que a competencia na materia supón no enfoque e
na visión a partir da que se redacta o presente documento.
Sen dúbida, a competencia en distintas materias relacionadas cos Servizos
Urbanos, é dicir con aquelas infraestruturas e servizos que permiten
satisfacer as necesidades básicas dos cidadáns, en particular naquelas
cuestións relacionadas coa provisión dos recursos naturais (auga, p.ex.)
e enerxéticos básicos, xunto con outros de carácter cívico, é unha das
principais actividades do nivel local da Administración Pública, cunha
incidencia moi signiﬁcativa no benestar dos cidadáns e nas facendas
locais. Deste xeito, unha axeitada xestión dos Servizos Urbanos, que teña
en conta non só a súa dimensión técnica, senón que tamén a social, a
ambiental e a económica, permitirá mellorar o benestar dos cidadáns
e a mellora do funcionamento do territorio, ou da cidade, en particular
neste caso en canto aos ﬂuxos de materias, enerxía e recursos entre os
diferentes sistemas presentes no mesmo. Neste senso, a urbanización
reclama unha serie de recursos materiais e enerxéticos que proveñen
dos sistemas naturais do seu entorno, o seu consumo xera unha serie de
subprodutos ou residuos que en moitas ocasións están a impactar nos
devanditos sistemas, sobre todo no ambiental. Polo tanto, unha axeitada
xestión dos Servizos Urbanos será aquela na cal non só se satisfagan

as necesidades básicas dos cidadáns, senón que tamén isto realizarase
coa mellor sustentabilidade, eﬁciencia e optimización dos recursos e dos
residuos xerados, coa ﬁnalidade de equilibrar o seu balance metabólico
e diminuír o consumo e o esgotamento dos residuos.
No contexto actual, tanto derivado da crise sistémica desde o 2007 como
debido a unha maior conciencia cidadán en canto aos efectos ambientais
das Políticas Públicas, o debate acerca da xestión dos Servizos Urbanos
estivo focalizado fundamentalmente no ámbito económico. Sen embargo,
detrás deste debate non só se atopan cuestións de índole económica,
senón que tamén relacionadas con experiencias anteriores, sobre todo
en canto a separación entre a provisión e a prestación dos servizos
municipais, coa posible entrada da iniciativa privada, que nalgúns casos
xeraron problemas en canto ao seu funcionamento a todos os niveis.
Neste senso, reducir a cuestión da xestión dos Servizos Urbanos a aspectos
de carácter económico sería un erro, xa que os servizos teñen que entenderse
como un sistema socio – tecnolóxico, no cal existen distintas dimensións,
tanto socioeconómicas e políticas como técnicas, interdependentes e que
interaccionan e interactúan entre si, condicionándose mutuamente. Este
paradigma dos Servizos Urbanos como un sistema socio – tecnolóxico
signiﬁca, polo tanto, considerar a complexidade dos mesmos e de que
xeito o entorno socioeconómico e político inﬂúe na súa xestión e no
desenvolvemento da súa dimensión física e técnica. Así, a mellora dos
Servizos Urbanos non debe limitarse unicamente a cuestións económicas
e técnicas, senón que tamén terá que contemplar outras de carácter
ambiental, social e xurídico – administrativas.
No fondo, considerar a multidimensionalidade dos servizos implica
entrar nun campo máis complexo acerca non só da súa ﬁnalidade como
prestación dun determinado servizo, senón que tamén do seu impacto na
poboación, na economía e no medioambiente. Neste senso, unha das
principais cuestións atópase en como asegurar os Valores Públicosii, que
subxacen aos Servizos Urbanos, e ao mesmo tempo mellorar a súa xestión
e funcionamento. Isto é, como continuar garantindo a dispoñibilidade,
a accesibilidade, a asequibilidade e a aceptabilidade dos Servizos

B3

“Servizo de redacción das bases técnicas para a deﬁnición do servizo de recollida de residuos
sólidos urbanos e mantemento das illas soterradas do Concello de Santiago de Compostela”

Urbanos asegurando a súa eﬁciencia, sustentabilidade e resiliencia nas
dimensións técnicas, económicas, sociais e ambientais.

Figura B.1. Os Valores Públicos.

Dalgún xeito, asegurar os Valores Públicos na xestión dos Servizos
Urbanos, entre os cales atópase a xestión e a recollida dos RSU, está
fortemente relacionado co Modelo de Xestión dos mesmos e a perspectiva
baixo a cal se realiza a provisión e a prestación dos Servizos Urbanos.
Neste senso, tanto o deseño técnico como sobre todo o marco xurídico
– administrativo, e tamén a súa dimensión económica, dependerá do
Modelo de Xestión establecido e da perspectiva empregada, dependendo
da prioridade outorgada a unha ou outra dimensión dos Servizos Urbanos.
No caso dos Residuos Sólidos Urbanos (RSU), onde tras modelos
anteriores baseados na disposición en puntos localizados do territorio
de xeito indiferenciado e indiscriminado dos mesmos, a emerxencia
dunha maior conciencia ambiental, xunto con solucións técnicas que
permiten a valorización dos residuos, ben a través da reciclaxe ou ben
da reutilización, conduciu á centralidade dos valores ambientais na
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planiﬁcación e deseño da súa xestión e dos seus sistemas de recollida,
intimamente vencellados ao tratamento ﬁnal. Ao mesmo tempo, como en
calquera Servizo Urbano que implica unha certa operatividade diaria,
xunto cunha signiﬁcativa inversión de infraestrutura espallada por todo
o territorio, e, polo tanto, un notable custo económico, a optimización
do seu funcionamento, procurando a redución do custo efectivo e unha
maior eﬁciencia, é tamén unha cuestión central no deseño dos sistemas
de xestión e recollida dos RSU. Neste senso, polo tanto, existe unha clara
necesidade de compatibilizar a eﬁciencia da operatividade da xestión do
sistema co desenvolvemento sustentable e, sobre todo, os Valores Públicos
nas dimensións sociais e ambientais.
A centralidade das cuestións ambientais, máis a necesidade de garantir os
Valores Públicos, e ao mesmo tempo optimizar a operatividade do sistema
e a súa eﬁciencia, e ademais o carácter socio – tecnolóxico dos Servizos
Urbanos, implica empregar un enfoque integrado que considere as súas
distintas dimensións e interrelacións. Deste xeito, os traballos reﬂectidos
neste documento baséanse no enfoque da Xestión Integrada e Sustentable
dos RSU, e que está en consonancia coa gran maioría de Políticas Públicas
na materia publicadas por distintos organismos internacionais.
Así, a análise das estratexias deﬁnidas pola Unión Europea respecto da
redución e xestión dos residuos sólidos urbanos, así como os Programas e
Directivas Comunitarias, permite observar claramente un modelo integrado
baseado nunha orde xerárquica nas fases que comprende a xestión dos
RSU. Esa xerarquía establece a prioridade da redución e a prevención,
seguidos da reutilización, a reciclaxe, a valorización, coa preferencia da
material fronte á enerxética, e por último a eliminación. Esta xerarquía
debe entenderse coma unhas pautas ﬂexibles, que deben adaptarse as
condicións determinadas de cada lugar e a súa situación especíﬁca, pero
sempre coa ﬁnalidade de acadar os obxectivos de redución e reciclaxe
establecidos pola Unión Europea para os anos 2020 e 2030. A xestión
debe, polo tanto, ser o traballo conxunto de cada unha das fases que
corresponden aos principios da xerarquía en busca da sustentabilidade.
Neste senso, unha xestión avanzada consistirá nunha xestión integrada,
con actuacións en cada un dos pasos da xerarquía, que conformarán
unha combinación de alternativas na xestión.
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reciclaxe, dependerán na súa práctica totalidade da concienciación, o
coñecemento e o apoio das medidas por parte dos cidadáns, e que, en
todo caso, deben ser tamén asumidas e apoiadas polas Administracións
Públicas dun xeito recíproco. De pouco serve a concienciación da
Administración Pública ou dos cidadáns en solitario se non existe unha
clara colaboración e cooperación entre ambas para que poida avanzar
esta estratexia.
Para conseguir ese cambio na mentalidade e o comportamento dos
usuarios non existe unha única vía, senón un conxunto de medidas e
accións que deben de conxuntarse e complementarse. Se as medidas máis
coñecidas son as de carácter legal ou económico, que buscan cambiar
o comportamento dos usuarios por medio de incentivos ou correctivos,
non será sen a creación de medidas de concienciación e educación
medioambiental que se alcance o obxectivo ﬁnal de cambio de tendencia
e a redución da xeración de residuos.
Figura B.2. Xerarquía da Xestión Integrada dos Residuos.

Nun contexto como o actual, cun elevado consumo de recursos naturais
e materias, que ten como resultado unha elevada xeración de RSU, a
Prevención pasa por ser a principal política encamiñada á redución
dos RSU, máis alá de que na súa xestión increméntese a eﬁciencia do
resto de fases o procesos no ciclo de vida dos anteriores. Sen dúbida,
reducir a xeración de RSU é a mellor forma de incrementar a eﬁciencia
dos sistemas de xestión. Neste senso, segundo o Obxectivo das Nacións
Unidas de reducir ao mínimo os residuos xerados, e enmarcado dentro
da Directiva Europea de xestión dos residuos, a prevención é o principal
reto de cara ao futuro para as administracións municipais, que terán
como obxectivo a concienciación da poboación respecto da xeración de
residuos e tamén respecto ao cambio de tendencia cara a un consumo
responsable e sustentable.
Por outra parte, debe de entenderse que o coñecemento por parte do
usuario do servizo de xestión e recollida dos RSU e, por conseguinte, a
súa participación no mesmo, é a base dun bo funcionamento. O éxito
dalgunhas das medidas preventivas e incluso das posteriores, como a

Aínda que a prevención e a redución na xeración de residuos sexa o
principal obxectivo, sen dúbida os inevitables RSU xerados deben de
ser xestionados de xeito sustentable, sobre todo de cara a cumprir os
obxectivos medioambientais. Neste senso, no cal asúmese a inevitable
xeración dos RSU, cobra unha maior importancia o xeito no que se realiza
a xestión dos mesmos e a capacidade do sistema para non rematar cunha
disposición ﬁnal conducente ben á súa localización nun vertedoiro ou ben
á súa incineración, devolvéndoos ás fases iniciais do ciclo de vida dos
produtos e evitando o consumo de novos recursos, co seu conseguinte
esgotamento. Deste xeito, a reciclaxe, a recuperación, a reutilización e a
valorización dos RSU deben ser consideradas as opcións prioritarias fronte
a súa disposición ﬁnal en vertedoiro ou a súa valorización enerxética.
En resumo, a visión e o enfoque, os cales serán desenvolvidos nos
seguintes puntos, que guía a elaboración deste documento baséase
nunha consideración integrada nas súas distintas dimensións dos RSU,
en particular respecto das súas fases ou procesos, obviamente coas
especiﬁcidades de cada fracción e ámbitos espaciais, e que trata de
garantir os Valores Públicos dos Servizos Urbanos baixo os criterios de
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sustentabilidade e eﬁciencia, procurando reducir a súa disposición ﬁnal e
incrementando a súa volta ao proceso metabólico do territorio mediante
a recuperación, a reciclaxe e a valorización.
B.1. A Xestión dos Servizos Urbanos. Os Valores Públicos
Os Servizos Urbanos, nos que se inclúe a xestión dos Residuos Sólidos
Urbanos (RSU), constitúen o conxunto de elementos precisos para o
funcionamento do territorio e das cidades, superando e encauzando as
limitacións impostas pola localización xeográﬁca e a súa conﬁguración
morfolóxica, xunto coa fricción da distancia. En última instancia, os
Servizos Urbanos poden entenderse como “a conexión entre os habitantes
da cidade e os recursos naturais” (UN-Habitat, 2012).
Na actualidade, as cidades e as áreas urbanas son altamente dependentes
dos sistemas de infraestruturas, os cales dependen uns dos outros e seguen
unha evolución de inﬂuenza mutua (Graham, 2000). A implementación
dunha xestión efectiva das infraestruturas nos ámbitos urbanos é a única
vía de garantir as condicións para a calidade de vida da poboación. Para
levar a cabo esta xestión efectiva non hai que focalizarse unicamente na
evolución dos sistemas, senón tamén nas interaccións e inﬂuencias entre
eles, e levar a cabo unha avaliación das mesmas en termos de eﬁciencia,
sustentabilidade e resiliencia, e considerando as súas distintas dimensións
técnicas, sociais, económicas, ambientais e xurídico – administrativas.
A boa xestión dos sistemas das infraestruturas urbanas, soporte dos
Servizos Urbanos, pode ser unha ferramenta para xerar una sociedade
máis equitativa e xusta, evitando a sectorización ou marxinación de zonas
con acceso deﬁcitario aos servizos básicos. Ademais, a efectividade da
xestión das infraestruturas verase directamente reﬂectida na calidade dos
servizos urbanos ofertados aos cidadáns. Trátase, polo tanto, de garantir
que a análise e diagnose e a formulación do modelo futuro, xunto coa súa
xestión teña coma base os valores públicos.
Neste senso, os Servizos Urbanos non só posúen unha dimensión
infraestrutural ou técnica, e económica, senón que, na súa natureza como
sistema socio – tecnolóxico interactúan con distintos actores da sociedade
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e elementos da urbanización, e están a incidir sobre outras cuestións de
carácter político, administrativo, ambiental ou social. Deste xeito, e como
xa se ven sinalando, os servizos urbanos, dependentes en gran medida
tanto dunha serie de infraestruturas como de marcos de regulación,
posúen un carácter multidimensional. Así, os servizos urbanos posúen, en
xeral, cinco grandes dimensións: a xurídico – administrativa, relacionada
co marco de regulación do mesmo; a dimensión técnica, relacionada
coas súas infraestruturas de soporte e os procesos da súa operatividade;
a dimensión ambiental, relacionada co seu impacto sobre o entorno e
o medioambiente; a dimensión social, relacionada coa súa natureza
socio – tecnolóxica e o seu impacto sobre a sociedade, en particular
sobre o benestar da mesma; e, por ultimo, a súa dimensión económica,
relacionada cos seus custes e co uso eﬁciente dos recursos dispoñibles.

Figura B.3. Os Servizos Urbanos e as súas dimensións.

Seguindo unha visión dos Servizos Urbanos coma un sistema sociotecnolóxico e multidimensional, os retos que se presentan na xestión
dos propios servizos públicos, e das infraestruturas que os sustentan,
poden analizarse dende dúas perspectivas principais: a perspectiva
económica e a política. Dende a perspectiva política, o obxectivo será o
de proporcionar os servizos públicos a toda a poboación, baseándose
en parámetros de accesibilidade, calidade, asequibilidade e equidade.
As prioridades neste caso son a oferta do propio servizo en si mesmo e a
consecución de que este sexa asequible para todos os cidadáns.
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Pola contra, dende a perspectiva económica o obxectivo fundamental
será producir os servizos enfocados cara aos beneﬁcios, ou coma mínimo
buscando que os ingresos sexan suﬁcientes para a cobertura dos custos.
Aquí o rol da Administración é o de levar a cabo a desagregación e a
regulación do servizo, para garantir a asequibilidade e universalidade
do mesmo, evitando que o servizo repercuta nuns custes moi elevados ou
fóra do razoable, o que acabaría derivando nunha subida das taxas e,
polo tanto, afectando á totalidade da poboación do concello.
Estas dúas perspectivas na análise dos Servizos Urbanos trátanse de
extremos, atopándose a realidade nun punto intermedio, que ademais
estará fortemente condicionando polo marco regulador europeo, nacional
e galego, no cal trátase de compatibilizar a extensión dos mesmos a todos
os cidadáns e puntos do territorio coa súa sustentabilidade e eﬁciencia
económica. Acadar este punto intermedio entre a perspectiva de xestión
política e a económica será un dos obxectivos que guiará este documento.
Non obstante, nos últimos tempos, en concreto nas nacións desenvolvidas,
os niveis de esixencia social e medioambiental respecto da xestión do
servizo creceron de maneira signiﬁcativa. Garantir a universalidade xa
non e suﬁciente, a sociedade insta e demanda unha xestión responsable e
eﬁciente do uso dos recursos. Ademais, o marco regulador, en particular o
comunitario no caso dos servizos de xestión e recollida dos RSU, establece
unha serie de condicionantes sociais e ambientais que tiran cara un punto
intermedio de compatibilidade as dúas perspectivas extremas anteriores.
Deste xeito, os principios que han de guiar unha axeitada xestión dos
Servizos Urbanos, como os RSU, deben situarse nun punto intermedio
entre a súa extensión a todos os cidadáns, mediante a implantación
de redes de infraestruturas máis ou menos masivas, e a eﬁciencia
económica, considerando todas as súas dimensións técnicas, sociais e
medioambientais dentro do marco de regulación xurídico – administrativo
vixente.

B.2. Os Modelos de Xestión dos Servizos Urbanos
Ademais da cuestión competencial asignada aos concellos no caso da
prestación do servizo de xestión dos residuos sólidos urbanos, a cuestión
fundamental á hora de prestar con eﬁciencia e eﬁcacia o servizo atópase
no xeito ou forma na que se organizan as tarefas necesarias para iso,
coordinando decisións, asignando medios humanos e materiais, xunto
con todos os mecanismos (administrativos, procedimentais, económicos
e ﬁnanceiros) que se teñen que destinar e asignar para a prestación do
servizo. Respondendo deste xeito non só a como se xestiona, senón que
tamén ao seu réxime xurídico, aos seus medios e recursos materiais e
humanos, e a súa ﬁnanciación e custe económico.
Sen dúbida, máis alá da consideración acerca de quen debe xestionar un
servizo público atópase a forma de realizalo, mediante os procedementos
e mecanismos máis axeitados, coordinando os distintos recursos materiais
e humanos, baixo un determinado sistema de ﬁnanciación e cuns custes
efectivos asumibles, co obxectivo de acadar os ﬁns formulados pola
Administración Pública, isto é, satisfacer as necesidades dos cidadáns. E,
obviamente, dependendo do xeito no cal se realicen estas tarefas existirá
un distinto modelo de xestión, en particular respecto da maior ou menor
participación da iniciativa privada.
A decisión do tipo de xestión, do modelo, non é unha cuestión trivial,
xa que da mesma dependerán non só as formas e procedementos de
realización das diferentes tarefas precisas para prestar o servizo, senón
que tamén o seu réxime xurídico, os medios e recursos materiais e
humanos, a súa ﬁnanciación, o seu custe efectivo e os seus pagos, e,
por último, os mecanismos de control e seguimento do devandito servizo.
En certo senso, desta decisión dependerá en grande medida o xeito
de afrontar a prestación do servizo, a súa ﬁnanciación e obtención de
recursos e medios.
A posibilidade de que a iniciativa privada participe na xestión dos
servizos públicos, de tal xeito que a Administración Pública realice
fundamentalmente un papel relacionado co control e seguimento da
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prestación do servizo, ten que estar ligado á garantía da calidade e
dos Valores Públicos no mesmo, sen diminuír os niveis, preferiblemente
incrementándoos, que unha xestión directa puidera proporcionar. Esta é
unha cuestión fundamental tanto se a prestación do servizo é totalmente
pública ou na mesma participa cun determinado grado a iniciativa privada,
xa que a ﬁnalidade de calquera modelo de xestión debe ser asegurar
os Valores Públicos dun servizo, independentemente da forma efectiva
e real de realizar a prestación do servizo en base a uns determinados
procedementos, tarefas e recursos.

que no caso da xestión indirecta é a propiedade privada quen asume
a xestión baixo a supervisión da Administración Pública, sempre que o
servizo sexa susceptible da explotación por particulares, é dicir que non
implique o exercicio da autoridade inherente aos poderes públicos.
As principais formas de Xestión dos Servizos Públicos Locais resúmense
no seguinte Grafo.

A Xestión dos Servizos Públicos depende fundamentalmente de dúas
cuestións: quen a proporciona e baixo que tipo de entidade o fai en canto
a propiedade, é dicir a maior ou menos participación da propiedade
privada na xestión do servizo. Tendo en conta que no contexto español
por deﬁnición un servizo público é aquel de interese xeral, orientado
á satisfacción das demandas dos cidadáns e, por tanto, debe de
ser prestado por unha Administración Pública, a cuestión de quen
proporciona a prestación dun servizo debe entenderse en relación co
número de Administracións Públicas que se encargan diso, dentro por
suposto da distribución de competencias do Estado. Nese senso, cabería
supoñer dúas grandes clases de xestión: a individual e a compartida.
No primeiro caso, a única Administración Pública dentro das súas
competencias prestaría por si mesmo a un servizo. No segundo caso,
varias Administracións Públicas prestan o servizo de forma conxunta co
ﬁn de mellorar a calidade e a eﬁciencia, ao mesmo tempo que se tratan
de reducir os custos de operatividade e mantemento.
Figura B.4. Modelos de Xestión dos Servizos Públicos.

Respecto de como se xestiona un servizo en canto á natureza da entidade
encargada da súa xestión é onde atopamos o maior número de alternativas,
entre as cales hai cabida para a participación da propiedade privada.
De feito, dependendo do grado de participación da propiedade privada
pódese realizar unha clasiﬁcación do modelo de xestión correspondente.
Deste xeito, e tendo en conta a maior ou menor participación da propiedade
privada na entidade que efectivamente e en última instancia xestiona o
servizo, esta pode ser directa ou indirecta. No caso da xestión directa é a
propia Administración Pública quen asume a xestión do servizo, mentres
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O contrato actual do Servizo de Xestión de Sólidos Urbanos trátase
dunha concesión, o que implica a participación da propiedade privada
no mesmo, baixo o control e a supervisión da Administración Pública, na
cal reside a competencia e a titularidade do servizo. Por norma xeral, a
entrada da propiedade privada na xestión dos servizos públicos responde
á busca dunha maior ﬂexibilidade e a maior especialización da empresa
privada.
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B.3. Os Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Entre a Economía
Circular e a Valorización fronte á Disposición Final
A denominada economía circular é un sistema de aproveitamento dos
recursos, da produción e do consumo, onde o obxectivo prioritario son
a reutilización, recuperación e reciclaxe dos mesmos, mantendo o maior
tempo posible o seu valor dentro da economía, e minimizando así a
xeración de residuos.

modelo de economía lineal, a necesidade de recursos e materias primas
non para de incrementarse e, polo tanto, a dependencia deles. Estas
estratexias económicas baseadas no consumo de recursos supoñen unha
produción de residuos que vai en aumento cada ano, co conseguinte
impacto ambiental, ocupación do espazo e os custos que supón a súa
xestión e tratamento.

Este sistema é a oposición do sistema “lineal” tradicional, onde os recursos
e os seus produtos perden o seu valor logo de ser empregados e son
eliminados. O cambio de modelo que propón a economía circular é unha
iniciativa que pretende fomentar a economía da eﬁciencia, a innovación
e a competitividade, garantindo a seguridade do fornezo dos recursos
naturais e obtendo como ﬁn a sustentabilidade ambiental.

Figura B.6. As 8 R’s da Economía Circular.

Figura B.5. A Economía circular. Fonte> https://ovacen.com/economia-circular/

Co crecemento das poboacións e das urbes, crece tamén a necesidade
de consumo de materias primas e recursos. Estes son transformados en
produtos que entran no mercado formando parte da economía. Neste

Por outra parte, e fácil observar que todos os ciclos naturais e biolóxicos
trátanse de procesos cíclicos ou circulares, nos que o sistema retroaliméntase
e non se producen desperdicios de materia ou enerxía. Baseándose nesta
premisa, a economía circular propón imitar a estrutura de funcionamento
dos ciclos naturais, dende a optimización dos recursos e a diminución do
consumo, ata a revalorización e recuperación dos produtos, introducíndoos
de novo a formar parte do mercado e aumentando a súa vida útil.
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O precepto da economía circular tería como pilar de base a prevención,
na cal a educación social respecto da xeración e xestión de residuos e a
concienciación tanto dos usuarios do servizo como das Administracións
Públicas son fundamentais para a colaboración. Tamén o ensino cara un
consumo responsable, que teña como obxectivo a redución do consumo
de produtos de corta vida útil. Tras a prevención, o seguinte escalón é
fomentar a separación dos residuos en orixe, reducindo así os custos da
separación e tratamento, que conforman o groso dos custos da xestión.
Unha vez xerados, a opción preferible é a súa reciclaxe e reutilización,
convertendo así os RSU de novo nun produto de valor. Nun segundo nivel,
con signiﬁcativas contras atoparíase a valorización enerxética mediante
a incineración, aínda que non sería preferible ante outras alternativas
moito máis sustentables. Neste senso, tanto a valorización enerxética
como a disposición ﬁnal en vertedoiro serían as últimas alternativas fronte
a reciclaxe e a reutilización.

Figura B.7. A xestión dos residuos. (Adaptado de Limasa)

Ata non hai moitos anos, o modelo máis común de xestión dos RSU era
mediante a súa disposición ﬁnal en vertedoiros. A economía circular
pretende cambiar de xeito radical esta tendencia, relegando a disposición
ﬁnal dos residuos en vertedoiro como a última opción do sistema,
priorizando a redución, a reutilización e a reciclaxe. A consecuencia
é a redución ao máximo posible do volume de material que chega a
vertedoiro. Esta redución implica tamén a minimización do vertido de
materiais biodegradables, seguindo a directiva europea, evitando así as
emisións de biogás derivadas dos vertidos, e que contribúen de xeito
notable ao aumento do efecto invernadoiro.
B.4. A necesidade de Modelos Alternativos para a Xestión
dos Residuos Sólidos Urbanos.
As carencias que presenta o modelo actual, no cal nin de lonxe estanse
a acadar algúns dos obxectivos técnicos e ambientais establecidos polo
marco regulador comunitario, xunto co novo contexto socioeconómico,
coa emerxencia da economía circular, e unha maior conciencia ambiental
implica a necesidade de establecer un novo modelo para a xestión e o
sistema de recollida dos Residuos Sólidos Urbanos (RSU) no Concello de
Santiago de Compostela.
En certo xeito, pensar nun troco de modelo en calquera ámbito dos Servizos
Urbanos implica reﬂexionar sobre o futuro, non só do sistema senón
que tamén do seu contexto urbano e socioeconómico, sen esquecer os
cambios tecnolóxicos que permiten superar problemas que anteriormente
non eran abordables. Neste senso, pensar no futuro é pensar en como
superar os problemas existentes na actualidade e da súa evolución nos
novos contextos urbanos, pero tamén como estes últimos xeran ou crean
novos problemas emerxentes. Neste senso, ante un futuro moi cambiante
o modelo actual non ten porqué estar preparado para facer fronte ante
os retos emerxentes, podendo xerar novos problemas ou agudizar os
existentes.
Ao mesmo tempo, as melloras tecnolóxicas, ou a renovación das
existentes, poden permitir proporcionar unha solución aos problemas
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existentes ou aos retos emerxentes futuros, para os que o modelo actual
non está preparado. Ademais, as melloras tecnolóxicas poden permitir
incrementar a eﬁciencia técnica e ambiental, facilitando acadar os
obxectivos estratéxicos formulados ou sinalados polo marco regulador.
Por outra parte, no futuro poden xurdir novas preocupacións por parte
da poboación e tamén cambios no marco regulador que impliquen a
necesidade de proporcionar solucións moi distintas das existentes na
actualidade. Neste mesmo senso, as esixencias sociais, xunto cunha maior
conciencia ambiental por parte da cidadanía, poden xerar unha corrente
de cambio cara un modelo máis sustentable no campo ambiental, en
particular no caso da xestión dos RSU. Ademais, desde unha perspectiva
económica poden existir modelos alternativos que permitan reducir o custe
efectivo do servizo a través dun novo modelo con mellores rendementos.
A existencia de distintos entornos urbanos, e a súa evolución tanto física
como socioeconómica no futuro, combinado coa emerxencia de diversas
solucións tecnolóxicas e, obviamente, as carencias dos modelos actuais,
ten como consecuencia a necesidade de analizar e avaliar novos modelos
para a xestión e o sistema de recollida dos RSU. Cales poden ser estes
novos modelos é unha pregunta máis que pertinente.
Na actualidade existe unha certa diversidade, aínda que bastante
limitada a unha serie de tecnoloxías ou paradigmas, respecto dos modelos
e solucións empregadas para a xestión e recollida dos RSU, e que
presentan distintos resultados en canto ao seu rendemento e consecución
de obxectivos. Analizar, comparar e coller de cada un deles as boas
prácticas e as súas mellores características permite ter unha referencia
sobre como están a abordar os problemas distintas cidades e territorios.
Procurar e analizar Modelos Alternativos que permitan afrontar tanto os
problemas actuais como os retos futuros é unha das bases do presente
traballo, e que permitirá recoller boas prácticas que poidan ser aplicadas
nun Novo Modelo no Concello de Santiago de Compostela e superar as
carencias do actual.

B.5. O Enfoque da Xestión Integrada dos RSU (XIRS)
A Xestión Integrada de Residuos Sólidos (XIRS) abarca un conxunto
artellado e interrelacionado de accións normativas, operativas, ﬁnanceiras,
de planiﬁcación, administrativas, sociais, educativas, de control e
seguimento, supervisión e avaliación para a administración dos RSU,
desde a súa xeración ata a súa disposición ﬁnal, coa ﬁnalidade de obter
beneﬁcios ambientais, a optimización económica da súa administración
e a súa aceptación social, respondendo as necesidades e circunstancias
de cada localidade e rexión (OPS, 2005).
O Enfoque do XIRS abrangue o conxunto de procesos existentes no ciclo de
vida dos RSU, no cal inclúese a xeración, recollida, tratamento e disposición
ﬁnal, e as diferentes tarefas para realizar a súa xestión, tomando en conta
a conexión dos diferentes sectores de goberno en materia de RSU tanto
a nivel municipal como nacional, para a coordinación e colaboración
eﬁciente nesta materia e de igual maneira, estar comprendidas as accións
que envolvan un conxunto de acordos que impliquen ao goberno, sector
privado e sociedade, coordinadas polo poder público.
Desta xeito, a xestión integrada e sustentable dos RSU caracterízase polos
procesos que deben cumprir os mesmos dentro dunha zona de estudo
para o seu máximo aproveitamento e evitar a vertedura e contaminación
do ambiente. Con este obxectivo, no deseño e planiﬁcación dos sistemas
de xestión e recollida dos RSU tómanse en conta variables ambientais,
sociais e económicas e a aplicación de Políticas Públicas para o seu
desenvolvemento.
Este enfoque considera as distintas dimensións presentes na xestión dos
XIRS, tendo en conta, obviamente, as diferentes fraccións presentes no
mesmo, as cales o sistema debe proporcionar unha resposta conxunta
e coordinada, e a compatibilidade entre distintos modelos e solucións
tecnolóxicas que permiten unha mellor eﬁciencia na xestión nas distintas
fases ou etapas existentes no ciclo de vida dos RSU. Neste senso, trátase
de que a xestión das distintas fraccións forme parte dun sistema conxunto
no cal mediante estratexias e sistemas especíﬁcos, como os SIX (Sistemas
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Integrados de Xestión) tanto para a recollida como para a reciclaxe
increméntese a eﬁciencia da xestión e poidan acadarse os obxectivos
ambientais, sociais e económicos do Desenvolvemento Sustentable.
Ao mesmo tempo, no enfoque XIRS desde o punto do vista social os
cidadáns estarán fortemente implicados, ao ter que colaborar na
redución da xeración dos residuos, inﬂuíndo na parte ambiental, xa que
residuos que non se xeran non contaminan. Neste senso, a prevención
e a redución considéranse como políticas estratéxicas previas á propia
xestión e xeración dos RSU. De igual maneira, no enfoque do XIRS debe
considerarse a aplicación de políticas para que o residuo sexa valorizado
e reutilizado, mediante políticas estratéxicas orientadas á reutilización e
a reciclaxe, e así non ser vertido. Por último, no enfoque do XIRS faise
referencia a necesidade de establecer medidas na dimensión económica
que permitan mellorar o sistema e a súa sustentabilidade desde distintas
perspectivas. Así, pódese incidir con tributos aos cidadáns e empresas,
ﬁnanciamento en Políticas Públicas e valorización dos residuos para
apoiar a quen non contamine e castigar ao que non colabore.
O enfoque do XIRS e a súa visión integrada das distintas dimensións
presentes na xestión dos RSU será a guía metodolóxica deste documento
de traballo, sobre todo no relativo ao enfoque integrado das distintas
dimensións presentes no servizo de xestión e recollida dos RSU no
Concello de Santiago de Compostela.
B.6. Os Principios Reitores dos Modelos Alternativos
O establecemento dun novo Modelo Alternativo para a xestión e
recollida dos Residuos Sólidos Urbanos (RSU) no Concello de Santiago
de Compostela que permita superar os problemas e as eivas que presenta
o actual debe estar baseado nunha serie de principios reitores aliñados
cos obxectivos medioambientais e coherentes coas esixencias non só
do marco regulamentario comunitario, español e galego, senón que
tamén recoller as boas prácticas na materia que poidan axeitarse ás
características especiﬁcas do ámbito, e tamén cunha mirada posta nas
esixencias e reclamacións sinaladas pola cidadanía.
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Neste senso, o novo modelo de xestión e recollida de RSU no Concello
de Santiago de Compostela terá que ser capaz de acadar os requisitos
medioambientais e de calidade sinalados no marco regulamentario e ao
mesmo tempo proporcionar unha elevada eﬁciencia operativa ao menor
custe posible, optimizando os recursos e as inversións dispoñibles.
Deste xeito, os Modelos Alternativos a formular co ﬁn de deﬁnir un Novo
Modelo para a xestión e a recollida dos RSU debe basearse nos seguintes
principios reitores:
1. Proporcionar unha solución para os problemas actuais e permitir
afrontar os retos futuros.
2. Posuír unha elevada ﬂexibilidade para operar en escenarios
futuros distintos sen precisar de grandes inversións para modiﬁcar as
súas características.
3.

Basearse no Desenvolvemento Sustentable.

4.

Posuír unha elevada operatividade e eﬁciencia económica.

5.

Reducir os custos de mantemento.

6. Incorporar as melloras tecnolóxicas ao servizo e a resiliencia do
sistema.
7. Cumprir cos requirimentos en materia de separación e reciclaxe
establecidos no marco regulamentario.
8. Procurar unha maior recuperación da fracción de Materia
Orgánica recuperada.
9. Elevar a porcentaxe de poboación baixo un sistema separativo de
recollida de RSU.
10. Proporcionar unha resposta para a xestión e recollida de Grandes
Produtores e zonas especiﬁcas do Concello.
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B.7. Da Prevención ao Reciclaxe e a Recuperación para a
Sustentabilidade
O establecemento dun Novo Modelo para a xestión e recollida dos RSU
no Concello de Santiago de Compostela deberá ter en conta as directrices
estratéxicas establecidas nos principais documentos sobre a materia a
nivel europeo e nacional, sobre todo respecto das liñas estratéxicas a
implantar coa finalidade de mellorar e optimizar o sistema de xestión dos
RSU baixo o principio do Desenvolvemento Sustentable. Neste senso, sen
dúbida, e considerando as distintas alternativas ou estratexias a formular
de cara a unha mellor xestión dos RSU, nos distintos niveis o fases nas
que poden ser dividido o proceso desde a xeración ata a disposición
final pasando pola separación e a recollida, a principal medida está
relacionada coa Prevención, é dicir coa redución da súa xeración. Así,
tanto a Directiva Marco de Residuos (Directiva 2008/98/CE) como a
súa transposición na Lei 22/201, de residuos e chans contaminados
(LRSC), establecen unha xerarquía onde a Prevención dos residuos é a
estratexia prioritaria para protexer o medio ambiente e a saúde humana
nos ámbitos da produción e manexo dos residuos, seguida das medidas
de preparación para a reutilización e a reciclaxe.
A Prevención ten que ver co deseño e consumo de produtos de tal maneira
que se reduzan os residuos desde a súa orixe. Exemplo diso é o ecodiseño
de produtos ou o cambio de hábitos de consumo. Pola súa banda, a
preparación para a reutilización é a reparación dos produtos convertidos
en residuos para volver utilizarse.
A reciclaxe, incluída dentro da economía circular e o ciclo da xerarquía
dos residuos, implica o reprocesamiento industrial do residuo mediante
a transformación física para transformarse nun novo produto. Para
incentivar unha reciclaxe efectiva débense implementar sistemas de
recollida eficientes e optimizar a reciclaxe, incentivar a participación dos
xeradores de residuos, incentivar a creación de empresas de reciclaxe,
premiar a fábricas que consuman materiais reciclados, entre outros.

Neste senso, a xestión dos RSU desde unha perspectiva sustentable pasa
por todo un proceso de estratexias orientadas para cada unha das fases
do ciclo de vida dos RSU, dende a xeración e as medidas de prevención,
ata a recollida coa énfase na separación e na recollida selectiva para a
posterior reciclaxe.
Coa finalidade de camiñar cara un sistema moito máis sustentable é
preciso incorporar no modelo de xestión e recollida dos RSU todas estas
estratexias dun xeito efectivo. Para iso, débense crear Plans e Políticas
Públicas para incidir no cumprimento das medidas de prevención tanto a
nivel cidadán como empresarial, público e privado.
B.8. A Compostaxe Comunitaria como Modelo Estratéxico
Os distintos modelos de xestión e recollida de RSU empregados no
contexto europeo e nacional están relacionados con distintas visións
estratéxicas respecto desta materia, por unha banda, e das posibilidades
que presenta o ámbito territorial para establecer un determinado tipo de
sistema, por outra, sen esquecer as preexistencias (o path dependence),
como se foi conformando e evolucionando ao longo do tempo o modelo
actual. En certo sentido, estes factores condicionan de xeito decisivo o
modelo a establecer e deﬁnir.
Non obstante, é posible introducir elementos de cambio de carácter
estratéxico que non só incidan na mellora da operatividade e do
medioambiente, senón que tamén posúan un certo simbolismo en canto á
transformación do sistema e a necesidade dunha mellora no mesmo. Neste
senso, máis alá da propia operatividade do sistema en zonas de baixa
ou media densidade, a Compostaxe Comunitaria, na cal a participación
do cidadán non só é esencial na súa operativa senón que tamén é unha
fórmula para a súa concienciación, emerxe como un elemento chave na
deﬁnición do novo modelo de xestión e sistema de recollida dos RSU do
Concello de Santiago de Compostela.
Deste xeito, xa non só se trata de mellorar nos ratios de recollida da
fracción orgánica, por unha parte, e con iso dun maior esforzo tamén na
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separación e na recollida selectiva, sen contar tamén coa optimización
do proceso de recollida diminuíndo os volumes a recoller e transportar,
senón que a participación activa da poboación, ademais cun resultado
visible, pode activar a súa concienciación ambiental e contribuír a manter
o esforzo nun modelo moito máis selectivo e sustentable.
Se ben é certo que para o entorno rural e rururbano do territorio de
Santiago de Compostela o modelo de Compostaxe Comunitaria é o
máis axeitado para mellorar e optimizar o sistema, xa que ademais de
que a capacidade alíñase perfectamente co volume xerado da fracción
orgánica, sobre todo debido ao número de familias ou habitantes cuberto
polos seus elementos, as vantaxes respecto da concienciación e da
participación activa da poboación neste modelo permiten a súa extensión
a ámbitos de maior densidade de poboación baixo un punto de vista
estratéxico. Deste xeito, a implantación da Compostaxe Comunitaria en
ámbitos moito máis densos, como xa ven experimentando o Concello
de Santiago a través de tres proxectos pilotos, permite crear zonas de
demostración e de boas prácticas, que ao mesmo tempo supoñan a mellor
campaña para avanzar nun modelo máis sustentable.

O sistema competencial, que en realidade debe considerarse como ámbitos materiais de
competencias, establecido na lexislación estatal, á que segue e desenvolve a autonómica, segundo o
articulado vixente está clasiﬁcado en tres grandes categorías:
i

-

Competencias propias

-

Competencias delegadas

-

Competencias distintas das propias e as delegadas

As competencias propias atribuídas pola Lei de Bases do Réxime Local (LBRL) nos seus artigos 2,
7.2, 25 e 26 son aquelas exercidas polos Concellos en réxime de autonomía e baixo a súa propia
responsabilidade, atendendo á programación e execución do resto de Administracións Públicas, e
que en xeral están relacionadas coa satisfacción de gran parte dos servizos urbanos e ao cidadán
básicos. No caso da prestación de servizos estes ámbitos materiais competenciais atópanse
fundamentalmente sinalados no artigo 25.2 e 26, os cales han de entenderse como un listado
aberto e enunciativo máis que como unha lista pechada de materias nas que tería competencias o
concello. Deste xeito, o artigo 25.2 da LBRL establece os seguintes ámbitos materiais de competencias
municipais:
a) Urbanismo: planeamento, xestión, execución e disciplina urbanística. Protección e xestión
do Patrimonio histórico. Promoción e xestión da vivenda de protección pública con criterios de
sustentabilidade ﬁnanceira. Conservación e rehabilitación da ediﬁcación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques e xardíns públicos, xestión dos residuos sólidos

Polo tanto, e máis alá das vantaxes operativas e ambientais nas zonas
con maior aptitude para a súa implantación, a Compostaxe Comunitaria
considérase un modelo estratéxico de mellora da xestión e do sistema
de recollida dos RSU, como exemplo de boas prácticas na materia e,
por suposto, de incremento do volume da fracción orgánica recuperada
e valorizada. Por iso, neste novo modelo deﬁnido para o Concello de
Santiago de Compostela decidiuse desde unha perspectiva estratéxica
estender e integrar a Compostaxe Comunitaria en ámbitos claramente
urbanos e densos, coa vista posta na mellora tanto do sistema como
dunha maior concienciación da poboación.

urbanos e protección contra a contaminación acústica, lumínica e atmosférica nas zonas urbanas.
c) Abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais.
d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade.
e) Avaliación e información de situacións de necesidade social e a atención inmediata a persoas en
situación ou risco de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención e extinción de incendios.
g) Tráﬁco, estacionamento de vehículos e mobilidade. Transporte colectivo urbano.
h) Información e promoción da actividade turística de interese e ámbito local.
i) Feiras, abastos, mercados, lonxas e comercio ambulante.
j) Protección da salubridade pública.
k) Cemiterios e actividades funerarias.
l) Promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre.
m) Promoción da cultura e equipamentos culturais.
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n) Participar na vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria e cooperar coas Administracións
educativas correspondentes na obtención dos solares necesarios para a construción de novos centros
docentes. A conservación, mantemento e vixilancia dos ediﬁcios de titularidade local destinados a
centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de educación especial.
ñ) Promoción no seu termo municipal da participación dos cidadáns no uso eﬁciente e sustentable das
tecnoloxías da información e as comunicacións.
Este listado en certo xeito é concretado polo articulo 26 da LBRL segundo rangos de poboación:
a) En todos os Concellos: alumado público, cemiterio, recollida de residuos, limpeza viaria,
abastecemento domiciliario de auga potable, saneamento, acceso aos núcleos de poboación e
pavimentación das vías públicas.
b) Nos Concellos con poboación superior a 5.000 habitantes, ademais: parque público, biblioteca
pública e tratamento de residuos.
c) Nos Concellos con poboación superior a 20.000 habitantes, ademais: protección civil, avaliación
e información de situacións de necesidade social e a atención inmediata a persoas en situación
ou risco de exclusión social, prevención e extinción de incendios e instalacións deportivas de uso
público.
d) Nos Concellos con poboación superior a 50.000 habitantes, ademais: transporte colectivo urbano
de viaxeiros e medio ambiente urbano.
Entendese, polo tanto, que a xestión dos residuos sólidos urbanos é unha competencia dos concellos,
independentemente do seu tamaño ou número de poboación.

Aínda que non existe unha deﬁnición totalmente aceptada, con distintos matices, o
concepto de Valores Públicos está relacionado con aquelas cuestións ligadas á satisfacción das
necesidades da poboación dende un enfoque vencellado ao ben común e a comunidade. Neste
senso, a dispoñibilidade refírese á existencia dun servizo nun territorio e a súa cobertura espacial.
A accesibilidade refírese á facilidade de acceso e de conexión ao servizo por parte da poboación.
A asequibilidade refírese á existencia dun prezo ou custo do servizo que permite á poboación
acceder ao mesmo nas condicións económicas máis axeitadas con respecto a súa capacidade. A
aceptabilidade refírese a que a poboación acepte as condicións nas cales prestase o servizo de
acordo ao impacto do mesmo nas dimensións técnicas, sociais, económicas e ambientais.
ii
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C. OBXECTIVOS
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De acordo coas consideracións anteriores respecto da visión e o enfoque
da xestión dos Residuos Sólidos Urbanos (RSU) desde unha perspectiva
municipal, tratando de compatibilizar a eﬁciencia operativa do sistema
xunto co respecto medioambiental e a sustentabilidade económica, o
presente documento redáctase coa ﬁnalidade de deﬁnir un novo modelo
para a recollida dos RSU no Concello de Santiago de Compostela. Deste
xeito, o presente documento ten como obxectivo principal o seguinte:
•

Redacción das bases técnicas para a deﬁnición do servizo e o
modelo de recollida dos Residuos Sólidos Urbanos e o mantemento
das illas soterradas no Concello de Santiago de Compostela,
tendo en conta os distintos condicionantes normativos, técnicos,
ambientais e económicos con incidencia sobre o mesmo.

Este obxectivo principal, que é a folla de ruta sobre a cal baséase todo
o presente documento, sen dúbida é conquerido a través dunha serie de
obxectivos secundarios ou parciais, que forman un conxunto unitario e
metodolóxico, e que, á súa vez, poden ser desagregados en obxectivos ou
tarefas moito máis desagregadas, cada unha das cales implica a análise
e a toma de decisións sobre aspectos ou tarefas cunha forte inﬂuencia no
esquema global.
Deste xeito, os obxectivos secundarios ou parciais, a través dos cales
acadar o obxectivo principal do documento relaciónanse a continuación,
estando todos eles referidos ao termo municipal do Concello de Santiago
de Compostela:

•

Deﬁnir o modelo de xestión de RSU nas distintas zonas do termo
municipal.

•

Optimizar o sistema de recollida de RSU.

•

Optimizar a localización dos contedores.

•

Establecer os custos e as tarifas.

•

Establecer o Plan de Seguimento e Control.

•

Determinar os Indicadores de Seguimento.

•

Deﬁnir os Indicadores de Percepción Cidadá.

Sen dúbida, non é preciso sinalar que acadar cada un destes obxectivos
está relacionado coa realización dunha serie de tarefas, que ao mesmo
tempo poden considerarse un obxectivo por si mesmas, entre as cales
atópanse as seguintes:
•

Analizar o sistema en conxunto.

•

Caracterizar a Xeración de RSU.

•

Avaliar o sistema de recollida dos RSU.

•

Determinar o custe efectivo do servizo de recollida de RSU no
Concello de Santiago de Compostela.

•

Analizar o modelo de xestión actual.

•

Establecer os retos futuros do sistema.

•

Identiﬁcar e deﬁnir os axentes e actores con decisión sobre os RSU.

•

Benchmarking de modelos de xestión e recollida de RSU.

•

Analizar de xeito global a Xestión de RSU.

•

•

Analizar a Demanda e a Capacidade do sistema de recollida de
RSU.

Formulación e avaliación de modelos alternativos no Concello de
Santiago de Compostela.

•

Formulación de escenarios de xestión e recollida de RSU.

•

Determinar as cuestións chave e os retos futuros en materia de
recollida de RSU.

•

Formulación dos obxectivos estratéxicos.

•

Deﬁnición da Visión Estratéxica.

•

Realizar a Diagnose do sistema de recollida de RSU.

•

•

Establecer a Visión Estratéxica sobre o sistema de recollida de RSU.

Deﬁnir o modelo de xestión de RSU nas distintas zonas do Concello
de Santiago de Compostela.

•

Optimizar o sistema de recollida de RSU.
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C4

•

Optimizar a localización dos contedores.

•

Establecer os custos e as tarefas.

•

Establecer a programación temporal da implantación da proposta
de xestión e recollida dos RSU.

•

Deﬁnir un sistema de monitorización e seguimento da implantación
do novo sistema de xestión e recollida dos RSU xunto coa avaliación
dos resultados acadados.
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D. METODOLOXÍA
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D.1. As Bases Metodolóxicas
O servizo de recollida de RSU é unha das competencias básicas dos
concellos na actualidade, consumindo unha parte considerable dos
orzamentos municipais. A xestión do servizo de recollida de RSU para o
seu posterior tratamento e/ou eliminación supón un reto tendo en conta a
complexidade técnica necesaria para acadar un bo nivel de eﬁciencia e
eﬁcacia do servizo, e a diﬁcultade para a implantación de novos sistemas
de recollida selectiva debido á necesidade de adaptación e colaboración
dos usuarios.
Tendo en conta as tendencias actuais respecto da xestión dos RSU no
marco europeo e estatal, no cal se sinala a necesidade de orientalo
cara ao cidadán, buscando a sensibilidade e responsabilidade social
dos usuarios, así coma á busca da máxima valorización dos residuos
municipais. Os obxectivos fundamentais e tradicionais na xestión dos
residuos foron de sempre a mellora da hixiene nas áreas urbanas e o
coidado medioambiental. Estes obxectivos quédanse agora curtos,
considerándose intrínsecos ao servizo, e xorden novos ﬁtos a acadar,
como a separación por fraccións do total dos residuos xerados ou a xa
comentada valorización dos RSU.
Para afrontar os novos retos e obxectivos que presenta a xestión dos
RSU a base debe de ser a planiﬁcación, a selección de estratexias e
liñas de acción fundamentadas na realidade do servizo, e a busca de
oportunidades de mellora continua mediante o seguimento e control
do mesmo. A Xestión Integrada e Sustentable dos RSU (XIRS) ten coma
concepto base que os residuos sólidos deben ser xestionados coma
recursos, e non coma desperdicios. Isto implica que o ﬂuxo de residuos
non se considera unha masa homoxénea, senón un conxunto de materiais
individuais que poden ser manipulados de xeitos diferentes e apropiados
a cada un para maximizar o aproveitamento dos mesmos e minimizar a
disposición (WASTE, 2001).
Antes da implantación dun plan baseado nun enfoque guiado pola
Xestión Integrada e Sustentable de Residuos é fundamental o coñecemento

dos factores e condicionantes do propio servicio, así coma do tipo e
clasiﬁcación de residuos, e o coñecemento dos usuarios e os seus
hábitos e experiencias respecto do servizo. Para esta ﬁn deseñouse unha
metodoloxía ad hoc que considera as distintas dimensións do servizo
de xestión de residuos sólidos urbanos do Concello de Santiago, en
particular aquelas relacionadas co modelo de xestión e a incidencia deste
sobre o resto das mesmas, relacionado cos aspectos técnicos, ambientais,
económicos, sociais e xurídico-administrativos.

Figura. D.1. Esquema Metodolóxico. Elaboracion propia

Deste xeito, a metodoloxía formulada consta de cinco fases e dous eixos
transversais, os cales móstranse na Figura D.1. A Fase 0. Preparación
consiste na preparación e a recollida da información precisa para o
desenvolvemento do traballo, xunto cunha análise introdutoria do modelo
de xestión existente. Esta primeira fase introdutoria será seguida pola
Fase 1. Análise e Diagnóstico, na cal se analizará o servizo actual dende
diversas dimensións, principalmente o proceso de recollida, dentro dos
condicionantes e o contexto existente na actualidade e nun futuro próximo
no Concello de Santiago. Esta avaliación realizarase a partir dunha serie
de indicadores seleccionados que permitirán caracterizar de modo inicial
o servizo de xestión de residuos sólidos urbanos do Concello de Santiago
e así poder avaliar as melloras e modiﬁcacións que se poden levar a cabo
cara ao futuro.
Na Fase 2. Análise de Modelos de Xestión de RSU procederase a avaliar
distintos modelos alternativos de xestión dos residuos sólidos urbanos que
obtiveran melloras noutras cidades ou países, seguindo o concepto da
xestión integrada e sustentable dos residuos.
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O chegar á Fase 3. Visión Estratéxica, realizarase unha revisión dos retos
futuros e a formulación dos obxectivos e criterios que permitirán establecer
o modelo de futuro desexado para a xestión dos RSU.
A Fase IV. Proposta do Sistema de Recollida e Xestión de RSU consiste na
deﬁnición por zonas dos distintos sistemas e modelos para o obxecto do
traballo e a optimización das rutas de recollida. Por último, na Fase V.
Seguimento e Monitorización deﬁniranse os instrumentos e ferramentas
precisas para a avaliación ex post do cumprimento das determinacións e
actuacións formuladas.
Estas fases serán complementadas dun xeito transversal por dous eixos
continuos: a Participación Pública e a Gobernanza. O Eixo Transversal
de Participación Pública incorpora esta cuestión coma un elemento
fundamental do proceso de toma de decisións da elaboración do traballo
a través da integración dos principais actores chave con incidencia no
campo dos RSU. O Eixo Transversal de Gobernanza está orientado a
establecer de que xeito debe realizarse a implantación do novo modelo e
a súa avaliación económica e tarifaria.
Cada unha das fases anteriores implica a realización dunha serie de
tarefas de carácter técnico, as cales fundamentalmente fan referencia
ao sistema de recollida desde o punto da vista do dimensionado dos
seus elementos. Neste senso, cada unha destas tarefas posúe unha
metodoloxía propia que trata de incidir naqueles aspectos críticos
do sistema segundo una serie de criterios de avaliación e actuación
característicos e especíﬁcos. Ao longo deste documento iranse sinalando
no punto correspondente gran parte do esquema metodolóxico e os
criterios propios de cada unha das tarefas, en particular daquelas de
carácter técnico. Ao mesmo tempo hai que sinalar que desde o punto de
vista das tarefas técnicas, a metodoloxía empregada é unha adaptación
da descrita por M. Zamorano, E. Molero, A. Grindlay, M.L. Rodríguez, A.
Hurtado, F.J. Calvo da E.T.S. de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos
de Granada no seu traballo “A planning scenario for the application of
geographical information systems in municipal waste collection: A case of
Churriana de la Vega (Granada, Spain)” (Resources, Conservation and
Recycling 54 (2009) 123–133).
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Esta metodoloxía consiste fundamentalmente na desagregación da xeración
estimada segundo ratios existentes de cada fracción a cada vivenda, en
particular ao seu punto de acceso, para logo asignalo a cada punto de
recollida, contedor de cada fracción, segundo a súa área de servizo
estimada a partir da distancia viaria máis curta. Unha vez asignados
cada punto de xeración a cada punto de recollida co seu volume xerado,
realízase a optimización da ruta. Esta metodoloxía foi adaptada ao caso
de Santiago de Compostela e dos obxectivos establecidos nas bases do
traballo. Ao longo dos distintos puntos do documento iranse detallando as
principais características e tarefas da mesma.
D.2. Os Indicadores
Un dos métodos máis empregados para o estudo e coñecemento dos
servizos urbanos é a avaliación mediante indicadores. Os indicadores
proporcionan información relevante sobre a prestación do servizo que
permitirá facer una análise do mesmo. A función descritiva e valorativa
dos indicadores será moi útil para levar a cabo unha diagnose da
situación actual do servizo, sempre e cando a información que nos
proporcionen sexa de calidade. Para acadar este obxectivo é necesario
que cumpran unha serie de condicións ou características coma precisión,
dispoñibilidade dos datos de partida, simplicidade, obxectividade,
ﬁabilidade ou relevancia.
Dentro da metodoloxía, a selección de indicadores é unha fase fundamental
para obter elementos de xuízo, tendo en conta que a avaliación posterior
do servizo de xestión de residuos sólidos urbanos do Concello de Santiago
estará baseada na información obtida.
Da ampla relación de indicadores existentes e posibles, fíxose una
selección para a fase de análise da situación actual do servizo, escollendo
aqueles que dependen de variables e factores relacionados con cada un
dos aspectos que inﬂúen na xestión dos servizos públicos. Os aspectos
principais nos que se basea a selección de indicadores teñen que ver con
medidas técnicas, ambientais / saúde, ﬁnanceiros / económicos, sociais
/ culturais, institucionais e xestión / legais/ políticos.
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Ademais dos aspectos a ter en conta na selección, para centrar a
avaliación do servizo en cada unha das fases ou procesos da xestión de
residuos sólidos urbanos, os indicadores clasiﬁcáronse segundo o proceso
que analizan, quedando así as seguintes categorías.

Custos en campañas de sensibilización por
habitante

(€ / hab.)

Cantidade de materia orgánica xestionada en
zona de compostaxe

(Kg. Materia orgánica/cantidade
persoas en zona de compostaxe)

Táboa D.1. Indicadores de Xeración e Separación/Redución

Recolección / Re-uso
INDICADOR

UNIDADE

Cobertura do servizo (%) (por fracción) a distancia
de 150 m e 250 m

(Hab. con servizo / hab.
totais)*100

Cobertura da recollida da fracción orgánica (%)
a distancia de 150 m e 250 m

(Hab. con recollida / hab.
totais)*100

Cantidade de visitas aos puntos limpo ano
(Nº•ano)

(Nº visitas•ano)

Cantidade de residuos (por fracción) en puntos
limpos por habitante ao ano (Kg./hab•ano)

Kg. en punto limpo/hab•ano

Nas táboas seguintes móstrase a relación dos indicadores da selección,
indicando a unidade de medida e os condicionantes particulares de cada
un deles:

Cantidade de residuos recollidos por habitante e
ano

(T / hab. x ano)

Porcentaxe de residuos comerciais respecto do
total recollido de cada fracción (%)

(Kg. Residuos comerciais/Kg.
totais)*100

Xeración e Separación / Redución

Eﬁciencia dos camións de recollida selectiva por
fracción (Kg/m3)

(Kg. Fracción residuos semana /
suma (m3 camión x nº viaxes))

Relación entre km recorrido e cantidade de
residuo por ruta

(T/km)

Figura. D.2. Fases da Xestión dos Residuos Sólidos Urbanos

INDICADOR

UNIDADE

Cantidade de residuos domiciliarios xerados no
concello por habitante ao ano

(Kg./hab.•ano)

Habitantes por contedor
Habitantes por punto de recollida

(hab./nº contedores)
(hab./nº puntos de recollida)

Cantidade de residuos comerciais xerados no
concello por m2/local ao ano

(Kg./local•ano)

Cantidade de residuos xerados por barrio/
distrito ao ano

(Kg./ano)

Porcentaxe de recollida selectiva respecto do total
da recollida (Recollida bruta)

(%)

Composición dos residuos (%)

(Kg. fracción/ Kg. total)*100

Porcentaxe de residuos separados en orixe (%)

Porcentaxe de recollida selectiva respecto do
total da recollida sen cantidade de impropios
(Recollida neta)

(%)

(Kg. residuo separado / Kg.
total)*100

Porcentaxe de impropios por fracción

(%)

Habitantes por punto limpo

Frecuencia semanal de recollida de residuos
Frecuencia mensual de limpeza dos contedores

(hab./nº puntos limpos)

(Días/semana)
(Días/mes)
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Capacidade dispoñible do contedor por habitante
ao mes

(m3/hab)

Cantidade de residuos por traballador do servizo
de recollida

(T / nº traballadores)

Custo de mantemento e reparacións do servizo
de recollida

(€)

Custo do servizo de recollida por tonelada de
residuos

(€ / T)

Custe do tratamento por compostaxe

(€ / T)

Custo do servizo de recollida por habitante

(€ / hab.)

Custo da xestión de puntos limpos por habitante

(€ / hab.)

Custo da xestión de puntos limpos por tonelada

(€ / T)

Custo dos puntos limpos por hora de servizo

(€ / h)

Táboa D.2. Indicadores de Recolección

Cantidade de residuos compostados (%)

(T / T total)*100

Cantidade de residuos reciclados (%)

(T / T total)*100

Cantidade de residuos reciclables recuperados
respecto do total de residuos reciclables (%)

(Trecuperados/Treciclables)*100

Custo do tratamento de residuos por tonelada de
residuos

(€ / T)

Custo do tratamento de residuos por habitante

(€ / hab.)

Vivendas afectadas nun radio de 1 km do vertedoiro ou incineradora

(nº vivendas)

Vivendas afectadas nun radio de 500 m do vertedoiro ou incineradora

(nº vivendas)

Ingresos por valorización dos residuos

(€ / T)

Táboa D.4. Indicadores de Tratamento e Disposición Final / Reciclaxe

Respecto ao Global do Servizo

Transporte e transferencia / Reciclaxe
INDICADOR
INDICADOR

UNIDADE

Toneladas de emisións de CO2 por cantidade recollida de RSU

(T CO2 /T RSU)

Satisfacción xeral da cidadanía respecto do (moi baixa, baixa, media, alta, moi
servizo
alta)
Peticións por cada 1000 habitantes

Número de plantas de transferencia

(nº)

Tempo medio do traslado dos residuos

(h)

Custo das plantas de transferencia por T de residuo

(€ / T)

Custo das plantas de transferencia por habitante

(€ / hab.)

Tempo medio dos residuos segundo fracción na
planta de transferencia

(horas)

Táboa D.3. Indicadores de Transporte e Transferencia / Reciclaxe

Porcentaxe de participación cidadá (%)
Porcentaxe de participación por xénero (%)

(nº peticións / 1000 hab.)
(habitantes participantes/habitantes
totais)*100
(participantes mulleres/homes /
habitantes participantes)*100

Porcentaxe de incidencias sobre o total de
contedores o illas de compostaxe

(%)

Número total de traballadores do servizo

(nº)

Número de habitantes por traballador do servizo

(hab. / nº traballadores)

Satisfacción xeral dos traballadores

(moi baixa, baixa, media, alta, moi
alta)

Tratamento e disposición ﬁnal / Recuperación
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UNIDADE

UNIDADE

Porcentaxe de horas de baixa respecto do total
de horas laborais (%)

(horas de baixa/horas totais)*100

INDICADOR
Cantidade de residuos enviados a vertedoiro (%)

(T / T total)*100

Antigüidade media dos traballadores do servizo

(anos)

Cantidade de residuos incinerados (%)

(T / T total)*100
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Porcentaxe de mulleres
traballadores (%)

sobre

o

total

de

(cantidade de mulleres/cantidade
de traballadores)*100

Porcentaxe de estranxeiros sobre o total de
traballadores (%)

(cantidade de estranxeiros/
cantidade de traballadores)*100

Horas anuais de formación por traballador

(h /nº traballadores x ano)

Accidentes laborais por cada 100 traballadores

(nº accidentes / 100 x nº
traballadores)

Porcentaxe de autoﬁnanciamento do servizo
mediante taxas

(%)

Porcentaxe de ﬁnanciamento do concello do
servizo de xestión de residuos

(%)

Cualiﬁcación da cidadanía do servizo de xestión
de residuos

(moi boa, boa, regular, mala, moi
mala)

Número de vehículos eléctricos ou híbridos do
total do servizo

(nº híbridos / nº total)

Táboa D.5. Indicadores respecto do global do Servizo

A gran diversidade de resultados observados na bibliografía e no contexto
español (p.ex. na Guía Técnica para la Gestión de Residuos Municipales
y Limpieza Viaria, da Rede de Cidades Españolas polo Clima e a FEMP)
acerca dos valores de referencia respecto dalgún destes indicadores,
xunto con que en moitas ocasións os valores existentes na bibliografía
referente ao contexto europeo e internacional non son aplicables ao
provir de situacións iniciais moi diferentes, leva a evitar sinalar uns valores
especíﬁcos, xa que poderían ser enganosos con respecto tanto á situación
actual como aos obxectivos a conquerir. Deste xeito, na avaliación a través
destes indicadores no seu caso sinalarase de xeito especiﬁco e particular
o que implica o seu valor respecto da situación actual do servizo ou a súa
aplicabilidade.
Por outra parte, aínda que no punto correspondente sinálanse unha serie
de indicadores de seguimento especíﬁcos, os aquí listados na metodoloxía
poden ser un punto de partida para a monitorización do sistema e
candidatos a formar parte dos relacionados na devandita proposta de
control.
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E. ANTECEDENTES

E1
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A deﬁnición dun novo modelo de xestión e recollida dos RSU no Concello
de Santiago de Compostela é unha cuestión que está suxeita ás condicións
actuais, en particular no que respecta ao Contrato de Concesión actual
do servizo, que dalgún xeito sinala o marco de referencia do sistema
actual. Por outra parte, a necesidade de redeﬁnir o sistema actual non
se trata de ningunha novidade, xa que hai antecedentes moi claros
respecto da redeﬁnición do mesmo, en particular no Casco Vello ou ben
nos tres proxectos piloto sobre Compostaxe Comunitaria nos ámbitos de
Galeras, Santa Marta e Salgueiriños. Pola súa importancia no sistema
actual, por unha banda, e como proposta sobre un ámbito concreto de
moito simbolismo realízase a análise e avaliación tanto do contrato de
concesión actual como do estudo previo “Santiago de Compostela: Casco
Vello Porta a Porta”, claros antecedentes deste traballo.
• O Contrato de Concesión Actual
Con data de 27 de decembro de 2004 apróbase a concesión do contrato
da xestión do servizo de recollida de residuos urbanos e limpeza viaria
do Concello de Santiago de Compostela á empresa Urbaser. No contrato
establécense os parámetros que deben seguir (acorde ao prego técnico
e administrativo) para executar un servizo eﬁciente axustándose ás
necesidades do concello.
Como obxectivos principais do servizo establecíanse: a recollida
domiciliaria, selectiva, especíﬁcas, residuos e escombros de obras
menores, transporte ao centro de tratamento ou planta de transferencia,
limpeza viaria e coordinación estratéxica do servizo. Para cumprir cos
devanditos obxectivos establecíanse tarefas especíﬁcas que se axustan cos
niveis de calidade esixidos para o beneﬁcio dos habitantes, a empresa
contratada e o Concello.
Deste xeito, e co obxectivo de realizar unha recollida de residuos axeitada
establecíase unha contenerización conforme ao sistema de recollida
selectiva, onde os criterios de localización, limpeza e reparación estaban
deﬁnidos de antemán. No transporte sinalábanse rutas e horarios ben
deﬁnidos. Ademais, sinalábanse os medios materiais (vehículos, sistemas

de comunicación) e humanos (cadro de persoal, relación coa empresa,
obrigacións) para o correcto funcionamento do servizo, ofrecendo
segundo a empresa concesionaria as mellores tecnoloxías dispoñibles
coa ﬁnalidade de facer o traballo mais eﬁciente, sustentable e amigable
co medio ambiente.
Ademais, para que o servizo fora implantado en consonancia cos cidadáns
e Concello establecíanse plans de coordinación estratéxica do servizo, que
incluían tarefas como: sistema de información e comunicación Concello Urbaser, campañas de sensibilización e información ao cidadán, control
de calidade de prestación do servizo, servizo de atención ao cidadán e
xestión ambiental.
Como valor engadido Urbaser propuxo melloras no servizo sendo as
máis destacadas: a construción dunha nave de balde, construción dun
ecoparque, punto limpo móbil, sistema informático de identiﬁcación,
pesada, seguimento e control dos colectores entre outros.
• Santiago de Compostela: Casco Vello Porta a Porta.
A Axencia de Ecoloxía Urbana do Eixo Atlántico no ano 2014, a partir
do estudo realizado no ano 2013 “Análise do estado actual do sistema
de depósito e recolección de residuos domésticos e comerciais no centro
histórico de Santiago de Compostela”, elaborou un informe onde se
determinou que o sistema óptimo de recollida para a zona monumental
do concello de Santiago de Compostela era o porta a porta.
Este estudo analizou a situación actual do concello con respecto á
xeración de residuos (cantidades, actividades, épocas do ano), sistema
de recollida de residuos (sistema de catro fraccións mediante colectores)
e problemática coa recollida (lixo fóra dos colectores, horarios, días e
procedementos de recollida non axeitados, escasa presión e información
municipal).
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xeográﬁcas e urbanísticas e as variables do servizo, a partires das cales
deseñábase o servizo de recollida dentro da zona especíﬁca de estudo.
Por outra banda, describíase o sistema de recollida de residuos
condicionado polas variables anteriormente nomeados, distribución
da poboación e actividades xeradoras, sendo este un sistema porta a
porta para as fraccións resto, envases lixeiros e papel/cartón; e para o
vidro a recollida farase por medio de colectores. Para estas recollidas
establecíanse frecuencias e horarios adaptadas á satisfacción das
necesidades das actividades xeradoras e domicilios da zona.

Figura E.2. Frecuencia de Recollida por Fracción no documento de Porta a Porta para o Casco
Vello. Fonte: Eixo Atlántico, 2013
Figura E.1. Alcance Territorial Proposto no documento de Porta a Porta para o Casco Vello. Fonte:
Eixo Atlántico, 2013

Doutra banda, para a proposta do sistema porta a porta deﬁníanse
as variables demográﬁcas e socieconómicas da contorna, variables
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Doutra banda, suxeríase un sistema de pago por xeración complementando
o sistema de recollida porta a porta e sinalábanse tamén as bases para
un plan de comunicación do sistema a través de campañas, seguimento e
continuidade e valoración a través da Web do Concello de Santiago de
Compostela.
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Para ﬁnalizar, propoñíanse sistemas de seguridade e control onde se
avaliaría o grao de satisfacción da poboación, a inspección do servizo,
o establecemento de indicadores de calidade e a ordenanza como
instrumento regulador do sistema porta a porta.
A análise do primeiro documento é moi valiosa respecto da avaliación
do servizo actual, do seu marco de referencia e, sobre todo, como punto
de partida en canto ás diﬁcultades para realizar o servizo e implantar
determinadas medidas.
Mentres, pola súa parte, o segundo documento, máis centrado nun ámbito
especiﬁco como é o Casco Vello, aporta as bases para una solución
particular nun ámbito moi sensible.
Ambos os dous documentos proporcionan documentación e información
moi estimable como puntos de partida e referencia.
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F CONTEXTO ESPACIAL

F1
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A xestión e a recollida dos RSU é unha competencia municipal que, no
caso de non estar delegada a outros niveis superiores ou intermedios,
é exercida por cada concello no seu termo municipal. Sen embargo, o
territorio, o ámbito espacial, dun termo municipal non é completamente
homoxéneo, existindo unha certa heteroxeneidade, debida a variables de
distinto tipo, desde a propia forma da urbanización ata a composición da
poboación pasando polo seu nivel de renda. Esta diversidade espacial,
obviamente, terá consecuencias en canto á xestión e a recollida dos
RSU, principalmente respecto do volume xerado, reclamando e esixindo
solucións ben distintas e especíﬁcas.

F.2. Contexto Urbano
Santiago de Compostela é unha das sete grandes cidades galegas,
capital da Comunidade Autónoma, e sitúase no Eixo Atlántico conformado
dende Ferrol e A Coruña ata Pontevedra e Vigo, situándose Santiago
como unha rótula intermedia. Dentro desta grande estrutura territorial,
Santiago de Compostela conﬁgúrase como unha das principais Áreas
Urbanas de Galicia, cunha poboación estimada de 108.000 habitantes
no ano 2018, e estendendo a súa condición urbana cara a Ría de Muros
e Noia, aparte da extensión a través do Eixo Atlántico.

Por esta razón, realizouse unha análise espacial das principais variables
que poden ter incidencia sobre o sistema de xestión e recollida de RSU
do Concello de Santiago de Compostela, atendendo principalmente á
estrutura demográﬁca, ao nivel de renda, a concentración de equipamentos
e actividades e, por suposto, a súa estrutura urbana e as formas da
urbanización. Esta análise espacial realizouse o máis desagregada
posible e, para elo, empregáronse as dúas principais fontes de datos
existentes acerca tanto da estrutura demográﬁca como da estrutura urbana
actual e futura. Por unha banda, o Censo de Persoas e Vivendas 2011
para o relacionado cos datos socioeconómicos e, por outra banda, o Plan
Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Santiago de Compostela do
ano 2007 e a estrutura parcelaria do catastro para o relativo á estrutura
urbana actual e futura. Unha cuestión que hai que aclarar é que a división
zonal realizada é moi dependente das posibilidades existentes en canto
ao uso da información socioeconómica, e por esta razón están xeradas
como agrupacións de sección censais, o cal pode producir algunha
distorsión en zonas fronteiras, que obrigará a unha maior desagregación,
sobre todo nas fases de proposta.
F.1. Ámbito
O ámbito espacial de análise e formulación da proposta é a totalidade do
termo municipal do Concello de Santiago de Compostela.

Figura F.1. Estrutura Espacial do Concello de Santiago de Compostela. Fonte: Elaboración Propia a
partir do Plan Xeral de Ordenación Municipal

Máis alá do contexto territorial atópase a propia estrutura urbana do
Concello de Santiago de Compostela, na que existen tres grandes elementos
característicos, cada un coas súas particularidades e que posuirán unha
certa inﬂuencia na xestión e recollida dos RSU. Neste senso, o termo
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municipal pode dividirse en tres grandes estruturas urbanas: a cidade
consolidada, a extensión rururbana apoiada nas estradas e o rural.
Así, en primeiro lugar, hai que sinalar a existencia dunha cidade
consolidada, que ademais é Patrimonio da Humanidade e posúe un
Casco Vello moi sensible e cargado de simbolismo. Unha cidade que máis
alá do seu espazo central amosa unha certa compacidade, a pesar da
cada vez maior extensión da mesma apoiándose nas estradas de acceso.
Deste xeito, xerou un espazo con características e formas de urbanización
urbanas de carácter lineal, moitas veces sen solución de continuidade,
apoiadas nas estradas de acceso e que conﬁgura o espazo rururbano.
Unhas estruturas rururbanas que sobre todo apóianse nas estradas N550
de Norte a Sur, na estrada AC543 cara Noia ao Oeste, na estrada
N634 ao Leste e na estrada N525 cara o Surleste.

Por outra banda, o termo municipal de Santiago de Compostela posúe
un notable espazo rural, localizado principalmente nas zonas Norte do
concello, con núcleos de escasa poboación.
Deste xeito, unha cuestión a salientar, e que posuirá unha signiﬁcativa
inﬂuencia na deﬁnición do modelo de xestión e de recollida dos RSU no
Concello de Santiago de Compostela, é a notable diversidade do seu
territorio, con espazos moi urbanizados e consolidados ata outros de
caracter rural, pasando por estruturas lineais rururbanas.

Figura F.3. Estrutura Espacial e Tipo de Núcleos: Urbanos, Suburbanos/Rururbanos e Rurais. Fonte:
Elaboración Propia a partir do PXOM.

Figura F.2. Clasiﬁcación do Solo no PXOM. Fonte: Elaboración Propia a partir do Plan Xeral de
Ordenación Municipal
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Outra cuestión a salientar é que Santiago de Compostela posúe unha
superﬁcie aproximada de 4.464.433 m2 de espazos libres e zonas verdes
públicas (dato obtido do PXOM), o que fai que sexa unha das cidades
de España con maior cociente por habitante. Os parques e xardíns
representan 2.276.500 m2 de superﬁcie aproximadamente. Neste senso,
estes espazos libres e zonas verdes públicas signiﬁcan unha oportunidade
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para a localización de sistemas de Compostaxe Comunitaria.
F.3. Contexto Socioeconómico
O concello de Santiago de Compostela posúe unha extensión de 223
Km2, cunha poboación censada de dereito para o ano 2016 de 96.456
habitantes, o que signiﬁca unha densidade de 432,5 hab/Km2. A estrutura
da poboación amosa un reparto por xéneros do 53,6% de mulleres e o
46,4% de homes. A esta cantidade de poboación habería que sumarlle
os estudantes da Universidade de Santiago de Compostela que son máis
de 20.000 matriculados, dos que boa parte son residentes non censados.

Figura F.5. Densidade de Poboación por Sección Censal no Concello de Santiago de Compostela.
Fonte: Elaboración Propia a partir de Censo de Poboación e Vivendas. INE, 2011

Por outra parte, dentro da estrutura da poboación, os grupos de idade
adulta son os máis numerosos, con índices de envellecemento elevados.
Na composición por sexo e idades en proxección ao ano 2024 destaca
que a esperanza de vida aumentará, mostrando efectivos con 100 ou
mais anos, a maior parte da poboación será adulta e a natalidade sufrirá
unha caída dando lugar a unha base moi débil (Fonte: EDUSI Santiago
de Compostela 2015-2025).

Figura F.4. Poboación por Sección Censal no Concello de Santiago de Compostela. Fonte:
Elaboración Propia a partir de Censo de Poboación e Vivendas. INE, 2011

Segundo o Censo de Poboación e Vivenda do ano 2011 no Concello
de Santiago de Compostela existen 56.176 vivendas, desagregadas por
sección censal como se amosa na seguinte imaxe. A espacialización do
número de vivendas por sección censal sinala a elevada concentración
das mesmas no Casco Urbano. Neste senso, é moi signiﬁcativa a elevada
densidade de vivendas existente nalgún ámbito ou barrio de Santiago de
Compostela como o Ensanche, Conxo ou o Polígono de Vite.
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Figura F.6. Vivendas por Sección Censal no Concello de Santiago de Compostela. Fonte:
Elaboración Propia a partir de Censo de Poboación e Vivendas. INE, 2011

Figura F.7. Densidade de Vivendas por Sección Censal no Concello de Santiago de Compostela.
Fonte: Elaboración Propia a partir de Censo de Poboación e Vivendas. INE, 2011

Respecto das variables demográﬁcas, coa súa notable incidencia na
xeración de RSU de orixe residencial e doméstica, hai que considerar a
poboación de feito que realmente reside de xeito continuado no termo
municipal, cunha permanencia moito maior que a poboación estacional
vencellada a determinados períodos do ano, como os meses de verán nos
concellos turísticos ou a poboación ﬂotante por motivos de traballo, os
conmuters. Trátase dunha poboación que reside durante longos períodos
anuais, aínda que non se atopa censada e, polo tanto, non computa
na poboación de dereito que reﬂicten tanto o censo como o padrón
municipal, pero que a todos os efectos trátase dun residente que está a
realizar un consumo e xerando residuos tipicamente domésticos.

Esta poboación que vai máis alá da poboación de dereito, e que está a
realizar un signiﬁcativo uso dos servizos urbanos municipais, polo que
debe ser considerada, é dabondo notable, a pesar de seguramente a
existencia dunha tendencia á baixa nalgún segmento, no Concello de
Santiago de Compostela, debido á súa condición de cidade universitaria
e capital autonómica, cunha forte presenza de estudantes, profesores e
funcionarios que residen durante practicamente todo o ano, ou alúmenos
durante o período laboral e lectivo, aínda que non se atopen censados
no concello.
Neste senso, e coa ﬁnalidade de considerar esta poboación residente
real, o Censo de Poboación e Vivenda contempla a variable de Poboación
Vencellada, na cal incorpórase á poboación de dereito aqueles habitantes
ligados ao concello por distintos motivos, distinguindo entre os que poden
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considerarse claramente como ﬂotantes, conmuters, e aqueles que pasan
máis de 14 noites ao ano. Deste xeito, segundo o Censo de Poboación e
Vivenda, o Concello de Santiago de Compostela ten 167.416 habitantes
vencellados, dos cales 94.614 corresponden a poboación residente e
21.697 habitantes pernoctan máis de 14 días ao ano. Polo tanto, será
preciso considerar dalgún xeito esta poboación de feito existente no
Concello de Santiago de Compostela.
Sen embargo, aínda que a cifra sinalada polo concepto de Poboación
vencellada amosa a importancia que posúe no Concello de Santiago
de Compostela aquela poboación residente non censada, e que está
a realizar un uso intensivo dos servizos urbanos municipais, entre eles
o servizo de recollida de RSU, a súa magnitude incorpora distintas
compoñente que diﬁcultan a estimación da poboación de feito real, sen
ter en conta aquela de carácter máis estacional ou ﬂotante por motivos
laborais de cotiá.
A poboación vencellada sinalada polo Censo de Poboación e Vivenda do
ano 2011 contempla claramente distintas compoñentes, pero trátase dun
claro indicador da importancia da poboación non censada no Concello de
Santiago de Compostela. Neste senso, co ﬁn de considerar a poboación
que realmente reside polo menos durante 9 ou máis meses, é dicir dun
xeito continuado, terase en conta o dato que con menor incertidume pode
proporcionar unha aproximación real á cifra de poboación de feito.
Este factor serán os estudantes universitarios matriculados nos distintos
Campus da USC no Concello de Santiago de Compostela. Ao mesmo
tempo, e dun xeito conservador, non se terá en conta aquela poboación
de funcionarios e profesores universitarios que, se ben poden residir no
termo municipal, non se atopan censados.
Así, tendo en conta que segundo a USC no curso 2015 – 2016 hai
matriculados nos distintos graos, posgraos e estudos de doutoramento un
total de 22.194 alumnos nos Campus de Santiago de Compostela, pode
considerarse que da orde do 50 % trátase de alumnos que residen na
cidade durante gran parte do ano, pero que non están censados.
Deste xeito, e considerando para o ano 2018 unha poboación de

dereito de 96.456 habitantes segundo o padrón municipal do ano
2017, incrementando a mesma coa correspondente parte de poboación
residente non censada e o escaso crecemento que amosa a serie histórica
do padrón municipal (490 habitantes entre 2016 e 2017), obtense unha
poboación de feito total de 108.054 habitantes para o ano 2018.
Respecto da economía, a poboación activa ocupada ascende a 40.810
persoas ocupadas con aﬁliación na Seguridade Social do concello, á
que habería engadir a poboación ﬂotante que se traslada diariamente
a Santiago de Compostela para traballar tanto no sector privado como
sobre todo no potente sector da Administración Pública autonómica.
Non obstante, en Santiago de Compostela existe un notable tecido de
pequenos comerciantes, hostaleiros e PEMES.
Con respecto aos datos económicos, o concello de Santiago de
Compostela ten un produto interior bruto per cápita moi elevado (un
189,8%) comparado coa media galega. A renda dispoñible bruta por
habitante sitúase entre un 124% e un 131% da media galega no período
2000-2009 segundo recolle a súa EDUSI.
F.4. Zonas
En base ás anteriores análises espaciais a partir dos datos socioeconómicos
obtidos do Censo de Poboación e Vivenda do 2011 e da estrutura urbana
obtidos do PXOM de Santiago de Compostela deﬁníronse unha serie de
zonas que posúen unha certa homoxeneidade, tanto respecto da súa
poboación e renda como ás actividades implantadas, e á forma da súa
urbanización.
Deste xeito, deﬁníronse 15 grandes zonas que dividen o termo municipal
en base ao seu carácter urbano, rururbano ou rural. Esta división permitirá
ter en conta non só as súas características físicas á hora de deﬁnir o
sistema máis axeitado para a xestión e recollida dos RSU, senón que sobre
todo modelizar a xeración dos mesmos segundo uns ratios coherentes de
acordo cos valores existentes na bolsa tipo galega para concellos de
carácter urbano, rururbano ou rural.
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Norte

1.000

355

82

Oeste

3.755

1.570

158

Salgueiriños

2.325

1.330

671

Sar

5.905

2.930

1.124

Sur

4.030

2.290

666

Surleste

3.225

1.445

132

Suroeste

4.285

1.975

229

Vite - San Caetano

11.615

6.790

5.352

TOTAL

94.615

56.170

420,50

Táboa F. 1. Poboación de dereito e vivendas nas Zonas deﬁnidas no ano 2011

Figura F.8. División en Zonas do Concello de Santiago de Compostela.

Estas 15 zonas amósanse na táboa seguinte cos seus principais valores
de poboación e vivenda segundo o Censo de Poboación e Vivenda do
ano 2011.
ZONA
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POBOACIÓN VIVENDAS

DENSIDADE
(Hab/Km2)

Casco Vello - Galeras - Bonaval

14.430

9.460

7.972

Conxo - Castiñeiriños

14.925

10.965

5.718

Ensanche

12.530

10.295

21.603

Fontiñas

10.980

4.375

16.635

Leste

1.840

910

65

Norleste

2.935

1.135

47

Noroeste

835

345

28

Figura F.9. Densidade de Poboación por Zonas.
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Figura F.10. Densidade de Vivendas por Zonas

Non obstante, e como se sinalou anteriormente, a poboación real do
Concello de Santiago de Compostela é superior á poboación de dereito
reﬂectida tanto polo Censo de Poboación e Vivenda como polo padrón
municipal, e que é preciso considerar. Ao mesmo tempo, a principal
fonte de referencia para espacializar os datos de poboación son as
seccións censais. Polo tanto, será preciso realizar unha extrapolación da
distribución espacial da poboación que sinalan as seccións censais para
poder axeitar a mesma tanto á poboación censada no ano 2018 como
para poder considerar a poboación de feito que reside no Concello de
Santiago de Compostela. Para realizar esta extrapolación considerouse
que as Zonas de maior densidade de vivenda son aquelas nas que existe
unha maior probabilidade de que resida a poboación. Tendo en conta
esta apreciación, realizouse a estimación da poboación de feito nas
Zonas deﬁnidas, concentrando a mesma nas zonas urbanas de maior
densidade de vivenda. A estimación da poboación de feito por Zona
para o ano 2018 amósase na seguinte táboa.

ZONA

POBOACIÓN

DENSIDADE
(Hab/Km2)

Casco Vello - Galeras - Bonaval

14.430

8.164

Conxo - Castiñeiriños

14.925

8.069

Ensanche

12.530

23.086

Fontiñas

10.980

17.409

Leste

1.840

65

Norleste

2.935

48

Noroeste

835

26

Norte

1.000

84

Oeste

3.755

159

Salgueiriños

2.325

713

Sar

5.905

1.191

Sur

4.030

650

Surleste

3.225

149

Suroeste

4.285

254

11.615

7.364

108.054

484,54

Vite - San Caetano
TOTAL

Táboa F. 2. Poboación e densidade de poboación de feito nas Zonas deﬁnidas para o ano 2018

A determinación da densidade permitiu ademais caracterizar cada zona
segundo o seu nivel de urbanización como urbana, rururbana e rural, tal
e como se sinala na seguinte táboa.
ZONA URBANA

ZONA
RURURBANA

ZONA RURAL

Casco Vello - Galeras - Bonaval

Oeste

Leste

Salgueiriños

Norleste

Ensanche

Sur

Noroeste

Fontiñas

Surleste

Norte

Sar

Suroeste

Conxo - Castiñeiriños

Vite - San Caetano
Táboa F. 3. Clasiﬁcación das Zonas segundo o seu nivel de urbanización.
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Por outra parte, e como xa se comentou, a dependencia das zonas
de delimitacións administrativas como as seccións censais conduce a
xeneralizacións en ámbitos fronteira nos cales o carácter da urbanización
non ten porqué coincidir co do conxunto dunha zona. Neste sentido, á
hora de deﬁnir a proposta realizouse unha maior desagregación a partir
de variables físicas relacionadas coa forma de urbanización. Deste xeito,
deﬁníronse 54 subzonas en total froito desta subdivisión.

ZONA

Casco vello - Galeras - Bonaval

Conxo - Castiñeiriño

Ensanche

Fontiñas

Sar

Figura F.11. División en Subzonas do Concello de Santiago de Compostela

Do mesmo xeito que para as Zonas, realizouse a estimación da poboación
de feito de cada unha das Subzonas para o ano 2018 seguindo os
mesmos criterios. A poboación de feito para cada Subzona amósase na
seguinte táboa:
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Vite - San Caetano

SUBZONA

POBOACIÓN

DENSIDADE
(HAB/KM2)

CascoVello01

474

5.267

CascoVello02

14.303

8.316

Conxo01

274

1.957

Conxo02

2.046

6.600

Conxo03

615

12.300

Conxo04

2.828

8.838

Conxo05

422

10.550

Conxo06

1.875

6.466

Conxo07

13.001

9.028

Ensanche01

13.390

23.491

Fontiñas01

1.185

16.929

Fontiñas02

2.199

18.325

Fontiñas03

4.731

24.900

Fontiñas04

3.375

12.500

Urbana

2.930

3.551

Sar01

3.809

1.607

Sar02

629

4.838

Sar03

146

106

Sar04

122

718

Sar05

210

3.000

Sar06

1.263

1.754

Sar07

78

195

Vite01

102

3.400

Vite02

24

600

Vite03

1.373

6.538

Vite04

1.973

12.331

Vite05

505

16.833

Vite06

4.068

5.730

Vite07

6.163

8.680

Vite08

1.774

6.570
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Oeste

Salgueiriños

Sur

Oeste01

36

3.600

Oeste02

1.738

88

Oeste03

1.644

433

Oeste04

360

1.714

Salgueiriños01

733

416

Salgueiriños02

1.734

1.026

Sur01

135

614

Sur02

98

544

Sur03

0

0

Sur04

868

811

Sur05

452

123

Sur06

1.104

6.494

Sur07

456

4.145

Sur08

80

348

Sur09

Surleste
Suroeste
Leste
Norleste
Noroeste
Norte

744

6.764

Surleste01

3.612

149

Suroeste01

4.468

388

Suroeste02

277

39

Leste01

1.818

65

Norleste01

1.214

83

Norleste02

738

28

Norleste03

1.004

48

Noroeste01

759

26

Norte01

680

86

Norte02

345

81

108.054

484,54

TOTAL

Figura F.12. Densidade de Poboación por Subzonas

Táboa F. 4. Poboación de feito e vivendas nas Subzonas deﬁnidas para o ano 2018
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Figura F.13. Densidade de Vivendas por Subzonas

Aparte da distribución da poboación e da vivenda dentro do contexto
urbano do Concello de Santiago de Compostela, que empregouse para a
determinación e delimitación das zonas e subzonas, hai que ter en conta a
distribución das actividades. Neste senso, hai que sinalar a concentración
das mesmas na zona central, en particular no Ensanche e no Casco Vello,
sobre todo no relativo ao sector comercial e ao sector HORECA.
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Figura F.14. Áreas de Concentración de Supermercados segundo densidade
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Figura F.15. Áreas de Concentración de Oﬁcinas segundo densidade

Figura F.16. Áreas de Concentración de Hoteis segundo densidade

F 13

“Servizo de redacción das bases técnicas para a deﬁnición do servizo de recollida de residuos
sólidos urbanos e mantemento das illas soterradas do Concello de Santiago de Compostela”

Figura F.17. Áreas de Concentración de HORECA segundo densidade

Figura F.18. Áreas de Concentración de Comercio segundo densidade

A observación dos planos de actividades anteriores amosa unha situación
de concentración da actividade comercial e HORECA no Ensanche e no
Casco Vello, agás dos grandes centros comerciais localizados nas zonas
da primeira periferia, polo que máis que de eixos comerciais é máis
preciso considerar zonas comerciais e HORECA cunha alta densidade
destas actividades, e que precisarán polo tanto un sistema especíﬁco de
xestión dos RSU.
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Figuras F.19-20. Division espacial. Zonas y Subzonas
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G ANÁLISE E DIAGNOSE
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Calquera exercicio de planiﬁcación futura dun Servizo Municipal debe
partir de analizar e diagnosticar a situación actual, en que estado se
atopa, de que xeito se está a realizar o servizo, a súa eﬁciencia e
sustentabilidade, cales son as súas feblezas e oportunidades de mellora,
coa ﬁnalidade de incidir sobre aquelas cuestións e aspectos que deben
ser corrixidas ou mitigadas e unha mellor toma de decisións respecto do
seu futuro e os cambios precisos para iso. Por outra parte, e como se
sinalou en puntos anteriores, un Servizo Urbano municipal non se trata
só dunha cuestión de carácter técnico, senón que tamén está suxeito a un
contexto xurídico – administrativo que regula moitos dos seus aspectos e
impón límites ou obxectivos de carácter ambiental, social ou económico.
Deste xeito, a análise e diagnose non se ten que limitar unicamente a
aquela dimensión técnica, senón que debe considerar todas aquelas
dimensións ambientais, sociais, económicas e xurídico – administrativas
baixo un enfoque integrado e interrelacionado.
G.1. O Contexto Xurídico – Administrativo
A existencia de distintas normativas encadradas tanto no nivel europeo,
en forma de directivas, como no español e galego, en forma de leis,
supón un marco de referencia regulamentario que é preciso considerar
respecto aos obxectivos ambientais e económicos. Ao mesmo tempo, por
outra banda, nos diferentes niveis territoriais existentes Plans e Programas
que supoñen o marco de referencia espacial e operativo de calquera
planiﬁcación a escala municipal e que deben ser tidos en conta.
G.1.1. Marco Lexislativo e Normativo
Normativa Europea

– Directiva Marco 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do
Consello, do 19 de novembro do 2008, sobre os residuos e pola
que se derogan determinadas Directivas

A presente Directiva establece un marco xurídico para o tratamento dos
residuos na UE. O seu obxectivo é protexer o medio ambiente e a saúde
humana, incidindo na importancia de utilizar unhas técnicas adecuadas
de xestión, recuperación e reciclado de residuos para reducir a presión
sobre os recursos e mellorar o seu uso.
A lexislación establece unha xerarquía para os residuos: prevención,
reutilización, reciclado, recuperación con outros ﬁns (como a valorización
enerxética) e, por último, eliminación. Conﬁrma o principio de «quen
contamina paga», polo que o produtor orixinal dos residuos debe pagar
os custos da súa xestión dos devanditos residuos. Introduce tamén o
concepto de «responsabilidade ampliada do produtor», mediante a cal
con ela imponse a obriga aos fabricantes de aceptar e eliminar os produtos
devoltos tras ser utilizados. A xestión dos residuos debe realizarse sen
producir riscos para o medioambiente, sen provocar incomodidades polo
ruído ou os cheiros e sen atentar contra as paisaxes nin contra os lugares
de especial interese.
As autoridades nacionais competentes deben establecer plans de xestión
e programas de prevención da xeración de residuos para cumprir unha
serie de obxectivos de reciclado e recuperación que deberán alcanzarse
antes do 2020 en relación cos residuos domésticos (50 %) e os residuos
procedentes da construción e as demolicións (70 %).
– Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 20
de decembro de 1994, relativa aos envases e residuos de envases.
A presente directiva prevé medidas co obxecto de limitar a produción
de residuos de envases e promover a reciclaxe, a reutilización e outras
formas de valorización dos devanditos residuos; considerándose a
eliminación ﬁnal como a solución de último recurso. Aplícase a todos os
envases existentes no mercado europeo e a todos os residuos procedentes
destes, tanto se son utilizados ou rexeitados polas industrias, comercios,
oﬁcinas, servizos, fogares, etc., con independencia dos materiais de que
estean fabricados.
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Os Estados membros deben adoptar medidas para evitar a formación de
residuos de envases e impulsar os sistemas de reutilización de envases,
reducindo así o seu impacto sobre o medio ambiente e establecer sistemas
de devolución, recollida e recuperación con obxecto de alcanzar uns
obxectivos cuantitativos concretos. Considérase que a incineración de
residuos en instalacións con valorización de enerxía contribúe en parte á
consecución deses obxectivos.
Os envases deben indicar a natureza do material ou dos materiais
utilizados na produción para facilitar a identiﬁcación e a clasiﬁcación.
O marcado debe colocarse no propio envase ou na etiqueta. Debe estar
claramente visible e facilmente lexible. Os Estados membros deben veriﬁcar
que os envases comercializados respecten as seguintes esixencias: limitar
o peso e o volume dos envases ao mínimo para garantir o nivel necesario
de seguridade, hixiene e aceptabilidade para o consumidor; reducir ao
mínimo o contido de sustancias perigosas do material do envase e os seus
elementos; e deseñar un envase reutilizable ou valorizable.
As seguintes directivas son modiﬁcacións da anterior:
•

Directiva 2004/12/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de
11 de febreiro de 2004, pola que se modiﬁca a Directiva 94/62/
CE relativa aos envases e residuos de envases - Declaración do
Consello, da Comisión e do Parlamento Europeo.

•

Directiva 2005/20/*CE do Parlamento Europeo e do Consello, de
9 de marzo de 2005, pola que se modiﬁca a Directiva 94/62/CE
relativa aos envases e residuos de envases.

•

Directiva 2013/2/UE da Comisión de 7 de febreiro de 2013 que
modiﬁca o anexo I da Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeo
e do Consello, relativa aos envases e residuos de envases.

– Directiva 2002/96/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do
27 de xaneiro do 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos e
electrónicos (RAEE)
Esta directiva aplícase ás categorías de aparellos eléctricos e electrónicos
seguintes: grandes e pequenos electrodomésticos; equipos informáticos
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e de telecomunicacións; aparellos electrónicos de consumo; aparellos
de alumado; ferramentas eléctricas e electrónicas (con excepción das
ferramentas industriais ﬁxas de gran envergadura); xoguetes e equipos
deportivos e de tempo libre; materiais médicos (con excepción dos
produtos implantados e infectados); instrumentos de mando e control; e
máquinas expendedoras.
Os Estados membros fomentarán un deseño e unha produción de aparellos
eléctricos e electrónicos que teña en conta e facilite o seu desarmado
e valorización, e, en particular, a reutilización e o reciclado dos seus
residuos. Ademais, reducirán ao mínimo a eliminación de residuos de
aparellos eléctricos e electrónicos cos residuos urbanos non seleccionados
e establecerán unha recollida selectiva de residuos de aparellos eléctricos
e electrónicos. Nese contexto, os Estados membros, como moi tarde
o 13 de agosto de 2005 deberán velar por que os posuidores ﬁnais
e os distribuidores poidan devolver gratuitamente estes residuos; os
distribuidores dun produto novo garantan que tales residuos poidan
serlles devoltos de forma gratuíta e un por un; os fabricantes poidan
crear e explotar sistemas de recollida individual ou colectiva; e póidase
prohibir a devolución dos residuos que presenten un risco sanitario ou de
seguridade para as persoas por estar contaminados.
Os Estados membros deben garantir que todos os residuos de aparellos
eléctricos e electrónicos recollidos se transporten a instalacións de
tratamento autorizadas. Como moi tarde o 31 de decembro de 2006,
débese chegar a recoller, por medios selectivos, un promedio de 4
kilogramos de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos procedentes
de fogares particulares por habitante e ano. A Comisión deberá proporá
un novo obxectivo que alcanzar.
As seguintes directivas son modiﬁcacións da anterior:
•

Directiva 2003/108/CE do Parlamento Europeo e do Consello,
de 8 de decembro de 2003, pola que se modiﬁca a Directiva
2002/96/CE sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos
(RAEE)
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•

Directiva 2008/34/CE do Parlamento Europeo e do Consello,
de 11 de marzo de 2008 , pola que se modiﬁca a Directiva
2002/96/CE sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos
(RAEE), polo que se reﬁre ás competencias de execución atribuídas
á Comisión

– • Directiva 2006/66/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de
6 de setembro de 2006 , relativa ás pilas e acumuladores e aos
residuos de pilas e acumuladores e pola que se derroga a Directiva
91/157/CEE (Texto pertinente a efectos do EEE)
Esta Directiva prohibe a comercialización das pilas e acumuladores
que conteñan mercurio ou cadmio por encima dun límite determinado.
Ademais, fomenta un nivel elevado de recollida e de reciclado dos residuos
de pilas e acumuladores, así como unha mellor actuación medioambiental
de todos os operadores que participen no ciclo de vida destes residuos,
ata no momento do reciclado e da eliminación.
O obxectivo da directiva é reducir a cantidade de sustancias perigosas,
en particular o mercurio, o cadmio e o chumbo liberados no ambiente,
grazas á redución da cantidade de devanditas sustancias nas pilas e
os acumuladores, así como ao tratamento e á reutilización das mesmas.
Para acadar un alto nivel de reciclado de todos os residuos de pilas e
acumuladores, os Estados membros deben tomar as medidas necesarias
para fomentar e optimizar a recollida selectiva deste tipo de residuos e
evitar que as pilas e acumuladores se eliminen como residuos municipais
mesturados. Deben establecer sistemas para que as pilas e acumuladores
usados poidan depositarse en puntos de recollida próximos aos usuarios
e sexan recuperados, sen cargo algún, polos produtores. Tamén deben
garantir que as pilas e acumuladores recollidos sexan sometidos a
tratamento e reciclado con arranxo ás mellores prácticas dispoñibles.
Este tratamento comprende, como mínimo, a extracción de todos os
ﬂuídos e ácidos. O tratamento e calquera almacenamento, incluído o
almacenamento provisional, en instalacións de tratamento prodúcese en
lugares impermeabilizados e convenientemente cubertos, ou en contedores
adecuados. Ademais, a Directiva establece obrigacións en relación coa
eﬁcacia dos procesos de reciclado aos que se someten as pilas, segundo
a súa composición química.

Todos os produtores deste tipo de residuos deben estar rexistrados e
ademais deben ﬁnanciar o custo das operacións de recollida, tratamento e
reciclado das pilas e acumuladores industriais, de automoción e portátiles,
así como o custo das campañas de información sobre a recollida, o
tratamento e o reciclado. Pode eximirse do cumprimento desta obrigación
aos pequenos produtores, sempre que iso non impida o funcionamento
correcto dos sistemas de recollida e reciclado.
Os usuarios ﬁnais deben recibir información sobre os efectos potenciais
das sustancias empregadas en pilas e acumuladores sobre o medio
ambiente e a saúde humana, así como sobre os sistemas de recollida e
reciclado de que dispoñen a través de campañas ou directamente a través
dos distribuidores. Sobre a capacidade do acumulador ou da batería
portátil, ou sobre a presenza de sustancias químicas por encima dun
límite determinado, ofrecerase información mediante o etiquetado visible,
lexible e indeleble. Para intentar garantir a recollida separada de baterías
ou acumuladores, debe empregarse como indicativo o símbolo gráﬁco do
contedor de lixo tachado.
– Directiva 2000/76/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 4
de decembro de 2000 relativa á incineración de residuos.
A incineración de residuos perigosos ou non perigosos pode producir
emisións de sustancias que contaminan a atmosfera, a auga e o chan
e teñen efectos nocivos para a saúde humana. Para limitar tales riscos,
a Unión Europea impón condicións á explotación e esixencias técnicas
estritas ás instalacións de incineración e de coincineración de residuos.
A presente Directiva ten por obxecto integrar na lexislación existente
os avances técnicos en materia de control das emisións dos procesos
de incineración e garantir o cumprimento dos acordos internacionais
subscritos pola Comunidade en materia de redución da contaminación,
especialmente aqueles concernentes á ﬁxación de valores límite para as
emisións de dioxinas, mercurio e partículas derivadas da incineración de
residuos. A Directiva baséase nunha formulación integrada: aos valores
límites actualizados de emisións atmosféricas engádense límites relativos
aos vertidos nas augas.
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– Directiva 91/689/CEE do Consello, do 12 de decembro de 1991,
relativa aos residuos perigosos
A presente Directiva introduce unha deﬁnición precisa e uniforme dos
residuos perigosos e proponse garantir a xestión ecolóxica e racional
deste ﬂuxo de residuos. Complementa a Directiva marco sobre residuos
(Directiva 2006/16/CE) e impón unha serie de novos controis con respecto
á xestión dos residuos perigosos, incluídos requisitos de trazabilidade,
a prohibición de mesturar residuos perigosos con outros residuos e a
notiﬁcación á Comisión dos residuos que presentan propiedades perigosas
pero non están clasiﬁcados como tales.
Normativa Estatal
– Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados
Esta Lei ten por obxecto regular a xestión dos residuos impulsando
medidas que preveñan a súa xeración e mitiguen os impactos adversos
sobre a saúde humana e o medio ambiente asociados á súa xeración e
xestión, mellorando a eﬁciencia no uso dos recursos. Ten así mesmo como
obxecto regular o réxime xurídico dos solos contaminados.
A Lei contén principios da política de residuos e competencias
administrativas; instrumentos da política de residuos; produción, posesión
e xestión de residuos; responsabilidade ampliada do produtor; solos
contaminados; información sobre residuos; e responsabilidade, vixilancia,
inspección, control e réxime sancionador.
Un aspecto moi salientable desta lei é a promoción da recollida selectiva
dos biorresiduos para destinalos á compostaxe ou á dixestión anaerobia,
impulsa a compostaxe doméstica e comunitaria e o uso do compost
producido a partir dos biorresiduos no sector agrícola.
– Lei 11/2012, de 19 de decembro, de medidas urxentes en materia
de medio ambiente.
Esta Lei consiste nunha serie de reformas a outras leis orientadas á
simpliﬁcación administrativa, entre elas a anterior Lei 22/2011, de 28
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de xullo, de residuos e solos contaminados.
– Lei 5/2013, de 11 de xuño, pola que se modiﬁcan a Lei 16/2002,
de 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación
e a Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.
Esta Lei tamén contén modiﬁcacións á Lei 22/2011, de 28 de xullo, de
residuos e solos contaminados.
– Lei 11/1997, de 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases.
Esta Lei ten por obxecto previr e reducir o impacto sobre o medio ambiente
dos envases e a xestión dos residuos de envases ao longo de todo o seu
ciclo de vida. Para acadar os anteriores obxectivos establécense medidas
destinadas, como primeira prioridade, á prevención da produción de
residuos de envases, e en segundo lugar, á reutilización dos envases, ao
reciclado e demais formas de valorización de residuos de envases, coa
ﬁnalidade de evitar ou reducir a súa eliminación.
Quedan dentro do ámbito de aplicación desta Lei todos os envases e
residuos de envases postos no mercado e xerados, respectivamente, no
territorio do Estado.
A Lei contén principios de actuación en materia de prevención, reutilización
e reciclado; obxectivos de redución, reciclado e valorización; sistemas
de depósito, devolución e retorno e sistemas integrados de xestión de
residuos de envases e envases usados; requisitos aplicables aos envases;
sistemas de información, programación e instrumentos económicos; e
para rematar un réxime sancionador.
Normativa Autonómica
– Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia.
O obxecto desta lei é, no marco da normativa da UE e a lexislación básica
do Estado, previr a produción de residuos, establecer o réxime xurídico
xeral da produción e xestión dos residuos, fomentando, por esta orde, a
súa redución, reutilización, reciclaxe e outras formas de valorización, e a
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regulación dos solos contaminados, co ﬁn de protexer o medio ambiente
e a saúde humana.
O obxectivo é mellorar a calidade de vida da cidadanía de Galicia e
alcanzar un alto nivel de protección do medio ambiente, dotando aos
entes públicos competentes dos mecanismos de intervención e control
necesarios para garantir unha adecuada xestión dos residuos.
Entre os contidos desta lei atópase a planiﬁcación en materia de residuos;
medidas económicas e ﬁnanceiras; posta no mercado de produtos que co
seu uso convértense en residuos; réxime de intervención administrativa;
expropiación, da contaminación e a degradación do chan; fomento;
inspección, vixilancia e control; e réxime e procedemento sancionador.

a mellora da transparencia e información en materia de residuos, a
inspección, o control e a sensibilización social.
– Plan Nacional Integral de Residuos de España (PNIR)
Os obxetivos xerais do PNIR son os seguintes:
• Modiﬁcar a tendencia actual do crecemento da xeración de
residuos.
• Erradicar o vertido ilegal.
• Diminuír o vertido e fomentar de forma eﬁcaz: a prevención e a
reutilización, o reciclado da fracción reciclable, así como outras
formas de valorización da fracción de residuos non reciclables.

Plans e Programas

• Completar as infraestruturas de tratamento e mellorar o funcionamento
das instalacións existentes.

• España

• Obter estatísticas ﬁables en materia de infraestruturas, empresas
xestoras e produción e xestión de residuos.

– Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020
Deﬁne a prevención de residuos actual en Europa e España, xunto
coas liñas estratéxicas para reducir a cantidade de residuos, impulsar
a reutilización, e reducir as sustancias nocivas e os impactos adversos
sobre a saúde e o medio ambiente. Ademais, propón unha avaliación de
resultados do programa de prevención de residuos.
– Plan Estatal Marco de Xestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022
O PEMAR establece as liñas estratéxicas para a xestión dos residuos no
período 2016-2022 e as medidas necesarias para cumprir os obxectivos
comunitarios nesta materia.
Trátase dun instrumento clave para aplicar a xerarquía de xestión dos RSU
e para avanzar cara a denominada economía circular, que reincorpora ao
proceso produtivo os materiais que conteñen os RSU para a elaboración
de novos produtos.
O PEMAR impulsa, ademais, a coordinación entre administracións,

• Avaliar os Instrumentos económicos e, en particular, os ﬁscais que
postos en práctica para promover cambios nos sistemas de xestión
existentes, identiﬁcando a conveniencia da súa implantación de
forma harmonizada en todas as Comunidades Autónomas.
• Consolidación dos programas de I+D+i aplicados aos diferentes
aspectos da xestión dos residuos, incluíndo análise da eﬁciencia
dos sistemas de recollida, optimización dos tratamentos e avaliación
integrada dos procesos completos de xestión, desde a xeración
hasta a eliminación.
• Reducir a contribución dos residuos ao Cambio Climático fomentando
a aplicación das medidas de maior potencial de redución.
• Galicia
– Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020
O Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020 establece
as bases para impulsar a xestión dos RSU en Galicia cara un novo

G7

“Servizo de redacción das bases técnicas para a deﬁnición do servizo de recollida de residuos
sólidos urbanos e mantemento das illas soterradas do Concello de Santiago de Compostela”

escenario máis sustentable e acorde coa xerarquía de residuos marcada
pola normativa, facendo especial ﬁncapé na prevención e a valorización
dos residuos.

públicos incluídos nas mesmas, exceptuando as limpezas que, pola súa
natureza especial, sexa necesario realizar naquelas zonas verdes que o
precisen.

O Plan recolle os obxectivos marcados pola normativa vixente e establece
novos marcos especialmente en prevención e no despregamento de
recollida selectiva da fracción orgánica e no incremento do resto de
recollidas, tanto en cantidade como en calidade.

No referinte á xestión do servizo, establécese no prego técnico unha serie
de características e obrigacións que, a modo de relación, serían:
– Servizo de recollida de residuos urbanos.
• Deﬁnición do servizo.

G.1.2. O Modelo de Xestión Actual
Na actualidade, o servizo de xestión de residuos sólidos urbanos e
limpeza viaria do Concello de Santiago de Compostela realízase de forma
indirecta baixo un réxime de concesión. Esta concesión foi adxudicada no
ano 2005 á empresa URBASER S.A. O Contrato que rexe esta concesión
ten unha duración de dez (10) anos. O contrato poderase prorrogar por
mutuo acordo das partes, ata un período máximo de cinco (5) anos.
G.1.3. O Contrato de Concesión Actual
O vixente Contrato Administrativo para a Xestión por
Concesión Administrativa do Servizo de Recollida de Residuos
Urbanos e Limpeza Viaria no Término Municipal de Santiago
de Compostela é a resulta do expediente CON/71/2004 iniciado
polo Negociado de Contratación de Obras e Servizos do Concello de
Santiago, correspondéndolle á Xunta de Goberno Local o 2 de agosto de
2004 a aprobación dos pregos de cláusulas económico administrativas
particulares e técnicas que rexirían na Concesión.
O ámbito territorial do servizo comprende a totalidade do Termo
Municipal de Santiago de Compostela. Respecto da Limpeza Viaria
inclúense o conxunto de vías públicas e as beirarrúas, estradas e camiños
públicos, rúas e prazas peonís e, en xeral, todas as zonas urbanizadas e
pavimentadas de natureza pública. Quedan expresamente excluídas do
Concurso as zonas verdes e os camiños, sendas, áreas peonís e espazos
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• Recollida básica domiciliaria.
• Recollidas especíﬁcas.
• Recollida de voluminosos.
• Exclusións.
• Frecuencia – horario.
– Limpeza viaria.
• Planiﬁcación das actuacións.
• Horarios.
• Frecuencias.
• Técnicas de limpeza.
• Varrido manual.
• Varrido mecánico.
• Beirarrúas.
• Calzadas.
• Varrido mixto.
• Varrido en brigada.
• Baldeo mecánico.
• Plan de servizos complementarios.
• Limpeza de solares e zonas sen urbanizar de titularidade
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municipal.
• Plan especíﬁco de caída da folla.

– Destino dos residuos.
• Sistemas de recollida.

• Plan especíﬁco para a tempada de verán, Nadal e Entroido.

• Papel-cartón.

• Limpeza de pintadas en fachadas, vías públicas mobiliario
urbano, aparcadoiros, etc.

• Envases lixeiros.

• Retirada de carteis e pancartas.
• Limpeza de zonas de ocio nocturno.
• Limpeza de mercadiños, mercados (exterior), feiras, festas,
actos deportivos, zonas de ocio, instalacións e pistas
deportivas.
• Casos de emerxencia.
• Limpeza de manchas de graxa e aceite nas calzadas.
• Limpeza intensiva de pavimentos (chicles, incrustacións nas
baldosas, etc.)
• Limpeza de alcorques.
• Limpeza e retirada de excrementos.
• Limpeza de domingos e festivos.
• Tratamentos especiais.
– Transporte dos residuos urbanos.
– Recollidas selectivas.
• Deﬁnición.
• Vidro.
• Papel-cartón.
• Envases lixeiros.
• Pilas.
• Residuos xestionados a través do punto limpo móbil.

• Pilas.
• Vidro.
• Servizos de Punto Limpo.
• Organización do servizo.
• Frecuencia – horario.
– Contenerización.
• Deﬁnición.
• Serán a cargo do Adxudicatario:
• A localización dos emprazamentos. Será necesaria a
aprobación dos Servizos Técnicos Municipais para a súa
instalación.
• Todas as obras necesarias para a súa adecuación ao
entorno, incluíndo modiﬁcación de bordillos, alteración
de zonas de aparcadoiros, incluso cambios de man,
reposición de servicios afectados, etc.
• Instalación planiﬁcada dos novos contedores.
• A delimitación dos mesmos.
• A súa sinalización horizontal ou vertical
• A protección dos contedores fronte ás interferencias co
tráﬁco peonil ou rodado, e a anclaxe dos mesmos cando
fora preciso.
• En xeral, calquera outra medida complementaria tendente
á correcta ubicación dos contedores presentes e futuros.
• Considéranse incluídos dentro da oferta todos os custes
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de primeira instalación e o mantemento das medidas
adoptadas.
• Os traballos de mantemento, incluirán como mínimo:

• O engraxe de determinados compoñentes.

• A reposición de elementos reflectantes e outros
adhesivos deteriorados.
• A reposición do número de identificación do contedor
e no seu caso, do punto de lixo, nos casos nos que
non se visualicen correctamente.
• A eliminación completa de pintadas e graffitis
mediante produtos de probada eficacia que á súa
vez non danen o contedor.
• A corrección daquelas partes do contedor que sufran
golpes ou impactos que dean lugar a cocaduras,
deformacións ou desaxustes.
• A corrección daquelas partes do contedor que
sufran rozaduras e dean lugar a raias ou zonas con
desprendemento de pintura ou material.
• A substitución ou reparación de calquera compoñente
deteriorado ou defectuoso.

– Coordinación estratéxica do Servizo.
• Sistema de Información e Comunicación Concello-Empresa.
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• Parámetros de calidade a considerar no servizo de limpeza
viaria.
• Mecanismos de seguimento e control do servizo de limpeza.

• A revisión dos dispositivos de freado en modelos que
o incorporen.

• Frecuencias.

• Control da prestación dos servicios.
• Introducción.

• A revisión periódica do estado funcional e de
conservación dos contedores.

• Outros traballos incluídos nos manuais
conservación e mantemento dos fabricantes.

• Campañas de información e sensibilización.

de

• Parámetros de calidade no servizo de recollida de residuos.
• Mecanismos de seguimento e control do servizo de recollida
de residuos.
• Repercusión da avaliación da calidade dos servizos sobre a
facturación mensual.
• Atención ao Usuario.
• Xestión Ambiental.
– Medios materiais e humanos.
• Medios materiais.
• Condicións dos equipos.
• Sistemas de comunicacións.
• Medios humanos.
• Cadro de persoal.
• Responsabilidades xeras do Adxudicatario con relación ao
cadro de persoal.
• Situacións de emperxencias.
– Instalacións ﬁxas.
– Representación do Contratista.
– Estatísticas.
– Danos a terceiros.
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Parece preceptivo indicar que no momento de ﬁrma con Contrato, no
anexo II relacionábase a existencia de doce (12) illas soterradas e que
no Prego establécese que “será obriga do Adxudicatario a organización
e execución dos traballos de mantemento preventivo e correctivo da
totalidade dos contedores, incluso das illas ecolóxicas existentes e das
que se instalen”.

– Vehículo de inspección (Toyota Prius híbrido).

Unha vez analizada a documentación aportada polas diferentes empresas
que se presentaron ao procedimento aberto de concurso e satisfeitos
todos os trámites precisos, determinouse á empresa URBASER, S.A. como
Adxudicataria do contrato.

– Sistema informático de identiﬁcación, pesaxe, seguimento e contra
dos colectores.

Establécese como data de formalización do Contrato o 11 de abril
de 2005. No Contrato suscrito entre as diferentes partes, constitúese
o compromiso por parte de URBASER, S.A. á xestión por concesión
administrativa dos servizos municipais, coa continuidade debida, de:

– 15 papeleiras expendedoras de bolsas para residuos caninos.

1. Recollida de residuos urbanos que inclue: recollida básica
domiciliaria, recollidas selectivas, incluindo o transporte. Transporte
dos productos procedentes da recollida de residuos urbanos,
limpeza viaria, e en xeral, todos os residuos previstos no prego
técnico e contenerización.
2. Limpeza viaria.
3. Coordenación estratéxica do servizo.
Todo isto, de conformidade cos pregos e a oferta da empresa (coas súas
melloras que se detallan de seguido) documentos que se achegan e rexen
neste contrato.
As melloras propostas polo concesionario (que non teñen contraprestación económica) e aceptadas polo Concello son:
– A construcción da nave central do servizo de forma de balde.
Habería que pagar os custos derivados do investimento a partir do
ano 11, xa que é amortizable a 20 anos.

– Construcción dun ecoparque, descrito no anteproxecto dentro do
apartado de instalación.
– Equipo informático portátil.
– Mantemento, amortización e ﬁnanciamento do punto limpo móvil.

– 2 vehículos eléctricos para recollida de vidro.
– Motocicleta aspiradora de excementos caninos.
– Motovarredoira aspiradora de alcorques.
O prezo total do contrato foi de 6.689.900 €/ano, IVE incluido, cunha
revisión de prezos transcorrido o primeiro ano da concesión.
No contrato sinálase que a revisión do canon anual só afectará aos
gastos de explotación do contrato (quedando excluídas as amortizacións)
e aplicaranse as variacións que experimente o índice xeral de prezos do
ano anterior.
Como se dicía anteriormente, a duración do contrato é de dez (10) anos a
contar a partir da data de formalización do contrato, con posibilidade de
ser prorrogado, de común acordo entre as partes, ata un período máximo
de cinco (5) anos. Tendo en conta o anterior, na data de redacción do
presente informe, o contrato atópase no segundo ano de prórroga.
G.1.3.1. A Taxa de Recollida e Tratamento dos RSU. As
Ordenanzas
A Taxa por Prestación do Servizo de Recollida e Tratamento de Residuos
Sólidos Urbanos vixente actualmente regúlase mediante a Ordenanza
ﬁscal 3.16, modiﬁcación aprobada por acordo do Pleno da Corporación
o día 31 de outubro de 2012, publicada no BOP da Coruña de 31 de
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decembro de 2012.
Nesta Ordenanza especifícase no Artigo 5 a Cota Tributaria:
1. A tarifa do servicio de recepción obrigatoria de recollida de RSU,
non incluidos no parágrafo dous deste artigo, constará dunha parte ﬁxa
e unha parte variable. A parte ﬁxa será única por unidade de local,
ainda que diferenciada en función do tipo de actividade desenvolta no
mesmo.
No caso das vivendas (tarifa doméstica), a parte variable establécese
en función do consumo de agua. Para os locais de negocio, administracións públicas e asimilados, a parte variable establécese, salvo as
excepcións reguladas especíﬁcamente, en función da actividade desenvolvida e a superﬁcie.
1.A. Tarifa doméstica:
a Cota ﬁxa: Cada vivenda contribuirá con 6,17€ mensuais
b Cota variable: adicionalmente, as vivendas con consumo de agua
superior a 10 m3 mensuais contribuirán con 0,177 € mensuais por m3
en exceso. O importe da cota variable non poderá superar o 75% da
cota ﬁxa.
1.B. Tarifa de locais de negocio, vivendas colectivas, administracións
públicas e asimilados:
a. Cota ﬁxa: Cada local de negocio ou actividade, vivenda colectiva,
administración pública ou asimilado, pagará unha cota ﬁxa mensual
de 10,90 €. Esta cota ﬁxa será única por unidade de local, con
independencia de que no mesmo sexan desenvoltas varias actividades
polo mesmo obrigado tributario (ou sirva simultaneamente de vivenda e
local de actividade).
b. Cota variable: Será o resultado de multiplicar o número de m2 de
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cada local polo valor base anual de 1,34 € e o coeﬁciente correspondente
á actividade segundo o parágrafo 1.C deste artigo. A superﬁcie dos
locais, a efecto de determinar a base de gravame, comprenderá a
totalidade do local afecto á actividade (1) para os locais de negocio:
superﬁcie declarada no censo de obrigados tributarios se se trata de
suxeitos pasivos exentos do Imposto sobre Actividades Económicas ou
na Matrícula do Imposto sobre Actividades Económicas respecto dos non
exentos, e 2) para o resto: superﬁcie construida do padrón do Imposto
sobre bens inmobles de natureza urbana), sen que proceda a exclusión
de ningunha dependencia por razón do seu uso especíﬁco.
b.1. Para os locais que conten con compactadoras a cota variable mensual
será o resultado de multiplicar o número de kilogramos recollidos polo
valor de 0,085 € . En todo caso a cifra resultante non poderá ser inferior
ao 60% da que resultase de aplicar a norma xeral de cálculo.
O uso de compactadoras será de obrigado cumprimento para os grandes
productores de lixo, segundo as resolucións da Xunta de Goberno Local a
proposta do servicio. A dotación de compactadora será responsabilidade
de cada gran productor. En todo caso, o uso de compactadoras municipais
será considerado un servizo de carácter voluntario.
b.2. As actividades que se desenvolvan nas vivendas dos titulares
da actividade aplicaraselles un coeﬁciente reductor do 0,5 sobre
a cota variable, sempre e cando abonen ademais as cantidades que
correspondan á vivenda.
b.3. No caso dos locais de culto das distintas confesións, así como clubes,
grupos e asociacións culturais ou deportivas e outras asociacións sen
ánimo de lucro debidamente rexistradas, a tarifa variable terá un mínimo
exento de superﬁcie de 5.000 m2. Aplicarase un coeﬁciente reductor do
0,38 á superﬁcie declarada
b.4. No caso de locais ocupados por Administracións públicas para a
prestación de servizos administrativos ou educativos practicarase unha
reducción dun 50% na tarifa xeral aplicable.
b.5. No cómputo da superﬁcie dos locais de negocio, aplicaranse os
seguintes coeﬁcientes correctores por tramos:
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Superﬁcie declarada

Coeﬁciente

0,68

Locais
das
actividades
de
construcción
(División
5)
de
promoción inmobiliaria. (833 da
sección 1ª), locais dos promoción
inmobiliaria. (833 da sección 1ª),
locais dos epígrafes comprendidos
nas Divisións 8 e 9 da sección 1ª,
con exclusión dos locais do epígrafe
8562 da devandita sección.

0,85

División 6 da Sección 1ª, agás
grupos 611, 612, 641, 642, 643,
644, 645 e 647, locais do epígrafe
8562 da sección 1ª.

2,84

Grupos 611 e 612, 641, 642, 643,
644, 645, 647;Agrupacións 41 e
42 , da Sección 1

0,55

Locais
afectos
directa
e
indirectamente ás actividades de
transporte da División 7 da Sección
1ª, agás os locais dos epígrafes 755
e 761 da devandita sección.

Centros educativos,
ediﬁcios
administrativos, museos
e bibliotecas

0,36

Epígrafes 9311, 9312, 9313, 9314
e 9315; 9321, 9322,9331, 9332
e 9339; grupo 936. Sección 1

Clínicas, hospitais e
sanatorios

0,85

Grupo 941 e 942 da Sección 1

Servicios recreativos e
culturais

0,38

Agrupación 96 da Sección 1; grupo
687

Máis de 5000 m ata 10.000 m : ...............................................0,75
2

2

Máis de 10.000 m2 ata 20.000 m2: ............................................0,50
Máis de 20.000 m2:....................................................................0,20

Profesionais e oﬁcinas

b.6. No caso de campamentos turísticos encadrados no grupo 687
da sección 1ª das Tarifas do Imposto sobre actividades económicas,
que permanezan abertos menos de oito meses ao ano, aplicarase un
coeﬁciente reductor do 0,70 á superﬁcie declarada
b.7. No caso de locais encadrados nas agrupacións 61, 62 e 69, e no
epígrafe 654.1 da sección 1ª das Tarifas do Imposto sobre actividades
económicas, e para determinar a base de gravame, a superﬁcie dos
locais será a superﬁcie computable calculada segundo o disposto na
Regla 14.1 F) da Instrucción do Imposto sobre actividades económicas
aprobada por Real Decreto Lexislativo 1175/1990.
1.C. Os coeﬁcientes de cada actividade ou grupo de actividades e a
correspondencia de cada unha delas en termos dos epígrafes do Imposto
sobre actividades económicas é a seguinte:
Actividade

Coeﬁciente

Epígrafe IAE

Hoteis e residencias

0,68

681 a 686; 9351,9352

Restaurantes

4,55

6711 a 6715

Cafeterías bares pubs

2,21

6721 a 6723; 6731,6732; 6741
a 6746

Comercio menor
e maior (menos
alimentación)
Comercio alimentación
menor e maior e
industria alimentaria

Industria (salvo a
alimentaria)

Táboa G. 1. Coeﬁcientes da Taxa segundo Epígrafe do IAE
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2. A tarifa doutros servicios, de carácter obrigatorio ou voluntario será:
2.A. Retirada de escombros
Por retirada de escombros procedentes de obras, a cota unitaria por cada
100 kg. ou fracción será de 165,50 €
2.B. Utilización do vertedoiro:
Por utilización do vertedoiro sanitario controlado en horario preﬁxado,
previa solicitude, por Tm. ou fracción 34,20 €
Os verquidos de particulares de peso inferior a 250 kgs estarán exentos
do pago da tarifa.
2.C. Aluguer de compactadoras municipais:

– Empresas ou establecementos comerciais con sistema de xestión
medioambiental.
– Empresas cunha contribución destacada ás políticas ambientais en
materia de residuos.
Hai tamén exencións para:
– Contribuíntes con ingresos anuais da unidade familiar non superiores
ao IPREM.
– Mulleres embarazadas soas ou integradas en familias con risco de
exclusión social ou especiais diﬁcultades para responsabilidades
parentais.
– Contribuíntes beneﬁciarios do RISGA.
G.1.3.2. Os Recursos Humans. O Convenio Colectivo.

Con Ozonizador :
M3

EUROS/mes

20........................................442,00 €
15........................................405,20 €
11........................................324,20 €
Sen Ozonizador :
M3

EUROS/mes

20........................................420,00 €
15........................................383,20 €
11........................................324,20 €
Na actualidade o Concello de Santiago de Compostela aplica unha serie
de beneﬁcios ﬁscais nas taxas de auga, saneamento e lixo. No caso que
nos ocupa do lixo, os supostos de boniﬁcacións son os seguintes:
– Vivendas que realicen compostaxe de materia orgánica con
composteiros.
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O convenio colectivo ﬁrmado pola empresa URBASER, S.A., fíxose
efectivo o 1 de xaneiro do 2016, con vixencia ata o 31 de decembro
do 2017, é dicir por un total de dous anos. A partir da devandita data,
o convenio permanecerá vixente na súa totalidade ata a ﬁrma dun novo
convenio. O convenio colectivo, fírmase con motivo de regular as bases
laborais e económicas da empresa URBASER, S.A.,en relación co seu
centro de traballo en Santiago de Compostela dedicado á actividade da
xestión do servizo público de residuos sólidos urbanos e limpeza viaria,
cos empregados que traballen no citado centro.
Entre as diferentes cuestións laborais consideradas no Convenio Colectivo
as dúas que maior interese posúen respecto da deﬁnición do sistema de
xestión e recollida futuro están relacionadas coas condicións laborais
do persoal, en particular respecto da súa xornada de traballo, que
condicionará o tempo efectivo das rutas de recollida, e as posibilidades
no relativo aos trocos de postos de traballo.
Respecto da xornada laboral, o Convenio Colectivo actualmente vixente,
e que de non ser asinado un novo será prorrogado (Art. 4), indica no

“Servizo de redacción das bases técnicas para a deﬁnición do servizo de recollida de residuos
sólidos urbanos e mantemento das illas soterradas do Concello de Santiago de Compostela”

seu Artigo 9 que será de 37 horas e 30 minutos semanais, repartidas en
xornadas de 6 horas e 30 minutos de Luns a Sábado e en xornadas de 6
horas e 30 minutos de Luns a Venres e o Domingo, para os traballadores
que realicen servizos este último día. Non obstante, a modiﬁcación do
Convenio Colectivo de data 30 de Xuño de 2017 establece unha xornada
nocturna de Domingo a Venres con reforzo os Sábados.
Por outra parte, considérase xornada nocturna aquela que se realice entre
as 22:30, as 0:00 e as 04:00 ou dea comezo ou remate entre as 22:00 e
as 6:00 (Art. 26). Sen embargo, a modiﬁcación do Convenio Colectivo con
data 30 de Xuño de 2017 establece que a xornada nocturna realizarase
entre as 23:00 e as 5:30 horas.
Neste senso, hai que entender que a implantación de novos servizos, por
exemplo a recollida de Grandes Produtores ou o Porta a Porta comercial,
que esixen unha xornada laboral todos os días da semana, ou alúmenos
de Luns a Sábado, implica a necesidade de realizar unha recollida diaria.
Deste xeito, a recollida en xornada diúrna de Luns a Sábado será posible
sen necesidade de establecer novos equipos ou turnos, independentemente
dos posibles reforzos ou aumentos de plantilla que poidan requirir os
novos servizos, xa que a modiﬁcación do convenio só fai referencia ao
horario nocturno, mantendo o sinalado para o diúrno. Maior diﬁcultade
podería representar o establecemento de novos servizos os Sábados en
horario nocturno, a partir das 23:00 horas segundo a modiﬁcación do
Convenio. En principio, esta modiﬁcación permite establecer un reforzo o
Sábado, ben con horas extras ou ben con outros empregados. Polo tanto,
á hora da conformación do persoal e os equipos será preciso considerar
esta cuestión, ben a través dunha ampliación da plantilla ou ben a través
da consideración da realización de horas extras.
Neste senso, entre estas dúas alternativas, a ampliación da plantilla ou
mediante un reforzo da mesma os sábados a través de contratacións
para estas tarefas, por unha banda, e a realización de horas extras, por
outra, implica a consideración non só dos custes económicos, senón que
tamén os períodos de descanso do persoal. No caso das horas extras o
convenio actual sinala no Artigo 20 que se evitará a súa realización ao

máximo posible, e só en casos excepcionais. Ademais, tendo en conta
que parte desas horas extras deberían realizarse en horario nocturno
sería preciso incrementar os períodos de descanso e vacacións destes
traballadores. Polo tanto, independentemente do custo económico das
horas extras, que como mínimo será o da hora normal, non semella unha
solución recomendable de cara ao reforzo da recollida os Sábados, xa
que se trata dunha tarefa continuada no tempo e non excepcional, por
unha parte, e precisaría incrementar os tempos de descanso do persoal,
por outra banda. Polo tanto, para os novos traballos en Sábado a mellor
alternativa consistirá na contratación de persoal de reforzo para o Sábado.
Por outra parte, respecto do cambio de postos de traballo, o Artigo 39
sinala as condicións que deben rexer para tal ﬁn. Neste senso, indícase
que de producirse unha vacante terá preferencia a ocupala, en igualdade
de condicións, un traballador da mesma función profesional na empresa,
sempre e cando exista comunicación pública a todos os traballadores
da empresa e segundo o punto b) terá preferencia aquel traballador de
maior antigüidade sempre que as condición físicas e técnicas o permitan.
No caso de que se trate dunha nova vacante por ampliación da plantilla,
e de non optar ningún traballador voluntariamente, esta será cuberta por
unha nova contratación.
Deste xeito, a inclusión de posibles novos servizos, tales como a
Compostaxe Comunitaria ou a recollida Porta a Porta comercial no
Casco Vello, xa sinalada nos antecedentes, pode implicar a necesidade
de establecer novas tarefas e perfís laborais. A necesidade de novas
tarefas vencelladas coa recollida, tales como o modelo Porta a Porta ou
unha recollida especíﬁca a Grandes Produtores, non supón requirimentos
a maiores respecto da plantilla e dos equipos actuais, xa respecto dos
operarios ou dos condutores. En certo xeito, a inclusión de novos modelos
como o Porta a Porta comercial ou a recollida especíﬁca a Grandes
Produtores unicamente supón unha reorganización dos equipos segundo
as novas rutas a implantar, pero non suporá a necesidade de establecer
novas tarefas distintas das xa exercidas. Neste senso, trataríase dunha
reorganización operativa dos equipos e dos turnos, aínda que habería
que ter en conta o posible impacto respecto do custo no caso de ser
preciso un maior número de traballadores en xornada nocturna.
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Sen embargo, a inclusión da Compostaxe Comunitaria suporá a inclusión
de novas tarefas dentro dos equipos existentes na actualidade. Así, respecto
da Compostaxe Comunitaria non só se trata da inclusión de novas tarefas,
senón que estas precisan dunha certa especialización nalgúns casos. Así,
de xeito común, para a xestión da Compostaxe Comunitaria acostuma ser
preciso un Mestre Composteiro, cunha formación cualiﬁcada, e entre 1 e
2 axudantes ou operarios. No caso dos operarios, que só precisan unha
formación básica, as vacantes para a realización destas tarefas poden
ser ocupadas por algúns dos traballadores actuais, segundo o sinalado
no Convenio actual, sobre todo no caso de que a reorganización das
rutas e dos sistemas de recollida puideran implicar unha redución dos
equipos necesarios, en particular respecto do paso de Carga Traseira (1
equipo de 2 operarios e 1 condutor) a Carga Lateral (1 condutor).
Sen embargo, a ﬁgura do Mestre Composteiro precisa dunha formación
moito máis especializada, polo que agás que na plantilla actual exista
algún traballador coa mesma, será preciso a ampliación da mesma
para considerar este perﬁl ou ben a súa externalización mediante outro
contrato diferente ao da recollida dos RSU. Neste senso, no caso de que se
considere a súa inclusión como parte da plantilla do servizo de recollida,
a ﬁgura do Mestre Composteiro polo recollido no Convenio actual deberá
ser tratada como unha ampliación da plantilla, e, polo tanto, unha nova
vacante a cal poderán optar o persoal existente sempre que posúa os
coñecementos precisos. Polo tanto, no primeiro dos casos será preciso
avaliar se na plantilla actual existe o perﬁl do Mestre Composteiro e no
caso de que non sexa así, ampliar no número necesario.
Neste senso, un aspecto de gran importancia ten que ver co salario do
Mestre Composteiro dependendo da súa pertenza á plantilla actual, de
tratarse dunha nova incorporación ou da súa externalización como un
novo servizo. Non obstante, hai que ter en conta que independentemente
da súa orixe, ben como parte da plantilla actual ou ben como nova
contratación ou externalización, a ﬁgura do Mestre Composteiro deberá
posuír os coñecementos e a experiencia necesaria para exercer este
traballo.
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En calquera das solucións sinaladas para a ﬁgura do Mestre Composteiro,
haberá que establecer axeitadamente as tarefas a desenvolver, os perfís
profesionais e a experiencia precisa para desenvolver os traballos de
seguimento e control da Compostaxe Comunitaria.
Tendo en conta estas premisas, analizouse o salario potencial do Mestre
Composteiro segundo a súa procedencia como integrante da plantilla
actual ou como nova contratación, considerando os salarios establecidos
polo Convenio vixente; ou ben como externalización do servizo en base
a recentes licitacións.
Deste xeito, na táboa seguinte amósanse os salarios estimados por persoa
para cada unha das anteriores situacións:
Plantilla

Nova Contratación

Externalización

Máximo Salario Bruto Anual

27.421,85* €

22.285,80 €

21.000,00 €

Mínimo Salario Bruto Anual

21.011,60 €

21.011,60 €

18.000,00 €

*Considerando 4 quinquenios de antigüidade (7 % salario base por quinquenio)
Táboa G. 2. Rango de Salarios respecto de distintas posibilidades de contratación para o Mestre
Composteiro

En calquera caso, no Convenio Colectivo contemplase (Art. 6) que de
existir condicións máis vantaxosas que as do propio convenio, estas terán
que respectarse. Ademais, as retribucións establecidas polo convenio
compensarán as existentes na entrada en vigor do mesmo.
Tendo en conta o anterior e os custes económicos, a mellor alternativa
para a realización do traballo de mantemento e control da Compostaxe
Comunitaria é mediante a externalización do servizo.
Polo tanto, dentro das cuestións relacionadas co Convenio Colectivo e a
organización dos distintos traballos en canto aos turnos de noite e días
laborais, por unha banda, e a introdución de novos perfís na plantilla
para a realización de novas tarefas, por outra banda, poden concluírse
as seguintes observacións:
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– O Convenio Colectivo e a súa modiﬁcación permite a inclusión
de servizos de reforzo os Sábados, ben mediante horas extras ou
ben mediante traballadores de reforzo, sendo desde o punto de
vista económico e operativo a mellor alternativa á contratación de
traballadores de reforzo.
– O Convenio Colectivo e a súa modiﬁcación permiten tanto o traslado
cara novas tarefas tanto da plantilla actual como a súa ampliación
en caso de non existir os perfís precisos.
– No caso de acudir á plantilla actual, na reorganización das
tarefas, o Convenio Colectivo remite á antigüidade como criterio
de preferencia, mantendo no seu caso as condicións económicas
actuais.
– Respecto do persoal para levar a cabo as tarefas de control
e mantemento da Compostaxe Comunitaria a opción menos
sensible no campo económico é a externalización do servizo dos
Mestres Composteiros, mentres que no caso dos operarios existe a
posibilidade de trasladar parte do persoal actual no caso de que a
reordenación das tarefas de recollida así o permitan
G.2. O Sistema Actual
G.2.1. Esquema Global
En Santiago de Compostela existe un modelo de xestión de residuos ben
deﬁnido comprendendo a xeración, recollida, o transporte, tratamento e
eliminación dos mesmos. Dentro destas tarefas inclúese o mantemento,
vixilancia das operacións e as actuacións cos actores correspondentes.
Para o estudio do sistema actual tómanse en conta varias tarefas que que
se nomean no seguinte esquema:

Figura G.1. Esquema Global do Sistema Xestión RSU

Este sistema actual, que será descrito polo miúdo nos próximos puntos,
de xeito resumido ten por obxecto satisfacer a necesidade da recollida
dos residuos sólidos urbanos (RSU) xerados no Concello de Santiago
de Compostela, os cales son fundamentalmente de tipo doméstico ou
asimilable, agás daqueles que pola súa natureza ou polo seu volume sexan
recollidos mediante servizos especíﬁcos. Na actualidade a recolección
baséase nun modelo separativo de 4 fraccións (Envases Lixeiros, Vidro,
Papel – Cartón e Orgánica + Resto) a partir dunha infraestrutura de puntos
de recollida baseada en tres tipoloxías básicas: contedores en superﬁcie,
contedores soterrados e, de xeito particular, un sistema porta a porta
comercial, e moi parcial na fracción vidro no Casco Vello. Ao mesmo
tempo, existe unha recollida especíﬁca para grandes produtores mediante
compactadoras, nalgún caso, ou ben mediante xestores especíﬁcos
para todas ou algunha das fraccións que xeran. O volume recolectado
nos contedores, segundo a fracción considerada, é recollida mediante
camións, que levan os RSU a Planta de Transferencia de Formarís, de
onde se conduce á Planta de Tratamento de SOGAMA en Cerceda ou
noutros casos das fraccións reciclables ao xestor particular da mesma.
Por último, os RSU pasan ao seu tratamento segundo o coñecido Modelo
SOGAMA, nuns casos, e a planta de reciclaxe noutros.
G.2.2. A Diagnose Inicial
O esquema global do sistema de xestión e recollida dos RSU en Santiago
de Compostela proporciona de principio información para realizar
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unha diagnose inicial acerca do seu estado e dalgunhas das súas
características, sen impedimento de que a análise especíﬁca de distintos
aspectos permitan cualiﬁcar e matizar esta primeira diagnose.
Neste senso, hai que sinalar que se ben Santiago de Compostela posúe
un modelo no cal realízase unha primeira separación en catro fraccións,
existe un claro problema coa fracción orgánica, a cal non posúe un
tratamento especíﬁco, formando parte da fracción resto. Sen dúbida, é
precisa unha solución axeitada para a fracción orgánica, que ao mesmo
tempo permita reducir o volume da fracción resto e catalizar unha maior
separación no resto das fraccións. Hai unha ampla marxe para a mellora
tanto na fracción orgánica como no resto de fraccións reciclables.
Por outra parte, a propia conﬁguración física do Concello de Santiago
de Compostela, cun importante espazo rural e rururbano, mediante
a extensión lineal apoiada nas estradas, ten como consecuencia a
necesidade de establecer longas rutas de recollida, que moitas veces non
chegan a recoller un volume suﬁciente, co gasto que iso supón. Existe,
polo tanto, unha importante marxe para a optimización das rutas, ben
mellorando o seu percorrido e as súas frecuencias, ou ben reducindo a
xeración das distintas fraccións e a necesidade de recollida, mediante
sistemas de tratamento descentralizados.
Por outra parte, respecto da recollida a grandes produtores, con
porcentaxes recollidas a través do sistema municipal e outras mediante
SCRAP ou outros xestores particulares, sen unha deﬁnición clara para as
distintas fracción pode ser unha oportunidade para fornecer o sistema ou,
no seu caso, optimizar a recollida nalgunhas das rutas actuais.
Outra cuestión posta de manifesto a partir do esquema global actual está
relacionada co espazo central da cidade, o Casco Vello e a súa necesidade
dun tratamento especíﬁco, xa que se trata dun ámbito especialmente
sensible pola súa categoría patrimonial, pero que ao mesmo tempo posúe
unha importante concentración de servizos HORECA, xunto con outros
de carácter administrativo, que dalgún xeito están a xerar un importante
volume de RSU, en particular dalgunha das fraccións reciclables.
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Por último, e xa desde unha perspectiva xurídico – administrativa e
da gobernanza do servizo, a situación de Santiago de Compostela
con respecto á xestión dos residuos urbanos está vinculada ao tipo de
concesión que rexe o servizo de recolección dos mesmos. Debido a
que a actual concesión leva máis de dez (10) anos co contrato, non se
puideron implementar medidas que modiﬁquen e melloren a xestión dos
residuos sólidos urbanos, provocando que os resultados de recolección
e tratamento dos mesmos non se axusten ás normativas vixentes estatais,
españolas e europeas.
G.2.3. A Xeración e Separación dos RSU.
A primeira cuestión a ter en conta dentro das fases de xestión dos RSU
está relacionada coa súa xeración, a composición dos mesmos, a súa
caracterización e, por suposto, o sistema de separación existente, o cal
permitirá realizar unha recollida especíﬁca e orientar cada fracción ao
seu tratamento máis axeitado.
G.2.3.1. Caracterización dos RSU
Como punto de partida débese realizar unha caracterización dos RSU de
Santiago de Compostela que permita coñecer a composición dos ﬂuxos
de residuos xerados e posteriormente elaborar unha estratexia axeitada
de xestión. Os datos sobre as cantidades de residuos xerados e a súa
natureza permiten identiﬁcar os ﬂuxos sobre os cales é máis importante
desenvolver actuacións.
A cantidade de mostras tomáronse en conta a partir do prego de condicións
establecidas polo Concello e as rutas de recollida foron acordadas entre
o Concello de Santiago, a Asistencia Técnica elixida polo Concello e
TERRAVANZA de tal maneira que se realizaron dous (2) caracterizacións
da fracción de envases lixeiros para a zona do Ensanche e dous (2)
caracterizacións de fracción resto para a zona do Casco Vello (Rúa do
Franco e Rúa da Raíña).
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A empresa TECNOAMBIENTE foi a encargada de realizar o servizo
no mes de outubro do ano 2017, onde utilizou os medios materiais,
humanos e técnicos necesarios para o mesmo (detállanse no anexo). As
caracterizacións tiveron lugar nas instalacións de URBASER no Polígono
Industrial do Tambre, en Santiago de Compostela. Para cada tipo de
caracterización, partiuse dun Lote de 1000 kg e mediante cuarteos
chegouse a unha mostra de aproximadamente 250 Kg.
Os resultados das caracterizacións móstranse a continuación.

Figura G.3. Caracterización Envases Lixeiros

Pode observarse como resultado da caracterización desta fracción que
o 48,3% corresponde á fracción de envases lixeiros, desagregándose
nela a cantidade en porcentaxe de cada tipo dos elementos que deberían
de compoñer esta fracción. É importante observar a gran cantidade de
impropios que se atopan nesta fracción representando o 51,7% do total.
(No anexo atópase detalladamente o proceso de caracterización e as
súas especiﬁcacións).
Figura G.2. Caracterización Fracción Resto

No caso da fracción orgánica, pode observarse que a maior porcentaxe
dentro desta fracción corresponde a materia orgánica representando un
61,8% do total da mostra. Doutra banda, nesta fracción están presentes
unha grande cantidade de residuos que non deberían formar parte
desta fracción como son o Papel/Cartón cun 9,40%, Vidro con 10,50%,
Plásticos co 12,1%, entre outros.

G.2.3.2. A Xeración de RSU. A Demanda Actual.
O primeiro paso para avaliar todo o sistema desde o punto de vista do
seu dimensionado e funcionamento atópase en determinar o volume de
RSU, é dicir a demanda actual, á que ten que dar resposta a recolección
e a recollida, e logo, obviamente, o tratamento. Deste xeito, para analizar
a xeración dos RSU procédese a identiﬁcar cales son os produtores
que interveñen nela. En conxunto estúdase as características das
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fraccións xeradas, a súa evolución, cantidade e orixe, e así determinar
a correspondencia do xerador co tipo de residuo para planiﬁcar as
actuacións que se levarán a cabo para unha mellor xestión de RSU.

ANO

PRODUCIÓN DE
RESIDUOS (Ton)

HABITANTES*

RATIO XERACIÓN
RESIDUOS (Kg./Hab./día.)

2012

45.049,49

95.671

1,29

Os principais produtores de residuos sólidos urbanos en Santiago de
Compostela pódense identiﬁcar nos seguintes grupos:

2013

43.085,37

96.041

1,23

2014

44.030,52

95.800

1,26

• HORECA: Ten elevada xeración de restos orgánicos, envases de
vidro e papel/cartón.

2015

44.252,39

95.612

1,27

2016

44.339,42

95.966

1,27

• Comercio de alimentación: os residuos que maiormente xeran son
cartóns e restos orgánicos (supermercados, tendas de alimentos,
mercados de abastos).

2017

44.413,23

96.456

1,26

• Centros Comerciais: xeradores maiormente de materia orgánica e
papel/cartón.

*Estase a considerar a poboación de dereito do Concello de Santiago de Compostela.
Táboa G. 3. Evolución da Xeración de Residuos. Fonte: Elaboración Propia a partir de datos
fornecidos polo Concello de Santiago

• Comercios non alimentación: xeración de papel/cartón e envases
lixeiros.
• Oﬁcinas e Industria: o residuo que producen é, principalmente,
papel/cartón.
• Ensinanza, Deportes e Culturais: xeran principalmente restos
orgánicos e papel/cartón.
• Hospitais: os residuos que máis producen son restos orgánicos e
papel/cartón.
• Residencial/Residencias anciáns e universitarias: xeradores
principalmente de fracción resto composta na súa maior porcentaxe
por materia orgánica. Outros residuos en menos cantidade como
envases lixeiros, vidro e papel-cartón.
Para detectar os ﬂuxos de residuos característicos en Santiago estúdase a
evolución e composición dos mesmos a partir das cantidades recollidas.
Os datos das cantidades de residuos recollidos entre 2012 e 2016
móstranse na seguintes táboas e gráﬁcas.
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Figura G.4. Evolución da Xeración de Residuos. Fonte: Elaboración Propia a partir de datos fornecidos
polo Concello de Santiago

Aos datos de poboación pódenselle engadir, segundo o sinalado no
punto F deste informe, entre 10.000 e 20.000 habitantes (cifra extraída
de estudio Santiago de Compostela; Casco Vello Porta Porta, 2014)
correspondentes aos estudantes que residen en Santiago durante o ano,
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tendo como resultando para o ano 2017 unha cantidade de poboación
de entre 105.996 a 115.996 habitantes e un ratio de produción de
residuos de 1,14 - 1,05 Kg./Hab./día.
Os residuos sólidos urbanos teñen unha composición media dependendo
de numerosas variables. Para Santiago de Compostela tívose en conta a
bolsa tipo de Galicia, onde exprésase claramente cal é a composición
dos residuos que a continuación se amosa:
Tipo de Residuo

Xeración (%)

Residuos Orgánicos

42,0

Papel/Cartón

18,0

Vidro
Envases Lixeiros

6,0
15,0

Voluminosos

3,0

RAEE

0,2

Téxtil

3,8

Madeiras

1,8

Terras e escombros

1,0

Residuos domésticos especiais

0,2

Outros

9,0

TOTAL

100,0

Táboa G. 4. Composición de los Residuos. Fonte: Adaptada de PGRUG 2010-2020

Obsérvase na táboa que a maior cantidade de residuo xerado corresponde
á fracción orgánica con un 42%, seguida poa fracción papel/cartón cun
18% e envases lixeiros co 15%.
En principio, estas cantidades xeradas conformarían a demanda actual de
RSU, a cal tería que dar resposta ao sistema municipal de recollida. Non
obstante, e como se sinalou, hai unha serie de grandes produtores e outros,
sen contar problemas de roubos nalgunhas das fraccións reciclables, que
poderían ben ser obxecto dunha recollida especíﬁca e particular fóra do
sistema municipal ou ben, no seu caso, integrarse neste coa ﬁnalidade de

mellorar e optimizar o sistema. Dalgún xeito, a análise da xeración actual
realmente está a recoller aquela porcentaxe que é recollida e tratada
polo sistema municipal, polo que para a demanda futura será preciso
considerar todos os posibles xeradores de RSU dentro do Concello de
Santiago de Compostela. Neste senso, coa ﬁn de considerar a demanda
real futura, independentemente de quen estea a facer na actualidade a
súa recollida, realizouse e calibrouse un modelo, que será descrito nos
próximos puntos, no cal tivéronse en conta todos os posibles produtores,
tanto os domésticos como aquelas actividades asimilables a domésticas.
G.2.4. A Recollida dos RSU
Unha vez analizada a xeración dos RSU, o seguinte paso dentro das fases
de xestión dos mesmos atópase na caracterización da súa recolección e
posterior recollida, para a cal, en certo xeito, hai que establecer unha
infraestrutura especíﬁca, que ben pode ser, xeralmente, a través de
contedores en superﬁcie ou soterrados, ou noutros sistemas particulares
dependentes da fracción ou do produtor. Neste senso, a continuación
serán sinalados os distintos sistemas existentes no Concello de Santiago
de Compostela.
G.2.4.1. Os Modelos de Recollida
O modelo de separación de residuos establecido en Santiago de
Compostela é do Tipo 5 - 4 fraccións (Vidro, Papel-cartón, Envases Lixeiros
e Resto que inclúe materia orgánica). Este modelo de catro ﬂuxos segue as
liñas dá Comisión Europea en materia de residuos e a Lei 22/2011, en
canto a ﬂuxos de residuos a ser recollidos, desde ou punto de vista legal,
de forma separada. Tamén é chamado modelo SOGAMA polo Plan de
Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020.
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Figura G.5. Esquema del Modelo SOGAMA. Fonte: http://www.sogama.es/es/info/el-complejomedioambiental

G.2.4.2. Sistema de Recollida
Figura G.6. Esquema de Sistemas de Recollida de Residuos. Fonte: Elaboración Propia

Os sistemas de recollida son o conxunto de medios que facilitan a recollida
dos residuos de competencia municipal, desde o punto de achega onde o
posuidor os desbota ata o primeiro destino, xa sexa un almacén ou unha
instalación para levar a cabo un tratamento. A conﬁguración do sistema
de recollida de Santiago está vencellado ao modelo de separación
nomeado anteriormente, especiﬁcamente o esquema de catro ﬂuxos.
No Concello de Santiago de Compostela os sistemas de recollida
confórmanse por elementos como o tipo de contedor ou sistema de achega
utilizado e a súa localización, os vehículos recolectores que realizan o
servizo e a súa frecuencia establecida de paso.

Fracción

Sistema de Recollida

Empresa de
Recollida

Destino

Resto

Contedores en superﬁcie
Illas soterradas

URBASER

Planta de
Transferencia de
SOGAMA

Vidro

Contedores en superﬁcie
Illas soterradas

URBASER

Centro de Reciclaxe

Envases Lixeiros

Contedores en superﬁcie
Illas soterradas

URBASER

Planta de
Transferencia de
SOGAMA

Papel/Cartón

Contedores en superﬁcie
Illas soterradas

URBASER
(Subcontrata
COREGAL)

Centro de Reciclaxe

Outros

Puntos Limpos

URBASER

Centro de Reciclaxe

Táboa G. 5. Xestión Domiciliaria de RSU

G 22

“Servizo de redacción das bases técnicas para a deﬁnición do servizo de recollida de residuos
sólidos urbanos e mantemento das illas soterradas do Concello de Santiago de Compostela”

Fracción

Sistema de Recollida

Empresa de
Recollida

Destino

Contedores en superﬁcie
Illas soterradas
Compactadoras
Porta-Porta

URBASER

Planta de
Transferencia de
SOGAMA

Contedores en superﬁcie
Illas soterradas

URBASER

Centro de Reciclaxe

Subcontrata de
ECOVIDRIO

Centro de Reciclaxe

Contedores en superﬁcie
Illas soterradas

URBASER

Planta de
Transferencia de
SOGAMA

Papel/Cartón

Contedores en superﬁcie
Illas soterradas
Porta-Porta

URBASER
(Subcontrata
COREGAL)

Centro de Reciclaxe

Outros

Puntos Limpos

URBASER

Centro de Reciclaxe

Resto

Vidro

Porta-Porta
Envases Lixeiros

TIPO DE RESIDUO

RESTO

Táboa G. 6. Xestión Comercial de RSU

Existen contedores con ubicación permanente de recollida selectiva (envases lixeiros, papel/cartón e vidro) e recollida de resto. A continuación,
indícase a cantidade de contedores por fracción:

ENVASES
LIXEIROS

PAPEL/ CARTÓN

FORMA DE RECOLLIDA

CAPACIDADE (l)

CANTIDADE

Contedor Superﬁcial

90

800

Contedor Superﬁcial

120

84

Contedor Superﬁcial

140

13

Contedor Superﬁcial

240

391

Contedor

800

2.072

Contedor Superﬁcial

1.100

142

Metálicos Polígono do

1.400

2

Tambre

1.400

2

Contedor Superﬁcial

2.400

385

Contedor Soterrado

2.400

52

Contedor Soterrado

3.200

60

Contedor Superﬁcial

240

10

Contedor Superﬁcial

800

227

Contedor Superﬁcial

1.100

5

Contedor Soterrado

1.100

9

Contedor Soterrado

2.400

16

Contedor Superﬁcial

2.400

127

Contedor Superﬁcial

2.700

84

Contedor Soterrado

3.200

48

Contedor Superﬁcial

3.200

3

Contedor Soterrado

4.000

17

Contedor soterrado

3.000

92

Contedor superﬁcial

3.000

283

Contedor tipo iglú
superﬁcial

3.000

115

2.700

172

Contedor soterrado

3.000

90

VIDRO

VOLUMEN (l)

3.315.140

1.000.600

1.125.000

1.079.400

Táboa G.7. Cantidade de Contedores. Fonte: Elaboración propia a partir de datos fornecidos polo
Concello de Santiago de Compostela.
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Os resultados das cantidades de RSU recollidos en contedores por
fracción en Santiago de Compostela durante os últimos anos amósanse
na seguinte táboa.
TIPO DE FRACCIÓN (Kg.)
ANO

Resto

Envases Lixeiros

Papel/Cartón

Vidro

2012

39.576.980

1.483.840

2.519.710

1.468.960

2013

37.872.440

1.452.400

2.243.385

1.517.140

2014

38.743.420

1.468.780

2.246.320

2015

38.901.980

1.452.140

2016

39.074.040

2017

38.677.920

Obsérvase que a maior cantidade de residuos xerados corresponde á
fracción resto con máis del 88% da cantidade total de residuos xerados
en Santiago de Compostela, seguida por papel/cartón e a continuación
por envases lixeiros e vidro.
RESTO

ENVASES
LIXEIROS

PAPEL/CARTÓN

VIDRO

XANEIRO

3.286.840

142.580

203.980

89.670

1.572.000

FEBREIRO

3.000.160

121.120

184.880

136.240

2.272.490

1.625.780

MARZO

3.330.260

129.220

187.190

258.630

1.495.740

2.322.530

1.447.110

ABRIL

3.052.240

127.340

209.900

52.550

1.508.160

2.273.520

1.953.630

MAIO

3.337.520

125.960

189.380

54.830

XUÑO

3.384.980

124.280

197.170

138.400

XULLO

3.242.520

122.860

197.720

113.940

AGOSTO

3.022.640

106.220

173.140

58.700

SETEMBRO

3.344.240

120.540

206.260

116.010

OUTUBRO

3.491.980

125.940

194.000

188.610

NOVEMBRO

3.274.360

124.440

193.130

101.010

DECEMBRO

3.306.300

125.240

185.780

138.520

Táboa G. 8. Evolución da Xeración de Residuos por Fracción. Fonte: Elaboración Propia a partir de
datos fornecidos polo Concello de Santiago.

A partir dos datos anteriores, na variación de xeración de residuos
obsérvase un incremento na produción destes debido ao aumento de
poboación a través dos anos, sen incluír neste caso ao tipo de fracción
correspondente ao vidro onde no último ano diminuíu notablemente a súa
xeración.

MES

Táboa G. 9. Cantidade de Residuos (Kg.) por fracción. Ano 2016. Fonte: Elaboración Propia a
partir de datos fornecidos polo Concello de Santiago

Doutra banda a distribución temporal da xeración de RSU amosa como a
fracción resto xérase con maior cantidade no mes de outubro e as demais
fraccións non teñen un estándar ﬁxo de maior xeración a través do tempo.
Ademais, no mes de agosto obsérvase un pico de descenso de xeración
de toda as fraccións, o cal é debido a que os estudantes abandonan a
cidade por vacacións.

Figura G.7. Composición dos RSU recollidos. Ano 2016. Fonte: Elaboración Propia a partir de
datos fornecidos polo Concello de Santiago
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Utilizado como contedor en distintas áreas de Santiago de Compostela
e especiﬁcamente en lugares de grandes xeracións de residuos están as
compactadoras, que son máquinas que comprimen o residuo facéndoo
máis pequeno almacenándoo e permitindo a entrada de máis cantidade
de residuo. A continuación as compactadoras existentes coa cantidade
de residuos almacenados no ano 2016.
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COMPACTADORA

TOTAL (Kg.)

CLÍNICO

483.080

ÁREA CENTRAL

564.340

RUTA JACOBEA

64.920

AEROPUERTO
DONUTS

160.680
37.120

MERCAGALICIA

166.980

HIPERCOR

192.900

T.V.G.

40.600

MONTE DO GOZO

0

VOLTA DO CASTRO

98.320

FRANCO (*)

47.080

TOTAL

1.856.020

Táboa G. 10. Cantidade de Residuos (Kg.) en compactadoras. Ano 2016. Fonte: Elaboración
Propia a partir de datos fornecidos polo Concello de Santiago

Ademais dos sistemas de recollida mediante contedor e compactadora
para grandes produtores, tamén hai puntos limpos de recollida tanto
ﬁxo como móbiles para determinadas fraccións. O Punto Limpo de
Tambre está situado na vía Edison do Polígono do Tambre, ocupando as
instalacións unha superﬁcie de 3.140m². É un centro de aporte voluntario
de residuos que conta con 19 contedores e que pode ser usado por
todos os particulares. O Punto Limpo O Piñor posúe unhas instalacións
que ocupan unha superﬁcie de 1.980m², sen embargo amosa moi pouca
utilización. A continuación amósanse datos das cantidades de residuos
recollidos nestes puntos:
RESIDUOS

2014

2015

2016

2017

ABSORBENTES E

129

21

61

34

RADIOGRAFÍAS

61

34

47

81

AEROSOIS

53

44

58

107

3.970

4.820

1.985

2.420

83.375

86.119

82.352

90.740

2.786

3.964

5.298

4.959

700.000

812.000

568.000

711.600

360

262

550

535

MADEIRA

379.900

428.480

446.060

502.180

METAL E LIÑA BRANCA

104.340

134.310

203.900

151.270

MOBLES

68.216

70.461

67.379

89.420

NEUMÁTICOS

12.560

5.840

9.420

10.620

5.180

4.670

2.480

2.800

36.800

39.640

21.440

23.940

168.220

100.620

102.320

56.660

862

934

245

408

102.320

56.660

96.340

69.100

BATERÍAS
COLCHÓNS
ENVASES CONTAMINADOS
ESCOMBRO
FLUORESCENTES

PAPEL E CARTÓN
PLÁSTICOS
DISOLVENTE E RESTOS DE
PINTURA
RESTOS DE PODA

300

0

0

0

LIÑA MARRÓN

54.528

32.400

23.730

57.800

MATERIAL ELECTRÓNICO

35.538

77.220

23.730

21.860

TÉXTILES

Figura G.8. Localización das Compactadoras no termo municipal de Santiago de Compostela
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ACEITE MOTOR

ACEITE VEXETAL
ELECTRODOMÉSTICOS CON CFC

TOTAL

750

1.283

800

2.600

1.125

1.500

1.350

600

17.840

27.700

21.100

28,780

1.593.023

1.760.641

1.555.163 1.743.040

Táboa G. 11. Cantidade de residuos (Kg.) en puntos limpos de Santiago de Compostela. Fonte:
Elaboración Propia a partir de datos fornecidos polo Concello de Santiago

Doutra banda, recóllense outros ﬂuxos de residuos tales como pilas (en
colectores de 20 litros distribuídos en puntos de achega voluntaria e
compartimentos especíﬁcos nos colectores de envases e vidro situados
na rúa), electrodomésticos (puntos de recollida habilitados en centros
socioculturais e polideportivos), voluminosos (recollida en domicilios con
solicitude previa), roupa usada (colectores metálicos en distintas rúas).

os centros de produción de RSU domésticos e asimilables atópanse dentro
do sistema, agás o Centro Comercial As Cancelas e os establecementos
(3) dunha cadea de supermercados.
Por outra parte, se ben sobre o total de RSU domésticos ou asimilables non
se está a realizar unha recollida especíﬁca e privada dos mesmos, agás
nos casos devanditos, aparte do sistema municipal distintas empresas
están a realizar unha recollida particular dalgunhas das fraccións.
Por motivos de privacidade, COREGAL, a principal empresa responsable
da recollida particular a Grandes Produtores e outros, non puido
proporcionar toda a información precisa para caracterizar univocamente
os participantes no seu circuíto. Non obstante, proporcionou un listado co
número e características dalgunhas das actividades as cales realiza unha
recollida particular e especíﬁca, segundo o sinalado na seguinte táboa.

G.2.4.3. Os Sistemas de Recollida Especíﬁcos
Papel - Cartón

Sector

G.2.4.3.1. Grandes Produtores
Aparte dos RSU xerados polas vivendas e outros asimilables, en Santiago
de Compostela existen establecementos considerados Grandes Produtores,
que xeran grandes cantidades de residuos de fracción orgánica e doutras
fraccións. Estes Grandes Produtores deben ser xestionados de xeito
distinto aos demais para que a recollida e tratamento dos seus RSU sexa
máis efectiva desde o punto de vista de calidade e económico.
En primeiro lugar hai que sinalar que non existe unha deﬁnición clara e
unívoco de quen é considerado Gran Produtor no sistema actual de xestión
e recollida dos RSU no Concello de Santiago de Compostela. Neste senso,
algúns grandes produtores dalgunha fracción ou de todas, por exemplo
os supermercados, posuíron unha ruta de recollida especíﬁca, ou ben
outros posúen xestores propios, polo que na actualidade non existe un
rexistro claro de Grandes Produtores. Por iso, na actualidade non existe
unha recollida especíﬁca e coordinada mediante o sistema municipal
para os Grandes Produtores, se ben algúns deles posúen compactadoras,
tal e como se sinalou en puntos anteriores. Non obstante, hai que sinalar
que desde a concesionaria do servizo considérase que, en xeral, todos
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Vidro

Plástico

Usuarios

Ton.

Usuarios

Ton.

Usuarios

Ton.

HORECA

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Comercio
Alimentación

3

46,53

0

0,00

0

0,00

Centros
Comerciais

1

347,62

1

14,04

1

23,83

13

59,68

0

0,00

10

42,76

Oﬁcinas e
Industria

314

6.390,81

6

43,02

159

1.128,20

Ensinanza,
Deportes e
Culturais

50

103,86

0

0,00

5

6,43

Hospitais

1

229,34

0

0,00

0

0,00

Residencial/
Residencias
anciáns e
Universidade

2

2,03

0

0,00

0

0,00

Comercios no
alimentación

Táboa G. 12. RSU Recollidos de xeito particular. Datos fornecidos por COREGAL
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Sector

Resto

Madeira

Hospital

2

2.520,00

Mercado Municipal

2

1.165,00

Usuarios

Ton.

Usuarios

Ton.

HORECA

0

0,00

0

0,00

Residencia de Anciáns

2

1.982,80

Comercio Alimentación

0

0,00

0

0,00

Residencia Universitaria

8

1.192,50

Centros Comerciais

1

12,80

1

6,38

Restaurante

5

621,20

Comercios no alimentación

0

0,00

2

31,54

16

231,53

26

158,49

Ensinanza, Deportes e Culturais

1

0,04

0

0,00

Hospitais

0

0,00

0

0,00

Residencial/ Residencias anciáns e
Universidade

0

0,00

0

0,00

Oﬁcinas e Industria

Táboa G. 13. RSU Recollidos de xeito particular. Datos fornecidos por COREGAL

Residuos
Voluminosos

Férreos

Sector

Usuarios

Ton.

Usuarios

Ton.

HORECA

0

0,00

0

0,00

Comercio Alimentación

1

0,24

0

0,00

Centros Comerciais

0

0,00

0

0,00

Comercios no alimentación

0

0,00

0

0,00

Oﬁcinas e Industria

8

102,94

21

257,97

Ensinanza, Deportes e Culturais

0

0,00

0

0,00

Hospitais

1

0,60

1

7,02

Residencial/ Residencias anciáns e
Universidade

0

0,00

0

0,00

Táboa G. 15. Cantidade (Kg.) de Materia Orgánica de Grandes Produtores. Fonte: Elaboración
Propia a partir de datos fornecidos polo Concello de Santiago

En certo xeito, non é posible cos datos existentes sinalar sen dúbidas
os Grandes Produtores que na actualidade posúen unha recollida
diferenciada, aínda que como se pode observar tanto no sinalado por
COREGAL como no estudo da Axencia de Ecoloxía Urbana do Eixo
Atlántico, neste circuíto existe unha clara diversidade de establecementos
de moi diferentes sectores e con volumes de xeración de moi distinta
magnitude. Neste senso, a deﬁnición da xestión e do sistema de recollida
deberá ser o que deﬁna estes criterios e o seu modelo.
G.2.4.3.2. Casco Vello: HORECA e Comercial
Un espazo que polas súas características precisa dun modelo especíﬁco é
o Casco Vello, no cal combínanse unha estrutura urbana particular xusto
con unha notable concentración do sector HORECA. Actualmente, no
Casco Vello efectúase a recollida da fracción resto mediante colectores
que se colocan fóra dos establecementos para que o concesionario de
recollida retire os residuos en horario nocturno. Estes colectores poden
estar nas rúas de 1 a 11 da mañá, de xeito que se non se retiran o
Concello impón multas.

Táboa G. 14. RSU Recollidos de xeito particular. Datos fornecidos por COREGAL

TIPOLOXÍA ESTABLECEMENTO Nº Establecementos
Colexio

Cantidade Materia
Orgánica Semanal (Kg)

19

3.942,60

Comedor Social

1

262,50

Comedor Universitario

3

525,00

Escola Hostalería

1

375,00
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Deste xeito, hai diversos tipos de illas soterradas en toda a cidade
de Santiago de Compostela, as cales teñen diferentes características
dependendo do tipo de illa instalada. Na táboa 16 identifícanse e
descríbense os sete (7) modelos de illas soterradas asignándolles códigos
do cero (0) ao seis (6) onde se inclúen en cada un deles as illas con
características similares para cada fabricante.

Figura G.9. Recollida no Casco Vello mediante contedores

Ademais, no Casco Vello realízase o porta a porta coa fracción vidro
(realizada por ECOVIDRIO) e papel/cartón.
G.2.4.3.3. As Illas Soterradas
O Concello de Santiago de Compostela, por distintas razóns, ven
colocando desde hai anos sistemas de recollida baseadas en illas
soterradas

Figura G.10. Illa Soterrada na zona do Ensanche.
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CARACTERÍSTICAS
Elevación tapas

Mod-0

Mod-1

Mod-2

Mod-3

Mod-4

Mod-5

Mod-6

Dúas (2) botellas
hidráulicas laterais

De forma conxunta
coa plataforma

De forma conxunta
coa plataforma

De forma conxunta
coa plataforma

Dúas (2) botellas
hidráulicas laterais

De forma conxunta
coa plataforma

De forma conxunta
co buzón

Camiño de
rodadura interior

Dous (2) camiños
de rodadura
exteriores

Camiño de
rodadura interior

Non

Non

Guiado tapas
Mecanismo
plataforma

Columna

Posterior, con
dúas (2) botellas
hidráulicas

Posterior, cunha (1)
botella hidráulica

Inferior, con
dúas (2) botellas
hidráulicas laterais

Inferior, con
dúas (2) botellas
hidráulicas laterais

Inferior, con
dúas (2) botellas
hidráulicas laterais
(plataforma e
tapa ascenden
verticalmente de
forma solidaria)

Cremalleira

Sen cremalleira

Por tesoira

Por tesoira

Por tesoira

Na parte central

Nos laterais

Non

Non

Non

Tres (3)

Dous (2)

Un (1)

Tres (3)

Dous (2)

Tres (3)

Un (1)

Formato Verde/
Equinord/
Plataform/
Contenur/ Polo
Ártico

Formato Verde/
Equinord/
Plataform/ Polo
Ártico

Formato Verde/
Equinord/
Plataform

Formato Verde/
Contenur

Formato Verde

Formato Verde/
Plataform/
Contenur/ Polo
Ártico

Contenur

Guindastre

Carga Lateral

Carga Lateral

Carga Lateral

Carga Lateral

Carga Traseira

Guindastre

Elevación
plataforma

Guiado plataforma
Cables
compensación
Capacidade
contedores

Marca

Tipo de Recollida
Cantidade

Tesoira

Con1 boca: 2
Con 2 bocas: 89
Con 3 bocas: 2

25

49

Con1 boca: 22
Con 2 bocas: 45
Con 3 bocas: 5

5

Con 2 bocas: 5
Con 3 bocas: 6

2

Táboa G. 16. Características e tipos de illas soterradas en Santiago de Compostela. Fonte: Elaboración Propia
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Figura G.11. Esquema do Modelo 0 de Illa Soterrada. Fonte: Elaboración Propia
Figura G.13. Esquema do Modelo 2 de Illa Soterrada. Fonte: Elaboración Propia

Figura G.14. Esquema do Modelo 3 de Illa Soterrada. Fonte: Elaboración Propia
Figura G.12. Esquema do Modelo 1 de Illa Soterrada. Fonte: Elaboración Propia
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Figura G.15. Esquema do Modelo 4 de Illa Soterrada. Fonte: Elaboración Propia

Figura G.17. Esquema do Modelo 6 de Illa Soterrada. Fonte: Elaboración Propia

Pódese observar que a maior cantidade de illas soterradas corresponde
ás identiﬁcadas co modelo Mod-0 co 37% do total seguida polo Mod-3
co 26,7 % do total de illas instaladas.

Figura G.16. Esquema do Modelo 5 de Illa Soterrada. Fonte: Elaboración Propia

G 31

“Servizo de redacción das bases técnicas para a deﬁnición do servizo de recollida de residuos
sólidos urbanos e mantemento das illas soterradas do Concello de Santiago de Compostela”

Figura G.18 Localización das Illas Soterradas no termo municipal do Concello de Santiago de
Compostela.

En inspeccións realizadas con traballadores de Urbaser e Tainer Plus,
a empresa subcontratada para o seu mantemento, puidéronse observar
varios danos que presentan tales como oxidación das plataformas e buzóns,
algunhas plataformas non dispoñen de pasador mecánico de seguridade
que evite a caída da plataforma ante fallo hidráulico, insuﬁciencia de
avisos de advertencia de perigo para las persoas no momento da subida
das plataformas, pouca limpeza as zonas de contedores soterrados,
ademais de presenza de ratas.

G 32

Figura G.19. Localización das Illas Soterradas no casco urbano de Santiago de Compostela.

G.2.4.4. As Rutas de Recollida
A xestión de recollida realízase a través dunha empresa concesionaria,
actualmente URBASER, a cal fai varias rutas por Santiago de Compostela
que permiten organizar a recollida dos residuos. A continuación, as rutas
que actualmente son realizadas para o devandito traballo:
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RUTA

CAMIÓN

HORARIO

Fontiñas

Carga traseira pequeno

7:00 – 10:00

Luns a sábado

Zonas
Estreitas

Carga traseira pequeno

7:00 – 13:30

Martes-xoves-sábado

Rural 1

Carga traseira grande

6:30 – 13:00

Luns-mércores-venres

Rural 1

Carga traseira grande

6:30 – 13:00

Martes-xoves-sábado

Rural 2

Carga traseira grande

7:00 – 13:30

Luns-mércores-venres

Rural 2

Carga traseira grande

7:00 – 13:30

Martes-xoves-sábado

Rural 3

Carga traseira grande

7:00 – 13:30

Luns-mércores-venres

Rural 3

Carga traseira grande

7:00 – 13:30

Martes-xoves-sábado

Envases

Carga traseira grande

7:00 – 13:30

Martes-xoves-sábado

Envases

Guindastre

6:00 – 12:30

Luns-mércores-venres

Polígono

Carga traseira grande

Ruta 1

Carga traseira pequeno 23:00 – 05:30 Domingo a venres

Ruta 2

Carga traseira grande

23:00 – 05:30 Domingo a venres

Ruta 3

Carga traseira grande

23:00 – 05:30 Domingo a venres

NOCHE Ruta 1

Carga Lateral

23:00 – 05:30 Domingo a venres

Ruta 2

Carga Lateral

23:00 – 05:30 Domingo a venres

Ruta 3

Carga Lateral

23:00 – 05:30 Domingo a venres

Envases 1-2

Carga Lateral

23:00 – 05:30 Domingo a venres

DÍA

DÍAS

14:30 – 21:00 Luns a sábado

Figura G.20. Ruta Fontiñas – San Lázaro (Día) (Fonte: URBASER)

Táboa G. 17. Rutas e horarios de recollidas de residuos en Santiago de Compostela. Fonte:
Elaboración Propia a partir de datos fornecidos por Urbaser

Hai que salientar que se ben as rutas están establecidas segundo un
percorrido ﬁxo, existe unha certa ﬂexibilidade na operativa diaria.

Figura G.21. Ruta Zonas Estreitas (Día)
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Figura G.22. Ruta 01. Rural Impares (Día)

Figura G.24. Ruta 02. Rural Impares (Día)

Figura G.23. Ruta 01. Rural Pares (Día)

Figura G.25. Ruta 02. Rural Pares (Día)

“Servizo de redacción das bases técnicas para a deﬁnición do servizo de recollida de residuos
sólidos urbanos e mantemento das illas soterradas do Concello de Santiago de Compostela”

Figura G.26. Ruta 03. Rural Impares (Día)

Figura G.28. Ruta Envases Pares (Día)

Figura G.27. Ruta 03. Rural Pares (Día)

Figura G.29. Ruta Envases Impares (Día)
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Figura G.30. Ruta 01. Traseira (Noite)

Figura G.32. Ruta 03. Traseira (Noite)

Figura G.31. Ruta 02. Traseira (Noite)

Figura G.33. Ruta 01. Lateral (Noite)
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Figura G.34. Ruta 02. Lateral (Noite)

Figura G.36. Ruta 01. Envases Lateral (Noite)

Figura G.35. Ruta 03. Lateral (Noite)

Figura G.37. Ruta 02. Envases Lateral (Noite)
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G.2.5. A Transferencia e o Transporte
Unha vez realizada a recollida, a seguinte etapa do proceso é o seu
traslado ao punto de tratamento. Sen embargo, no caso do Concello
de Santiago de Compostela hai un proceso intermedio de transferencia
para transvasar os RSU a vehículos de transporte de maior tonelaxe e
capacidade, facilitando o seu transporte ao punto de tratamento.
G.2.5.1. As Plantas de Transferencia
Debido á lonxanía que ten a planta de tratamento de residuos da
cidade, SOGAMA executou unha planta de transferencia en Santiago de
Compostela, ubicada en Formarís, para poder reducir os custos do envío
de residuos á planta de tratamento.

Figura G.38. Ruta 01. (Tarde)

A función da planta de transferencia é permitir o transvase dos RSU
desde os camións de recollida a contedores de maior capacidade e máis
adecuados para o transporte a longa distancia.
Os camións de recollida (URBASER) transvasan os residuos nestas
instalacións de transferencia a contedores con carga de ata 20 toneladas.
Nestas instalacións non se realiza ningún tratamento aos residuos, pero
aínda así están dotadas de medidas de protección ambiental esixentes.
• Nave pechada que impide a emisión de ruídos ao exterior da
instalación.
• Equipos de aspiración e ﬁltrado de aire nas tolvas de descarga que
eviten a emisión de po e cheiros.
• Sistema de depuración de augas.
• Contedores pechados para o transporte de residuos, que garanten
que este se realiza nas mellores condicións hixiénicas e de
seguridade.

Figura G.39. Ruta 02. (Tarde)
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G.2.5.2. O Transporte dos RSU
O Concello de Santiago ten externalizado o servizo de recollida e
transporte de residuos desde o seu lugar de produción ao centro de
tratamento correspondente (planta de transferencia de SOGAMA) con
URBASER. O transporte de papel/cartón é subcontratado por Urbaser e
realízao Coregal.
Dependendo do tipo de colector existente, é preciso un camión adecuado
para a súa recollida e transporte. É por iso que Urbaser conta con camións
de distintos tipos como son: camión recolector de carga traseira, de
carga lateral e guindastre de caixa aberta.
A continuación móstrase os vehículos cos cales Urbaser recolle e transporta
os residuos:
TIPO VEHÍCULO

Figura G.40. Localización da Planta de SOGAMA e da Planta de Transferencia de Formarís

MARCA E MODELO

CAPACIDADE

Camión Recolector

Renault 180

5 m3

Camión Recolector

Mercedes Benz 1323

10 m3

Camión Recolector

Mercedes Benz 1524

12 m3

Camión Recolector

Mercedes Benz 1828

17 m3

Camión Recolector

Mercedes Benz 1828

17 m3

Camión Recolector

Mercedes Benz 1828

17 m3

Camión Recolector

Mercedes Benz 1828

17 m3

Camión Recolector

Mercedes Benz 1828

17 m3

Camión Recolector

Mercedes Benz 2528L

22 m3

Camión Recolector

Mercedes Benz 2529L

26 m3

Camión Recolector

Mercedes Benz 2529L

26 m3

Camión Recolector

Mercedes Benz 2528

26 m3

Figura G.41. Esquema de funcionamento de planta de transferencia SOGAMA.
Fonte: http://www.sogama.es/es/info/red-de-plantas-de-transferencia
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Camión Recolector

Mercedes Benz 1828

14 m3

Camión Recolector

Mercedes Benz 2528L

26 m3

Camión Recolector

Mercedes Benz AXOR

26 m3

Táboa G. 18. Características de vehículos que transportan Residuos. Fonte: Elaboración Propia a
partir de datos fornecidos por URBASER

G.2.6. O Tratamento dos RSU e a súa Disposición Final
A última fase do proceso dos RSU realízase nas instalacións de SOGAMA,
na cal se fai o seu tratamento, a súa valorización e a súa disposición ﬁnal.
En certo xeito, esta fase do proceso é allea ao Concello de Santiago de
Compostela, xa que se trata dun xestor autonómico que presta servizo
a case toda Galicia, mediante un modelo decidido pola Comunidade
Autónoma.
G.2.6.1. Sistemas de Tratamento
O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente deﬁne
os sistemas de tratamento como toda operación ou conxunto de operacións
que teñen por obxectivo modiﬁcar as características físicas, químicas ou
biolóxicas dun residuo para reducir ou neutralizar as sustancias perigosas
que contén, recuperar materias ou sustancias valorizables, facilitar o uso
como fonte de enerxía ou adecuar o rexeitamento para o seu posterior
tratamento ﬁnalista.
En Santiago de Compostela o tratamento axústase ao modelo de
separación de orixe que foi descrito anteriormente.

Figura G.42. Esquema de Sistemas de Tratamento en Santiago de Compostela. Fonte: Elaboración
Propia

G.2.6.2. Plantas de Tratamento
O tratamento dos residuos de resto e envases lixeiros de Santiago de
Compostela é xestionado pola planta de SOGAMA. Ademais desta,
existen outras plantas que xestionan os residuos de vidro, papel e cartón,
etc.
• Selección, Clasiﬁcación e Reciclaxe.
SOGAMA conta cun complexo Medioambiental, situado no concello
de Cerceda (A Coruña) que dá tratamento a todos os residuos urbanos
adscritos ao seu modelo (entre eles Santiago de Compostela). Dispón
dunha extensión total de 66,5 hectáreas e ten unha capacidade nominal
para tratar de 500.000 e 550.000 toneladas de residuos anuais.
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Os residuos orgánicos e non reciclables (fracción resto) son sometidos a
un proceso de clasiﬁcación para recuperar os materiais susceptibles de
ser reciclados e que non foron separados polos cidadáns na súa orixe
(aceiro, aluminio e vidro), destinando o resto a un proceso de preparación.
Con respecto aos envases lixeiros, SOGAMA conta cunha planta de
clasiﬁcación con superﬁcie de 5.000 m2, onde procesa 6,2 toneladas
de residuos por hora. As latas, os bricks e os envases de plástico son
separados de forma mecánica por medio de autómatas, sensores e ﬁltros
que garanten un alto grado de eﬁcacia. O proceso é inspeccionado polos
operarios, os cales comproban a calidade da separación e completan o
ciclo.
É alí onde se recibe e clasiﬁca o material por tipoloxías para posteriormente
remitilo á empresas recicladoras.
• Compostaxe
A compostaxe é un proceso de descomposición ou transformación
controlada de materia orgánica para obter compost, que pode ser
utilizado como abono de fondo e como substituto parcial ou total de
fertilizantes químicos.
Actualmente, Santiago de Compostela ten en marcha un plan piloto de
compostaxe comunitaria, coa instalación de tres illas nos barrios de
Galeras, Salgueiriños e Santa Marta. Se o proxecto piloto funciona, a
intención do goberno local é estender o modelo a outras zonas.
Neste modelo, son as propias familias as que se encargan de depositar
nos composteiros tanto os restos orgánicos como o estruturante. O proceso
é supervisado nestos intres por un traballador de Cespa – Ferrovial (a
concesionaria do Servizo de Mantemento, Conservación e Mellora dos
Espacios Verdes e Arbolado de Compostela) e integrantes de ADEGA, a
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia.

• Valorización Enerxética
En SOGAMA a recuperación enerxética realízase a través dunha Planta
Termoeléctrica, de Coxeneración e Biogás. A fracción de impropios
procedente da planta de clasiﬁcación de envases lixeiros e a parte non
reciclable da fracción resto acondiciónase en forma de Combustible
Derivado de Residuos (CDR) para alimentar posteriormente a Planta
Termoeléctrica na que se produce enerxía eléctrica renovable.
A Planta de Coxeneración recupera enerxéticamente a calor residual do
aire quente obtido mediante a combustión de gas natural para o secado
dos residuos orgánicos procedentes da fracción resto.
• Eliminación en Vertedoiro
Os residuos que non poden ser valorados polos sistemas de tratamento
descritos anteriormente son depositados no vertedoiro. Segundo a Directiva
Marco de Residuos e a Lei 22/2011 de residuos e solos contaminados
esta opción (o vertido) é a última posibilidade na xestión dos residuos.
O vertedoiro controlado por SOGAMA está ubicado nunha vaguada
da cunca de aportación do río Legüelle, en Areosa (Cerceda), o cal
converteuse nun elemento complementario do Complexo Medioambiental
debido a que a cantidade de residuos recibidos é moito maior ca
capacidade nominal da planta.
Na zona do vertedoiro atópase unha planta de biogás onde o metano
e o dióxido de carbono producidos pola descomposición da materia
orgánica son extraídos, tendo como destino o primeiro a súa recuperación
enerxética (fonte: Memoria de Sostenibilidad 2015, SOGAMA).
G.2.6.3. A Disposición Final dos RSU
En canto aos datos de disposición ﬁnal dos residuos (reciclaxe, valorización
enerxética, vertedura), a súa obtención é complicada, xa que hai distintas
empresas na recolección e aproveitamento dos residuos e, doutra banda,
as fraccións resto e envases lixeiros son enviados á planta de tratamento
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de SOGAMA, a cal realiza a xestión de varios Concellos.
SOGAMA segundo a súa memoria de sustentabilidade do ano 2015,
xestionou nese mesmo ano 784.010 toneladas de residuos de fracción
resto (bolsa negra), onde o 74,46% (583.763 ton) foi procesada na
planta de reciclaxe, tratamento e elaboración de combustible, e o 25,54%
restante (200.248 ton) desviouse ao vertedoiro de Areosa.
Con respecto á fracción de envases lixeiros (bolsa amarela) a cantidade
que entrou na planta de clasiﬁcación de envases é de 21.344 t. A suma
dos materiais recuperados da bolsa negra máis os da bolsa amarela son
os materiais totais recuperados por SOGAMA, sendo no 2015 un total de
12.370 t. Os materiais recuperados son: aluminio (161 t), aceiro (1.643
t), PEAD (1.130 t), PEBD (3.157 t), PET (2.888 t), plástico varios (1.626
t), brick (1.766 t).
G.2.7. A Percepción Cidadán dos Servizos
A percepción que ten o cidadán sobre o servizo é fundamental para
sumar información e tomar decisións máis axustadas á realidade que
vaian en pro do beneﬁcio de todos os actores involucrados.
En informes consultados e en cuestionarios realizados á cidadanía de
Santiago de Compostela pódese resumir a súa opinión e comportamento
da seguinte maneira:
– O lixo deposítase fora dos contedores debido á insuﬁciencia de
contedores. Especialmente para contedores de separación de
residuos.
– A compactadora presente na Zona Vella ten pouca capacidade.
– Existe heteroxeneidade no sistema de contedores (nalgunhas zonas
hai só un tipo de contedor de lixo en xeral e noutras contedores
para clasiﬁcación de lixo).
– Modiﬁcación da ubicación dos contedores por obras nas rúas.
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– A zona HORECA está moi descontenta coa recollida porta a porta
polo horario que teñen que sacar e recoller o contedor.
– A recollida do vidro porta-porta na zona HORECA funciona ben.
– A limpeza dos contedores é insuﬁciente.
– Falta de información sobre o sistema de recollida de lixo para os
cidadáns.
– Os cidadás están moi contentos co persoal de limpeza e recollida de
lixo. Normalmente realizan máis tarefas das que lles corresponde.
– Preﬁren illas soterradas porque non xeran malos olores e dan bo
aspecto visual.
– Falta de papeleiras na Zona Vella.
– Falta de servizo de recollida de residuos en festivos e ﬁns de semana
G.3. Avaliación do Servizo Actual
A avaliación do Servizo Actual de xestión e recollida dos RSU no Concello
de Santiago de Compostela realízase desde dúas perspectivas ou tipos
de análise. Por unha banda, naqueles casos nos que é posible, existindo
unha alta concreción e obxectividade dos datos, mediante indicadores
de carácter cuantitativo; por outra banda, naqueles casos nos que a
concreción é menor ou non existen datos obxectivos ﬁables, ou, sobre
todo, trátase de cuestións globais, mediante unha análise de carácter
cualitativo.
G.3.1. A Dimensión Técnica
A Dimensión Técnica fai referencia aos aspectos globais da xestión e do
sistema de recollida de RSU máis vencellados ao modelo global e, sobre
todo, á súa operativa. Neste senso, trátase de considerar os resultados
e o funcionamento obtido polo modelo existente respecto dunha serie de
análises cualitativas e cuantitativas.
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G.3.1.1. O Sistema Global
A consideración dun xeito global do sistema existente no servizo
actual amosa unha diagnose que ven a constatar a gran maioría das
problemáticas sinaladas nos documentos antecedentes e nas diagnoses
previas. Neste senso, o modelo dun xeito global amosa un inexistente e
ineﬁcaz tratamento da fracción orgánica, a pesar dos avances noutras
fraccións reciclables como o vidro, os envases lixeiros e o papel – cartón.
Este insuﬁciente tratamento da fracción orgánica está relacionado co
modelo existente obviamente, que na actualidade non realiza a súa
separación en orixe. Ao mesmo tempo, esta insuﬁciente separación en
orixe tamén posúe consecuencias no resto de fraccións reciclables con
porcentaxes que son claramente elevables. No fondo trátase dunha
cuestión intrínseca ao modelo actual existente e que só pode ser mellorada
cunha transición cara un sistema no cal exista unha separación real da
fracción orgánica. En certo xeito, e tendo en conta a relación existente
entre a separación, a recollida e o tratamento, esta problemática global
de insuﬁciente consideración da fracción orgánica trasládase ao resto de
procesos ou fases dos RSU.
A insuﬁciente separación existente non é o único problema global de
carácter técnico do servizo actual, senón que desde o punto de vista
da operativa existen cuestións que amosan unha clara carencia de
optimización do sistema de recollida. Así, se ben a cobertura do
mesmo, en particular dos sistemas de recolección, pode considerarse
como axeitada, coas lóxicas diﬁcultades nalgunhas zonas máis rurais, a
extensa zona a recoller supón a existencia de longas rutas de recollida
nas que os camións circulan moitas veces cunha carga insuﬁciente. Neste
senso, prodúcese un claro dilema entre establecer unhas frecuencias
que permitan aumentar a carga ou manter unhas frecuencias nas que as
cargas sexan menores. Ao mesmo tempo, esta cuestión supón a existencia
de rutas dunha gran lonxitude de percorrido nas que se realizan grandes
traxectos para escasos volumes de carga, sobre todo nas zonas máis
alonxadas do rural.

En certo modo, este problema das rutas de recollida é un síntoma
máis dun modelo que presenta unha serie de eivas relacionadas cun
insuﬁciente balance entre o volume de RSU xerados e o recollido, sobre
todo nalgunhas fraccións, por unha parte, e unha certa descoordinación
entre a recollida dos residuos de procedencia residencial e a recollida
dos residuos de procedencia das actividades asimilables a residencial,
sobre todo nos casos de grandes produtores, moitas veces fóra do circuíto
municipal a través de Xestores Propios, pero con potencial para permitir
unha mellora cualitativa tanto na separación como na recollida.
Por outra parte, desde o punto de vista técnico, e dentro do modelo
global, considérase que existe unha insuﬁciente adecuación dos sistemas
de recollida nalgunhas zonas do ámbito municipal respecto das súas
características urbanísticas e demográﬁcas. Así, no caso do Casco Vello,
un espazo que presenta unha especial protección, e a pesar dos avances
dos últimos anos, considérase que o sistema debe posuír unha certa
sensibilidade cara a súa natureza patrimonial e turística. Por iso, aínda
que o avance do porta a porta comercial actual é positivo, considérase
aínda insuﬁciente, sendo preciso o seu fornecemento ao residencial
tamén. Neste mesmo senso, en zonas rurais o sistema actual quizais non
semella o máis axeitado cando na actualidade existen outras alternativas
que permiten unha mellor optimización do mesmo, e un mellor tratamento
da fracción orgánica.
Máis aló destas cuestións que fan referencia ao sistema global, existen
outras de carácter operativo que deben ser analizadas e consideradas
dun xeito particular, como os problemas das illas soterradas, en particular
da súa seguridade, ou a insuﬁciente homoxeneización dos modelos de
contedores cunha distribución en certo modo irregular dos de carga
lateral e os de carga traseira nalgunhas zonas e que está a penalizar as
rutas e a recollida.
Desde un punto de vista global, o modelo presenta notables carencias,
moi focalizadas nunha serie de problemáticas ben coñecidas, pero
tamén algunha fortaleza, e sobre todo un bo punto de partida para a súa
transformación.
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G.3.1.2. Xeración e Separación
A primeira cuestión a ter en conta dentro da avaliación do servizo actual
está relacionado co a xeración de RSU e a súa separación dentro do
modelo de xestión e recollida establecido no Concello de Santiago
de Compostela. Trátase dunha cuestión a da separación fundamental
dentro do obxectivo dun mellor tratamento das distintas fraccións desde
unha perspectiva sustentable, polo que será precisa unha análise en
profundidade da mesma.
En primeiro lugar, hai que considerar non só a cantidade de RSU
xerados no Concello de Santiago de Compostela senón que tamén a súa
composición e distribución espacial.
INDICADOR

RESULTADO

Cantidade de residuos xerados
(Kg./hab.ano)
no concello por habitante ao ano.

463,55 (ano: 2016)

Composición de fracción resto
(%) en zona de Casco Vello de
Santiago de Compostela ano
2017

Materia Orgánica: 61,8
Téxtil Sanitario: 1
Vidro: 10,5
Téxtil: 0,8
Papel/Cartón: 9,4
Residuos Especiais: 0,3
Plásticos: 12,0
Voluminosos: 0,6
Metais: 2,1
Outros: 1,4
*Caracterización en doc.

Composición de fracción envases
lixeiros (%) en zona de Ensanche
de Santiago de Compostela ano
2017
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UNIDADE

(Kg. fracción/
Kg. total)*100

(Kg fracción/
Kg total)*100

PET: 11,5
PEAD Natural: 0,9
PEAD Cor: 2,2
Film: 10,4
Film bolsas dun só uso: 5
Restos de plásticos: 6,7
Aceiro: 4,8
Alumiño: 2,4
Cartón para bebidas: 4,3
*Caracterización en doc.

VALOR
REFERENCIA

Porcentaxe de impropios de
fracción envases lixeiros en zona
de ensanche de Santiago de
Compostela ano 2017

%

Táboa G.19. Cálculo de Indicadores de Xeración e Separación para Santiago de Compostela

G.3.1.3. A Recollida
Desde o punto de vista técnico, tras a xeración e a separación a seguinte
gran fase ou proceso dentro da xestión dos RSU é a súa recollida. No caso
do modelo do Concello de Santiago de Compostela, como se indicou na
descrición do sistema, convive unha recollida selectiva de catro fraccións,
co vidro, envases lixeiros e papel – cartón como reciclables, e unha
fracción orgánica máis resto. Sen embargo, e de xeito moi global, como
amosan os indicadores, o esforzo na recollida selectiva é claramente
insuﬁciente con porcentaxes alonxadas dos valores obxectivo ou de
referencia sinalados no marco regulamentario..
INDICADOR

UNIDADE

(* sen valor de
referencia)

Cobertura do servizo (%) (por
fracción) a distancia de 150 m
e 250 m

(Hab. servizo
/ hab.
totais)*100

Cobertura da recollida da
fracción orgánica (%) a
distancia de 150 m e 250 m

(Hab. recollida
/ hab.
totais)*100

Cantidade de visitas ao punto
limpo ao ano (Nª)

(Nºvisitas•ano)

VALOR
REFERENCIA

RESULTADO
%

(* sen valor de
referencia)

(* sen valor de
referencia)

51,70%

150 m

250 m

Envases
Lixeiros

86,13%

91,58%

Papel e
Cartón

79,33%

86,35%

Vidro

83,23%

90,11%

100%

150 m

250 m
4,08%

9.653

100%
(* sen
valor de
referencia)
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INDICADOR

UNIDADE

RESULTADO

VALOR REFERENCIA

Absorbentes: 0,48
Aerosois: 0,60

Porcentaxe
de
recollida
selectiva
respecto da bolsa tipo
(Recollida bruta)

(%)

Baterías: 20,68
Colchóns: 858,13
Frecuencia semanal de
recollida de residuos

Envases cont: 55,20
Escombro: 5.918,76

(Días/semana)

Fluorescentes: 5,73
Madeira: 4.648,10

Mobles: 702,10
(Kg./hab. ano)

Neumáticos: 98,16

((* sen valor de
referencia)

Táboa G. 20. Cálculo de Indicadores de Recolección/ Re-uso para Santiago de Compostela. Ano
2016

Metal/Liña B.: 2.124,71
Cantidade de residuos
xestionados por punto
limpo por habitante e
ano

Frec.envasesL.: 3
Frec.restorural: 3
Frec.restofontiñas: 6
Frec.restoZestre: 3
Frec.restociudad: 6
Frec.vidro: aleatoria
Frec.papel/cart: aleatoria

(* sen valor de referencia)

Papel e cartón: 25,84
Plásticos: 223,41
Disolventes: 2,55
Poda: 1.003,90

Un aspecto fundamental de cara a avaliación do servizo de recollida
de RSU nun Concello é a dotación existente respecto dos elementos
de recollida, os contedores xeralmente, por fracción e por zona, o cal
permite detectar zonas infradotadas ou con carencias. Nas seguintes
táboas amosaranse os indicadores de dotación de contedores segundo
fracción e zona.

Téxtiles: 0
Liña Marrón: 247,28

ZONA

Mat. Electrónico: 247,28
Aceite Motor: 8,34

RURAL

Electrodomésticos: 219,87

Leste
0,12

(* sen valor de referencia)

(hab./nº
contedores)

218,01

(* sen valor de referencia)

Habitantes por punto
limpo

(hab./nº
puntos limpos)

47.983

(* sen valor de referencia)

Cantidade de residuos
recollidos por hab.
Ano

(Kg./hab•ano)

463,55

(* sen valor de referencia)

%RSvidro: 3,26
%RSpapel/cartón: 5,24
%RSenvases lix.: 3,37
%Mat.Orgánica: 0

60% do total vidro
50% do total papel/cart.
50% do total envases lix.
25% de total mat. org.
Metas a 2020

Habitantes
contedor

por

Porcentaxe
de
recollida
selectiva
respecto do total da
recollida
(Recollida
neta)

(T/km)

(%)

HABITANTES/
CONTEDOR

Dotación recomendada hab./
cont.*

0

0

30

Vidro

16

115

120

Envases
Lixeiros

41

45

250

Papel - Cartón

13

142

90

208

9

30

Orgánica

Aceite vexetal: 14,08

Relación entre km
recorrido e cantidade
de residuo por ruta

Nº CONT.
EXISTENTES

FRACCIÓN

Resto
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Orgánica

0

30

Vidro

12

245

120

Envases
Lixeiros

18

163

250

9

326

90

183

16

Orgánica

0

Vidro
RURAL

Dotación
recomendada
hab./cont.*
60

Vidro

26

146

350

Envases Lixeiros

37

102

250

30

Papel - Cartón

14

271

385

0

30

Resto

150

25

60

3

278

120

0

0

60

Envases
Lixeiros

3

278

250

Vidro

16

154

350

Papel - Cartón

2

418

90

Envases Lixeiros

23

107

250

49

17

30

Orgánica

0

0

30

Vidro

7

143

120

Envases
Lixeiros

11

91

250

Papel - Cartón

27

37

413

2

Resto

Resto

Orgánica

Nº CONT. HABITANTES/
EXISTENTES CONTEDOR
0

Resto

Norte

FRACCIÓN

0

Papel - Cartón

Noroeste

ZONA

Oeste

Orgánica
San
Lazaro

20

124

385

146

17

60

0

0

60

Vidro

24

164

350

Envases Lixeiros

32

123

250

90

Papel - Cartón

20

197

385

30

Resto

178

22

60

Táboa G. 21. Dotación de Contedores en Zona Rural
*Fonte: Gestión de residuos y limpieza Viaria. Guia Técnica. Mnisterio de Medio Ambiente, Red
Española de Ciudades por el Clima, FEMP

No caso das dotacións nas distintas zonas rurais pode observarse que,
aparte da obvia carencia de elementos especiﬁcos para a recollida da
fracción orgánica, existe unha falta de dotación nas fraccións vidro e
papel – cartón en xeral, e respecto da fracción de envases lixeiros nalgún
caso, aínda que moi preto do seu cumprimento. Por outra parte, hai que
sinalar que nos resultados da zona Norte hai que ter en conta a existencia
do Polígono Industrial do Tambre, que eleva considerablemente o número
de contedores independentemente da poboación existente.

Papel - Cartón
RURURBANA

Norleste

0

Resto
Orgánica
Sur

Orgánica
Surleste

0

0

60

Vidro

12

301

350

Envases Lixeiros

18

201

250

8

452

385

143

25

60

0

0

60

37

129

350

Papel - Cartón
Resto
Orgánica
Vidro
Suroeste Envases Lixeiros
Papel - Cartón
Resto

50

95

250

20

238

385

264

18

60

Táboa G. 22. Dotación de Contedores en Zona Rururbana
*Fonte: Gestión de residuos y limpieza Viaria. Guia Técnica. Mnisterio de Medio Ambiente, Red
Española de Ciudades por el Clima, FEMP
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No caso das zonas rururbanas en xeral cúmprense os ratios de dotación
de contedores por habitantes, agás da obvia carencia da fracción
orgánica, coa salvedade da fracción papel – cartón na zona Surleste. Por
outra parte, os ratios existentes de habitantes por contedor son preto dun
50 % inferiores aos recomendados, polo que pode concluírse que existe
unha boa dotación.

Casco Vello - Galeras - Bonaval

ZONA

FRACCIÓN

Orgánica

0

0

120

314

575

Envases Lixeiros

43

336

470

Papel - Cartón

38

380

485

310

47

120

0

0

120

60

249

575

Resto

Conxo - Castiñeiro

Vidro
Envases Lixeiros

80

187

470

Papel - Cartón

67

223

485

301

50

120

0

0

120

Vidro

53

236

575

Envases Lixeiros

61

205

470

Papel - Cartón

47

267

485

210

60

120

0

0

120

Vidro

22

499

575

Envases Lixeiros

43

255

470

Papel - Cartón

20

549

485

109

101

120

0

0

120

Vidro

24

246

575

Envases Lixeiros

36

164

470

Papel - Cartón

19

311

485

167

35

120

0

0

120

Vidro

49

237

575

Envases Lixeiros

64

181

470

51

228

485

306

38

120

Resto

Ensanche

Resto

Fontiñas

Orgánica

Resto

Sar

Orgánica

Resto
Orgánica

Vite - San Caetano

Dotación recomendada hab./cont.*

46

Orgánica

URBANA

HABITANTES/
CONTEDOR

Vidro

Orgánica

*Fonte: Gestión de residuos y limpieza Viaria. Guia Técnica. Mnisterio de Medio Ambiente, Red
Española de Ciudades por el Clima, FEMP

Nº CONT.
EXISTENTES

Papel - Cartón
Resto

Táboa G. 23. Dotación de Contedores en Zona Urbana
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Por último, no caso das zonas urbanas a situación existente amosa, agás
da obvia carencia da fracción orgánica, unhas dotacións xeralmente
boas para todas as fraccións, con ratios claramente inferiores aos
recomendados en todas as zonas. Non obstante, no caso da zona de
Fontiñas existen certas carencias nas fracción vidro e papel – cartón, que
deberán ser corrixidas.
Polo tanto, respecto da dotación de elementos de recollida, agás no
relativo á obvia carencia respecto da fracción orgánica, en xeral o
panorama é axeitado, con zonas moi boas. Non obstante, no rural e
nalgunha zona urbana e rururbana existen carencias na dotación que
deberán ser corrixidas incrementando o número de contedores nas
fraccións correspondentes, normalmente nas fraccións vidro e papel –
cartón.

Figura G.44. Plano da capacidade actual de FO+Resto en litros por habitante

Figura G.43. Plano dos litros totais de FO+Resto instalados

Figura G.45. Plano dos litros totais de Vidro instalados
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Figura G.46. Plano da capacidade actual de Vidro en litros por habitante

Figura G.47. Plano dos litros totais de Envases Lixeiros instalados

Figura G.48. Plano da capacidade actual de Envases Lixeiros en litros por habitante

Figura G.49. Plano dos litros totais de Papel e Cartón instalados
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G.3.1.5. Os Sistemas de Recollida especíﬁcos
Dentro da avaliación dos sistemas de recollida especíﬁcos unha boa
parte da mesma xa foi realizada de xeito cualitativo na análise e na súa
descrición no punto anterior. Non obstante, é preciso fornecer e completar
esas primeiras observacións.
G.3.1.5.1. Grandes Produtores

Figura G.50. Plano da capacidade actual de Papel e Cartón en litros por habitante

G.3.1.4. O balance Xeración - Recollida
Dentro da xestión e o sistema de recollida dos RSU, e da súa avaliación, un
aspecto fundamental é o balance entre a xeración e a recollida selectiva,
isto é, canto do volume real xerado é recollido de xeito selectivo e pasa
a formar parte dos procesos de reciclado e valorización. Neste senso, un
alto balance entre a xeración e a recollida indicaría que a maior parte
das fraccións reciclables ou valorizables son recollidas de forma selectiva
e son destinadas aos procesos de recuperación e reciclado.
A observación dos resultados e do balance entre a xeración e a recollida
amosa un claro desequilibrio, xa que unha boa parte das distintas
fraccións xeradas non son recollidas de xeito selectivo, e polo tanto saen
fóra do circuíto de recuperación, que se ben pode realizarse logo en
planta, supón un maior custo e un menor éxito do sistema, xa que estes
residuos posúen unha menor calidade e un menor valor no mercado de
materiais secundarios.
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Respecto dos Grandes Produtores e a súa recollida especíﬁca existe unha
problemática relacionada coa súa insuﬁciente coordinación co servizo
municipal, a pesar de que algunhas das súas fraccións son obxecto de
recollida por este último. Dentro dos Grandes Produtores, en primeiro lugar
habería que distinguir entre o modelo de recollida das súas diferentes
fraccións e a súa incorporación ao sistema municipal. De xeito xeral, e
sen contar aqueles residuos perigosos e/ou particulares non asimilables
a domésticos, a gran maioría dos Grandes Produtores posúen servizos
de recollida especíﬁcos a través de xestores autorizados, que realizan a
recollida das fracción reciclables, sobre todo o vidro e o papel – cartón,
mentres que o resto entra no sistema municipal, a través de URBASER, ben
a través de compactadoras ou ben mediante contedores.
G.3.1.5.2. Casco Vello: HORECA e Comercial
Actualmente, na zona de o Casco Vello, especiﬁcamente na recollida
comercial, cóntase co sistema de recollida porta porta da fracción vidro,
realizada por Ecovidrio en días especíﬁcos da semana; fracción papel/
cartón realizada por Coregal, subcontratado por Urbaser, e a fracción
resto, da que se encarga Urbaser en horas da noite. O problema básico
neste caso son os horarios pouco axustados ás necesidades dos comerciais.
Doutra banda, de igual xeito que no resto do casco urbano a recollida,
agás nas fraccións comerciais sinaladas, realízase mediante colectores
das diferentes fraccións localizadas en distintas zonas do ámbito e máis
unha compactadora situada na Rúa do Franco. Esta compactadora está
destinada para a recolección da fracción resto comercial, aínda que
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tamén cumpre coa función de elemento de recolección de emerxencia
para todos os comercios da zona.
G.3.1.5.3. As Illas Soterradas
As illas soterradas, atopadas en distintas zonas, xeralmente urbanas, de
Santiago de Compostela presentan distintos problemas, tanto respecto do
seu funcionamento material como da súa capacidade para responder ás
necesidades e requisitos do sistema de recollida.
Neste senso, respecto dos requisitos do sistema, as illas soterradas
presentan unha maior cantidade de impropios nalgunhas fraccións,
debido, en particular, ás diﬁcultades que sinalan os usuarios para
identiﬁcar os buzóns correspondentes ás distintas fraccións.
Doutra banda, a gran diversidade de modelos que se atopan no concello
fai moi difícil a homoxeneización das mesmas polo alto custo económico
no cal se incorrería. Ademais, deberíase coordinar a súa construción
co departamento ambiental do concello de Santiago para vinculalo co
servizo de xestión de RSU e aproveitar o seu uso o mellor posible. Por
outra banda, as Illas Soterradas presentan problemas de inseguridade
para os usuarios e os operarios, e un alto custe de mantemento.
G.3.1.6. Transferencia e Transporte
No relativo á transferencia e o transporte, o servizo actual non presenta
signiﬁcativos problemas e as súas características están relacionadas con
cuestións operativas habituais debido á distancia da planta de tratamento.
INDICADOR
Número de plantas de
transferencia*

UNIDADE

RESULTADO

VALOR REFERENCIA

(nª)

1

(* sen valor de referencia)

Táboa G. 24. Cálculo de Indicadores de Transferencia/Transporte para Santiago de Compostela.
*As fraccións que chegan á planta de transferencia son fracción resto e envases lixeiros

G.3.1.7. Tratamento e Disposición Final
Dentro do tratamento e a disposición ﬁnal segundo o modelo existente
na actualidade hai que ter en conta que, en gran medida, este depende
dunha decisión a nivel autonómico, polo que as posibilidades de
intervención son moito menores e, en certo modo, non son de todo
imputables ao Concello de Santiago de Compostela. Neste senso, existe
unha importante porcentaxe de valorización enerxética e unha menor
de recuperación doutras fraccións, en particular da orgánica, debido ao
modelo autonómico. A mellora da recollida da fracción orgánica debería
ser refrendada por un mellor tratamento, ben nunha planta centralizada
ou ben a través de elementos comunitarios.
G.3.2. A Dimensión Ambiental
Dentro do ámbito ambiental, o actual sistema de recollida non se esforza
pola diminución da pegada de carbono, debido a que non utiliza no
transporte vehículos que emitan menos partículas contaminantes nin avalía
constantemente as rutas para diminuír a frecuencia das mesmas.
Moitos dos aspectos de natureza ambiental, no caso particular do servizo
de xestión e recollida dos RSU posúen un carácter técnico, xa que dalgún
xeito unha das principais funcións do mesmo é reducir a contaminación
xerada polos residuos resultantes do consumo humano na satisfacción
das súas necesidades e nos seus procesos produtivos. Por iso, aínda que
non engadidos neste epígrafe, habería que entender unha boa parte dos
indicadores técnicos como ambientais.
Doutra banda, xa que non se realiza a separación da materia orgánica
e a maior cantidade de residuos que se xeran é a correspondente á
fracción resto, a consecuencia é un maior uso ben dos vertedoiros ou ben
da incineración, co resultado do incremento da contaminación tanto para
o solo como para o aire. Neste senso, aínda que na actualidade existen
tres proxectos piloto de Compostaxe Comunitaria, non foron considerados
neste punto polo seu carácter voluntario e demostrativo.
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INDICADOR

UNIDADE

RESULTADO

VALOR
REFERENCIA

Custo do servizo de recollida
por tonelada de residuos

(€ / T)

81,19

(* sen valor
de referencia)

Custo do servizo de recollida
por habitante

(€ / hab.)

37,51

(* sen valor
de referencia)

(€ / T)

77,34

(* sen valor
de referencia)

31,49

(* sen valor
de referencia)

Custo do tratamento de
residuos por tonelada de
residuos
Custo do tratamento de
residuos por habitante

(€ / hab.)

Ing.papel/cartón: 30,01
Ingresos por valorización
material dos residuos

(€ / T)

Ing.env.lixeiros: 145,62

(* sen valor
de referencia)

Ing.vidro: 22,36
Balance de Custos

(Recollida+
Tratamento
– Ingresos)

3.823.929,38 +
2.988.520,67
– 319.885,80 =
6.492.564,25

(* sen valor
de referencia)

TTáboa G. 25. Cálculo de Indicadores Ambientais para Santiago de Compostela.

G.3.3. A Dimensión Económica
Aínda que a dimensión económica non debe ser o principal criterio
de avaliación e diagnose, sen dúbida trátase dunha das cuestións que
presentan unha maior importancia, debido non só á súa referencia acerca
do balance entre custos e ingresos, senón que tamén desde un punto de
vista comparativo con outros sistemas.
Obviamente, canto maior sexa a recollida selectiva, menor será a
cantidade que chegará para o seu tratamento ﬁnal e con iso o seu custo,
ao mesmo tempo que aumentará o retorno obtido a través das fraccións
reciclables. Sen embargo, en termos xerais o balance económico da
xestión dos RSU atópase nun delicado equilibrio entre os custos do modelo,
que poden reducirse respecto do tratamento pero tamén incrementarse ao
proporcionar novos e mellores servizos, e os ingresos a través das taxas
aos usuarios, independentemente da implantación de bonos ou premios
por colaborar na boa xestión, e o retorno das fraccións reciclables.
INDICADOR
Número de vehículos
eléctricos ou híbridos do
total do servizo

UNIDADE

RESULTADO

VALOR REFERENCIA

(nº híbridos /
nº total)

0

(* sen valor de referencia)

Táboa G. 26. Cálculo de Indicadores Económicos para Santiago de Compostela

G.3.4. A Dimensión Social
A dimensión social garda maior incidencia da que semella na xestión
e recollida de RSU, xa que non só fai referencia a aquelas cuestións
relacionadas co seu impacto sobre a sociedade e as persoas, senón
que tamén o fai sobre aquelas variables relacionadas coas estruturas de
participación e de gobernanza do sistema, ademais daquelas de carácter
social relacionadas co emprego e a integración. Unha cuestión que ante
un servizo que, en xeral, ten certos problemas de cara a súa aceptación
por parte dos cidadáns, é un aspecto no cal incidir para acadar unha
maior lexitimidade do modelo.
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Ao comezo do estudio realizáronse enquisas a un número reducido de
persoas para ter un primeiro achegamento e coñecemento da percepción
dos habitantes e traballadores de Santiago de Compostela con respecto
ao servizo de recollida de RSU. Dentro das opinións máis signiﬁcativas
están: pouca capacidade de contedores instalados das fraccións
selectivas, heteroxeneidade no sistema de contedores, descontento por
horarios de recollida porta porta da fracción resto en zona de Casco
Vello, bo funcionamento de recollida porta-porta de fracción vidro, falta
de información sobre o sistema de recollida de lixo para os cidadáns, o
persoal de limpeza realiza moi ben o seu traballo...
UNIDADE

RESULTADO

VALOR
REFERENCIA

Vivendas afectadas nun radio
de 1 km do vertedoiro ou
incineradora

(nº vivendas)

0

(* sen valor de
referencia)

Vivendas afectadas nun radio
de 500 m do vertedoiro ou
incineradora

(nº vivendas)

0

(* sen valor de
referencia)

Número total de traballadores
do servizo de recollida e
limpeza vial

(nº)

103

(* sen valor de
referencia)

(hab. / nº
traballadores)

639,77

(* sen valor de
referencia)

(anos)

15

(* sen valor de
referencia)

(%)

2

(* sen valor de
referencia)

INDICADOR

Número de habitantes por
traballador do servizo de
recollida e limpeza vial
Antigüidade media dos
traballadores do servizo

Porcentaxe de mulleres
sobre o total de
traballadores

Táboa G. 27. Cálculo de Indicadores Sociais para Santiago de Compostela

En xeral, respecto dos indicadores relacionados coa dimensión social
hai que sinalar que non amosan problemáticas de carácter especíﬁco,
tanto operativo como estratéxico, senón que fundamentalmente amosan
cuestións de natureza transversal (como a escasa presenza de mulleres
sobre o total de traballadores).

G.3.5. A Dimensión Xurídico - Administrativa
Desde o punto de vista da avaliación respecto da dimensión xurídico
– administrativa do servizo actual, a principal cuestión a valorar está
relacionada co modelo de xestión e o contrato que rexe. Neste senso
hai que ter en conta as vantaxes e desvantaxes do modelo de xestión
elixido, que é unha xestión indirecta baixo o réxime de concesión, e o
contrato que proporciona o seu marco regulamentario e administrativo.
Sen dúbida, o modelo de xestión indirecta actual descansa baixo a pedra
angular que é o Contrato de Concesión entre o Concello de Santiago
de Compostela e a entidade concesionaria, neste caso URBASER. Este
Contrato de Concesión é, polo tanto, no que se sinalan tanto as tarefas
e traballos dos que consta a prestación do servizo, como sobre todo
a natureza do mesmo e as relacións xurídico – administrativas entre o
Concello de Santiago de Compostela e a entidade concesionaria.
Sen embargo, debido á situación actual na cal o Contrato de Concesión
atópase prorrogado, non se considera preciso analizar con detalle gran
parte das súas características, xa que a intención a curto prazo é a súa
extinción ou ﬁnalización o máis pronto posible.
Non obstante, si que se considera preciso realizar unha breve avaliación
do modelo de xestión actual e das súas vantaxes e desvantaxes. Dentro
dos distintos modelos de xestión de servizos atópase a Xestión Indirecta,
na cal participa a iniciativa privada, en xeral como prestadora do
mesmo, mentres que a Administración Pública permanece como titular
da propiedade das infraestruturas existentes. Deste xeito, nas formas de
xestión indirecta dos servizos públicos, unha organización independente
colabora coa entidade titular do servizo, podendo participar na xestión
en diferentes grados. Existe unha colaboración externa, polo que se
leva a cabo un reparto de responsabilidades sobre o servizo e o risco
económico.
A colaboración articúlase formalmente por medio dun contrato polo que
se considera unha modalidade contractual de xestión. A concesión é o
caso máis tradicional e prototípica de xestión indirecta, na cal se transﬁre
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a xestión a unha empresa independente que asume o risco económico
da actividade, o denominado risco e ventura. Esta poderíase considerar
a principal vantaxe da concesión, xa que o risco económico derivado da
prestación do servizo non repercute na Administración titular.
Ligado a este último punto, outra das liñas estratéxicas da xestión mediante
concesión é a redución dos custos de operación. A redución de custos
baséase no aproveitamento das economías de escala do provedor que
conﬁre unha maior eﬁciencia e como consecuencia permiten transferir os
seus custos a un prezo máis reducido que o custo interno da organización
a que prové. Este concepto é fundamental á hora de tomar a decisión de
proceder cunha concesión do servizo de Recollida de Residuos Sólidos,
e debe estar sempre xustiﬁcado tanto no curto coma no longo prazo xa
que as posibles variacións no entorno da empresa concesionaria poden
afectar os seus custos e polo tanto ao custo de transferencia. De achegarse
á situación na que os custos soportados son moi próximos aos dunha
estimada xestión directa, e antes de tomar a decisión de recuperar a
xestión, a administración debe ter en conta tamén que a súa capacidade
de organización pode verse afectada por non contar co coñecemento e
habilidades necesarias para proceder á realización do servizo dun xeito
inmediato, necesitando un período de adaptación e axustes para acadar
o mesmo nivel de eﬁciencia do servizo.
Cando se decide pola concesión do servizo, estase a supoñer que a
capacidade da concesionaria é superior en funcións de organización,
coñecemento, dirección e xestión en relación co servizo proporcionado.
Isto non quere dicir que a administración deba permitir que se produza
unha desvinculación ou descoñecemento do servizo e das infraestruturas.
Un dos problemas que presenta a xestión indirecta é implementar unha
boa coordinación entre a administración e a concesionaria, mantendo
a primeira coñecemento actualizado sobre o funcionamento, as
infraestruturas e os procesos do servizo.
Para concretar e axudar a establecer unha liña estratéxica baseada en
conceptos o máis obxectivos posible, a continuación preséntase un listado
das principais vantaxes e desvantaxes da xestión indirecta.

G 54

XESTIÓN INDIRECTA BAIXO RÉXIME DE CONCESIÓN
VANTAXES

DESVANTAXES

Acceso a persoal cualiﬁcado

Descoñecemento da concesionaria

Centrarse nas actividades básicas.
(Especialización)

Diﬁcultade de coordinación entre servizos

Complementar recursos e capacidades

Complicación para reverter decisións.
(Rescate)

Fexibilidade nas operacións dos servizos

Perda da autonomía nas decisións

Liberización de recursos

Risco de variabilidade nos custos

Maior eﬁciencia e economías de
escala. Normalmente, estes servizos son
prestados por empresas especializadas,
que teñen suﬁciente capacidade e medios
para a explotación, algo que no caso de
pequenos concellos sería complexo en
xestión directa.

Perda do control das actividades. Pode
perder o control da operación se as
tarefas de supervisión necesarios non son
realizadas pola administración, ou se
non ten o coñecemento técnico para esta
ﬁnalidade.

Redución de custos e riscos que son
trasladados ao concesionario

Prexudicar recursos e capacidades.
O beneﬁcio operativo non reverte no
concello.

Obter habilidades e capacidades

Risco de desvinculación co servizo.
Posibles reducións na calidade do
servizo, se non hai un control axeitado
sobre o operador.

Xestión de incidencias máis rápida. A
escala das concesionarios permítelles ter
persoal de emerxencia e equipos para
atender avarías. O ter maior número
de traballadores permite cambios de
conﬁguración, todos os días do ano.

Aínda que o concesionario acepta o
contrato co risco propio da cláusula, é a
administración contratante quen asume a
responsabilidade derivada.

Maior facilidade de ﬁnanciamento
para o sector privado respecto das
Administracións Públicas.
A Independencia entre o regulador e o
operador está garantida.
Táboa G. 28. Vantaxes e desvantaxes da xestión indirecta
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G.4. A Diagnose Estratéxica do Servizo Actual
Ao longo do texto e dos puntos anteriores foise realizando a análise,
avaliación e diagnose do servizo actual de xestión e recollida dos RSU
no Concello de Santiago de Compostela. Unhas tarefas que incidiron
fundamentalmente nas distintas dimensións do servizo, desde as cuestións
técnicas e ambientais ata aquelas relacionadas coa economía, pasando
polo seu impacto social e o modelo de xestión. Cada unha das análises
e avaliacións sobre o servizo actual permitiu agromar unha serie de
problemáticas especíﬁcas de cada dimensión. Uns problemas nalgún
caso relacionados co propio modelo actual, noutros coa operatividade
técnica da mesma e noutros ligado aos impactos ambientais, sociais e
económicos derivados da prestación do servizo. Sen embargo, as distintas
dimensións do servizo atópanse claramente relacionadas e, obviamente,
a inﬂuencia dunhas cuestións e dunhas problemáticas sobre outras leva
a considerar o efecto combinado delas. Neste senso, a solución a un
problema especíﬁco dunha das dimensións pode ter efectos de mellora
nos de outras dimensións, ou ben agravalos. Polo tanto, é preciso
realizar unha diagnose de carácter estratéxico que considere dun xeito
interrelacionado e complexo as distintas problemáticas detectadas en
cada unha das dimensións avaliadas. Deste xeito, agromaran unha serie
de problemas complexos, pero á súa vez concretos, que fan referencia a
distintos aspectos do servizo. Un instrumento, xa clásico, que permite a
elaboración desta diagnose estratéxica é unha matriz DAFO (Debilidades,
Ameazas, Fortalezas e Oportunidades), que á súa vez avalía os factores
internos en relación cos externos.
A continuación sinálase o DAFO realizado para a situación actual do
servizo de xestión e recollidas dos RSU en Santiago de Compostela.

G 55

“Servizo de redacción das bases técnicas para a deﬁnición do servizo de recollida de residuos
sólidos urbanos e mantemento das illas soterradas do Concello de Santiago de Compostela”
FORTALEZAS

ANÁLISE INTERNA

–

A ﬂexibilidade do sistema de colectores respecto da súa localización
no viario e a súa facilidade para completar e modiﬁcar a súa cobertura
espacial.

–

A eﬁciencia do sistema porta a porta no Centro Histórico tanto respecto
a cuestións operativas como á redución de colectores na rúa e dos
impropios.

DEBILIDADES
–

Os baixos resultados da recollida separativa a pesar de contar cun
modelo de 4 Fraccións consolidado.

–

O aspecto ambiental e estético con respecto ao sistema de colectores na
vía pública non é o adecuado.

–

O sistema por colectores xera máis impropios na recolección dos
residuos.

–

Permítese vincular ao cidadán cos residuos que xera no sistema porta
a porta.

–

O sistema porta a porta esixe un axuste nos horarios de recollida, xa
que os usuarios deben quitar e poñer os colectores na rúa.

–

O sistema de illas soterradas xera mellor aspecto visual e ambiental nas
vías, a condición de que sexa ben utilizado e xestionado.

–

Os comerciantes deben de dispoñer dun espazo nos seus locais para
gardar os colectores utilizados na recollida porta a porta.

–

A existencia dunha experiencia xa consolidada de separación en catro
fraccións a pesar dos baixos resultados.

–

As illas soterradas ao ter sistemas hidráulicos xeran gastos na súa
reparación e chegan a ser inseguros nalgúns casos. Tamén xeran gastos
polo mantemento doutros elementos, por exemplo a limpeza de arquetas
e reparación de buzóns.

–

O investimento inicial das illas soterradas é grande.

–

A pegada de carbono xerada con este sistema é maior xa que non se
utilizan vehículos eléctricos, híbridos ou alimentados con combustibles
que emitan menos contaminantes e GEI.

OPORTUNIDADES

AMEAZAS

–

A transformación do modelo para a inclusión da fracción orgánica.

–

–

O amplo espazo rural e rururbano que permite establecer unha estratexia
de Compostaxe Comunitaria en zonas de baixa e medio densidade.

A insuﬁciente porcentaxe de separación existente nos residuos domésticos
e comerciais.

–

Ao ter que separar en varias fraccións a cantidade de colectores na vía
aumenta e o espazo na mesma diminúe.

–

O sistema por colectores provoca o roubo dalgunhas fraccións de
residuos.

–

A notable porcentaxe de superﬁcie e espazos verdes na cidade de
Santiago de Compostela, o que permite fomentar a Compostaxe
Comunitaria.

–

O sistema por colectores na rúa é facilmente adaptable á cantidade de
xeración de residuos e zonas.

–

Se o usuario non realiza a contenerización adecuada no porta a porta,
pode aumentar a sucidade nas rúas.

–

Ao utilizar o sistema porta a porta para comercios pódense obter
maiores ingresos pola cantidade de residuos a reciclar.

–

A recollida selectiva de residuos por parte dos xestores homologados
imposibilita o control da cantidade recollida por parte do Concello.

–

Ao poder vincular ao usuario cos residuos que xera pódense aplicar
taxas por xeración.

–

O marco regulamentario europeo e unha maior conciencia ambiental,
que permite a transformación e aceptación dun novo modelo cun mellor
xestión da fracción orgánica.

ANÁLISE EXTERNA

Táboa G.29. DAFO situación actual do servizo de xestión e recollidas dos RSU en Santiago de Compostela
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G.5. Os Retos Futuros
A planiﬁcación non só se ocupa de buscar solucións no futuro para os
problemas actuais ou para responder ás necesidades que representan
os cambios na demanda debido a incrementos da poboación e as
actividades, tamén se ocupa de prever como facer fronte a cuestións
que van máis alá das problemáticas actuais e da súa evolución. Neste
senso, a emerxencia de novas necesidades e patróns de consumo, os
acelerados cambios tecnolóxicos, a maior conciencia ambiental e o pulo
para a revisión e transformación das normativas, con novos requirimentos
medioambientais, as tendencias globais e a cada máis imprescindible
gobernanza, participación e integración dos cidadáns na toma de
decisións son retos futuros que deben ser abordados pola planiﬁcación
de calquera Servizo Urbano. Un feito ao que a xestión e o sistema de
recollida dos RSU no Concello de Santiago de Compostela non pode ser
alleo, aparte de proporcionar unha axeitada resposta á corrección dos
problemas actuais.
G.5.1. Horizonte Temporal
Nos próximos anos, coa planiﬁcación das actuacións en materia de
RSU no Concello de Santiago de Compostela prevese non só mellorar a
situación actual con respecto á xestión dos residuos senón contemplar as
metas no ámbito ambiental, social e económico que estipulan as distintas
normativas a nivel Europeo, Español e Autonómico. Neste senso, será
preciso apostar por unha óptima separación en orixe dos cidadáns e
comercios, recolección de calidade no concello e tratamentos sustentables
e en pro da economía circular. Sen embargo, os cambios desde un modelo
que presenta claras eivas como o actual, tanto desde un punto de vista
ambiental como operativo, non é unha cuestión que se realice dun día
para outro, sendo necesario un período de transformación progresivo cara
a un horizonte temporal futuro, no cal poidan acadarse uns obxectivos
que supoñan un claro avance factible e acadable. Así, de nada serve
formular obxectivos que supoñan unha transformación total do modelo
a curto prazo, se non é nin razoable nin factible que se poidan acadar

os obxectivos buscados, ben porque non existe tempo material ou ben
porque son precisas fortes inversións. E isto sen contar coas diﬁcultades
de trocar ou modiﬁcar os patróns de consumo e, sobre todo, de xeración
de RSU da poboación nun período de tempo moi curto.
Sen dúbida, establecer un horizonte temporal da planiﬁcación non é
sinxelo, xa que depende tanto dos prazos da política como dos tempos
sinalados por outros niveis normativos e regulamentarios, aínda que sexan
de carácter orientativo. No caso da xestión e do sistema de recollida dos
RSU no Concello de Santiago de Compostela e tendo en conta o punto
de partida, xunto coa necesidade de chegar a resultados que claramente
supoñan unha mellora, implica a necesidade de atopar un balance
entre unha planiﬁcación a longo prazo, na cal deberían establecerse os
obxectivos estratéxicos e máis ambiciosos, e o curto – medio prazo, no
que corrixir algúns dos problemas máis urxentes. E, a maiores, hai que
ter en conta o marco regulamentario e os instrumentos existentes para a
xestión deste tipo de Servizos Urbanos.
Tendo en conta que algunhas normativas e orientacións a nivel europeo
e nacional esixen obter notables resultados en canto ao tratamento da
fracción orgánica e das reciclables para o horizonte temporal estratéxico
do 2020, e a proximidade desa data para de xeito razoable acadalos
considerando o punto de partida do sistema actual no Concello de
Santiago de Compostela, semella que o tempo da planiﬁcación debe
ser moito más amplo. Neste senso, o horizonte temporal do 2030, que
se correspondería con 12 anos, podería ser un tempo razoable, tendo
en conta a necesidade de acadar importantes obxectivos partindo
dunha situación claramente deﬁciente e ao mesmo tempo trátase dun
período moi habitual na planiﬁcación a medio – longo prazo. Ao mesmo
tempo, este horizonte temporal do 2030 coincide co establecido polo
novo paquete de Economía Circular da UE, que entre as súas distintas
medidas e recomendacións inclúe obxectivos especíﬁcos no relativo ao
reciclado, reutilización e tratamento dos RSU. Por outra parte, trátase dun
rango temporal moi común en modelos de xestión de servizos mediante
concesión.
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Por outro lado, desde o punto de vista operativo, e tamén ambiental, é
preciso acadar resultados tanxibles e factibles o antes posible. Ao mesmo
tempo, as planiﬁcacións pechadas a longo prazo xunto cos modelos de
xestión a través de concesión con períodos do entorno dos 10 – 20 anos
diﬁcultan realizar revisións e correccións se os obxectivos non se van
cumprindo.
Por iso, é preciso considerar un equilibrio entre estes tempos, tendo en
conta ademais a necesidade de axeitarse aos tempos dos instrumentos de
xestión do sector público. Neste senso, ademais canto máis longo o prazo,
maior é a incerteza do futuro. Polo tanto, os tempos da planiﬁcación son
un factor decisivo que hai que considerar equilibrando distintos prazos
e secuencias temporais e axeitar os obxectivos dun modo factible. Así,
hai que axeitar os obxectivos estratéxicos ao longo prazo dun modo
equilibrado e os aspectos operativos e instrumentais ao medio prazo.
Polo tanto, e considerando as cuestións expostas considérase
recomendable un horizonte temporal operativo a medio prazo, ao que
mellor se axusta un modelo de xestión baseado no contrato de servizos
(4 anos de duración e 2 anos de prórroga), e un horizonte estratéxico
orientativo a longo prazo (12 anos).
G.5.2. Os Problemas Actuais
Sen dúbida, unha cuestión fundamental para o futuro é corrixir os
problemas existentes na actualidade, ou alúmenos mitigar os seus
efectos máis perniciosos, tanto desde o punto de vista ambiental como
económico e operativo. Neste senso, ao longo dos puntos anteriores
foron diagnosticados e analizados os distintos problemas existentes na
actualidade no sistema de recollida dos RSU en Santiago de Compostela,
algúns dos cales posúen solucións máis ou menos sinxelas, mentres que
outros son claramente complexos e precisan de solucións máis ou menos
ambiciosas.
Actualmente, en Santiago de Compostela existen diversos problemas coa
xestión dos residuos urbanos que non axudan a obter bos resultados de
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prevención, valorización nin tratamento dos RSU. Neste documento lógrase
expor unha proposta que incida basicamente nunha mellor separación de
fraccións de residuos, nun tratamento acorde á xerarquía dos residuos e
á menor contaminación ambiental proveniente do transporte e recollida
dos mesmos.
Algúns destes problemas actuais están relacionados con cuestións
intrínsecas ao modelo actual, como a inexistente captura da fracción
orgánica e, obviamente, un tratamento axeitado para a mesma, xa
que o modelo actual non a considera. Ademais, este modelo ten como
consecuencia un ratio de captura das fraccións reciclables baixo, xa que
non favorece a participación dos usuarios no mesmo, e unha elevada
existencia de impropios, en particular nalgunhas fraccións como a de
Envases Lixeiros. Trátase, polo tanto, dun problema cunha solución sinxela
desde o punto de vista da planiﬁcación e da toma de decisións, pero
complexo desde unha perspectiva ligada á operatividade e a inversión
económica.
Por outra parte, outros dos problemas presentes na actualidade están
relacionados con cuestións de tipo operativo, como por exemplo, as rutas
de recollida e a súa optimización, ou, por outra parte, a recollida dos
Grandes Produtores. Uns problemas de natureza técnica que en gran
medida dependen do modelo deﬁnido e das súas características.
Neste senso, os retos futuros respecto dos problemas actuais teñen que
ver fundamentalmente coa decisión do tipo de modelo a longo prazo, o
cal permitirá afrontar os problemas cun maior carácter estratéxico, pero
que á súa vez pode mellorar problemas de natureza operativa ou noutros
casos facer emerxer novos problemas. Chegar a un equilibrio entre as
decisións estratéxicas orientadas aos problemas de maior calado e as
cuestións operativas e técnicas é o principal reto a afrontar.
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G.5.3. A Demanda Futura. Estimación da Xeración
Futura
Unha cuestión fundamental de cara á deﬁnición do modelo futuro da
xestión e do sistema de recollida dos RSU no Concello de Santiago
de Compostela está fortemente ligada á demanda á cal será preciso
responder. Estimar a xeración futura de RSU será un elemento chave de
cara a establecer a demanda futura e o dimensionado do sistema. Neste
senso, determinar cales son os factores que inﬂúen na xeración futura dos
RSU será o punto crítico. En certo modo, a xeración dos RSU depende de
varios factores, entre os que se atopa a poboación e as actividades, e que
posúen unha evolución que pode ser máis ou menos controlada dentro da
súa incerteza intrínseca. Sen embargo, hai outros factores cunha notable
incidencia sobre a xeración dos RSU e que non é sinxelo acoutar respecto
da súa evolución. Así, a evolución da economía, os propios patróns de
consumo, a conciencia ambiental ou a emerxencia de novos modelos
de negocio poden ter unha signiﬁcativa inﬂuencia na xeración dos RSU,
pero a súa evolución e cambios poden ser moi repentinos e claramente
acelerados e cheos de incerteza.
Sen dúbida, a evolución futura da economía incide directamente no
consumo dos cidadáns e consigo a produción industrial e por conseguinte
na xeración de residuos. Doutra banda a evolución da poboación e o
seu crecemento inciden de igual maneira na xeración de residuos a
medida que pasan os anos. Polo tanto, non semella sinxelo determinar
a demanda futura, sobre todo a longo prazo, debido á diﬁcultade de
establecer a evolución de variables moi diversas, aínda que algunhas
delas correlacionadas. Deste xeito, será preciso considerar distintas
evolucións destas variables, valorando as posibles demandas futuras do
sistema de recollida de RSU. É por iso que para a xeración futura débense
estudar distintos escenarios que tomen en conta estas condicións.
Un dos retos futuros, polo tanto, será determinar cal é a demanda futura
máis factible, pero como está suxeita a moi distintas variables cunha
evolución e inﬂuencia ben distinta, o mellor instrumento para reducir a
incerteza será considerar distintos escenarios de evolución das factores

socioeconómicos e o seu impacto sobre a xeración de RSU, e de que xeito
isto impacta sobre o funcionamento e a operatividade do sistema.
G.5.4. Os Condicionantes Ambientais
Máis alá da propia operatividade do sistema e da visión sustentable que
debe guiar o establecemento da xestión e recollida dos RSU, a normativa
a todos os niveis sinala a necesidade de respectar unha serie de valores
ambientais e a protección de determinados ámbitos espaciais e naturais,
dende a propia preservación do solo ata a calidade das augas. Sen
contar, por outra parte, con cuestións relacionadas co Medioambiente
e de carácter transversal que posúen unha forte incidencia indirecta
sobre as políticas de xestión dos RSU. Deste xeito, aparecen unha serie
de condicionantes ambientais, de carácter máis ou menos obrigatorio
ou orientativo, que sinalan valores de calidade e/ou limites á propia
deﬁnición do modelo futuro. A correcta xestión dos residuos debe ter en
conta a preservación dos solos, aire, augas e ambiente en xeral. Co novo
sistema de recolección e tratamento débense aﬁanzar este obxectivo de
protección ao medio ambiente para o beneﬁcio dos cidadáns.
Neste senso, sen dúbida, a cuestión dos condicionantes ambientais,
recollidos ou non no marco normativo e regulamentario europeo, español
e galego, debe ser un elemento de proxecto, deseño e avaliación
inescusable para calquera planiﬁcación futura do modelo de xestión e
recollida dos RSU. Integrar dende o primeiro momento os condicionantes
ambientais debe ser unha tarefa obrigatoria á hora de deﬁnir o sistema
futuro e con iso cumprir cos obxectivos na materia establecidas nas
normativas e recomendacións europeas, estatais e autonómicas.
G.5.5. Custo Económico. O impacto na facenda
municipal e nos cidadáns
O custe económico da prestación do servizo de xestión e recollida dos
RSU é unha das variables máis signiﬁcativas das características e natureza
de calquera modelo que se poida deﬁnir sobre a materia. Neste senso,
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o servizo de xestión e recollida dos RSU supón un signiﬁcativo impacto
na Facenda Local do Concello de Santiago de Compostela, consumindo
unha importante parte (preto do 10 % do seu orzamento anual). E todo
iso sen contar coas súas externalidades, é dicir o seu impacto ambiental
ou a súa participación na emisión de Gases de Efecto Invernadoiro (GEI),
xunto co seu efecto nas rendas dispoñibles dos cidadáns. Non obstante,
a rendibilidade dun Servizo Urbano, como a xestión e o sistema de
recollida dos RSU, non pode ser avaliada unicamente mediante criterios
económicos, senón que é preciso incorporar outras variables de carácter
ambiental e social. Sen embargo, un claro reto futuro é incorporar estas
variables aos criterios económicos e á propia sustentabilidade económica
e ﬁnanceira do servizo, equilibrando os seus custos e a súa ﬁnanciación
a través de taxas, de tal xeito que a responsabilidade sexa ampliada ao
xerador dos RSU como medida de prevención.
Polo tanto, baseándose nos principios de “quen contamina paga”,
responsabilidade ampliada ao produtor e proporcionalidade aplicada
ao custo, débese crear unha estrutura de custo que soporte os gastos que
se xeran da xestión dos RSU, sendo responsable co ambiente e tentando
que o cidadán, e en si o xerador de residuos, contamine cada día menos.
Sen dúbida, un dos principais retos futuros para calquera Servizo Urbano,
non só a xestión e o sistema de recollida dos RSU, é o equilibrio entre os
seus custos e a súa ﬁnanciación, de tal xeito que integren na súa estrutura
as distintas variables que inciden na súa estrutura económica. O equilibrio
ﬁnanceiro, incorporando tamén as externalidades, é unha cuestión básica
de cara a mellora das prestación de calidade dos Servizos Urbanos, ao
mesmo tempo que se acouta o seu impacto sobre a Facenda municipal e
sobre os cidadáns.

xestión dos residuos. Deste xeito, dentro das distintas medidas e actuacións
que considera, a economía circular pode ser considerada como un
sistema de aproveitamento na produción e consumo dos materiais onde
son prioritarios a reutilización, a reparación, o reacondicionamento e o
reciclado dos mesmos, mantendo a súa utilidade e valor o maior tempo
posible na economía e reducir así a xeración de residuos. Este sistema
oponse ao tradicional (lineal), onde os recursos logo de ser usados perden
o seu valor e son rexeitados.
Polo tanto, trátase dun claro cambio de paradigma que deberá ser
integrado no modelo futuro e co que deberá aliñarse, xa que así o indica
o marco directivo e regulamentario europeo. En particular, a economía
circular é un dos temas básicos tanto da Estratexia Europea 2020 como
da nova Axenda Urbana Europea. En certo xeito, este cambio de modelo
é unha iniciativa para impulsar unha economía eﬁciente que axude a
reducir o uso dos recursos, crear novas oportunidades de crecemento
económico, innovación e competitividade, garantindo a seguridade
do fornezo dos recursos esenciais e obtendo unha mar sostenibilidade
ambiental.
Na Unión Europea (UE) a Directiva 2008/98/CE do Parlamento e do
Consello do 19 de novembro de 2008 establece unha xerarquía de
residuos que servirá coma orde de prioridades na lexislación e a política
sobre a prevención e a xestión dos residuos.

G.5.6. A Economía Circular. A Eﬁciencia nos recursos e
a valorización dos RSU
No contexto actual, onde cada vez máis está presente a problemática
do esgotamento dos recursos naturais, a emerxencia do concepto de
economía circular ven a supor un novo paradigma de entendemento da
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Figura G.51. A xerarquía dos residuos (adaptada de 3R Group, 2014)
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Certo é que para que exista xeración de residuos primeiro débese extraer
a materia prima, transformala en produtos e introducilos no mercado.
Estes poden ser consumidos nun curto prazo ou manterse na economía
máis tempo dependendo do uso ao cal vaian destinados. Logo de que son
consumidos poden ser tratados ou simplemente rexeitados como residuos.
A medida que pasa o tempo a poboación crece e a necesidade de gran
cantidade de materias primas crece de xeito exponencial. O fornezo de
materias primas é un risco e pode levar a un incremento dos prezos,
a problemas de dispoñibilidade e a dependencia das importacións.
A UE importa actualmente, en equivalentes das materias primas,
aproximadamente a metade dos recursos que consome.
No 2014, 2.500 millóns de toneladas de residuos (ou ao redor de 5
toneladas per cápita) xeráronse na Unión Europea. Mentres que a maior
parte produciuse na construción (34%), extracción (30%), e os sectores
de fabricación (10%), os fogares representaron o 8% do total. Das 5
toneladas de residuos xerados per cápita, 4,6 toneladas foron tratadas
segundo a Oﬁcina Estatística da Unión Europea (EUROSTAT).

Continuando cos últimos datos publicados por EUROSTAT, no ano 2015
a proporción de reciclaxe e compostaxe entre os métodos de tratamento
de residuos varía desde o 66% en Alemaña a o 7% en Malta, sendo
a media da UE do 45%. Chama a atención que sete Estados membros
verten menos do 10% dos residuos municipais, mentres que oito Estados
membros verten máis do 70% dos residuos municipais cando a media da
UE é do 25%.
Coa economía circular búscase reorientar a produción dos países para
lograr reducir a xeración de residuos, limitar o consumo de enerxía e
diminuír o uso dos recursos.
Son moitos os beneﬁcios e oportunidades que nos trae este novo esquema
de xestión entre os cales cabe salientar:
• Impacto socioeconómico: cando existe un cambio de sistema de
recolección de residuos xérase á súa vez un cambio de cultura na
sociedade; a recolección e custos da reciclaxe teñen un impacto
económico global positivo, engadindo a iso postos de traballo de
maior calidade.

Na xestión integral de residuos municipais realízanse as tarefas de
recollida, transporte, valorización e eliminación dos residuos incluíndo o
control e seguimento destas operacións.

• Aforro de custos para as empresas: poderíanse reducir os custos en
compras de materias primas, por exemplo, ao aproveitar e reutilizar
materiais e produtos.

Na recollida dos residuos municipais existen diversos sistemas, como o
son o “porta a porta”, o sistema de contedores por fraccións ou único,
neumáticos e puntos limpos. Mentres máis estrito sexa os sistema e máis
próximo ao cidadán, polo xeral, conduce a maiores taxas de reciclaxe. O
sistema que actualmente rexistra maiores taxas de captura e rendemento
nos materiais reciclables é o “porta a porta” e os sistemas de contedores
con control de acceso.

• Aporte positivo para o clima: as emisións de gases de efecto
invernadoiro redúcense. A Fundación Ellen MacArthur concluíu que
se podería reducir á metade as emisións de dióxido de carbono de
aquí a 2030 desde os niveis actuais.

Con respecto á xestión dos residuos xerados e recollidos, a UE baséase na
xerarquía dos residuos nomeada anteriormente, onde a orde desexada
a aplicarse para o seu tratamento sería o reciclaxe, compostaxe, a
incineración (con valorización enerxética) e para rematar, como método
a evitar, o depósito en vertedoiro.

• Maior renda dispoñible para os cidadáns: a renda dispoñible
media das familias da UE incrementaríase en 3.000 euros, ou un
11 % máis que coa senda de desenvolvemento actual, de aquí a
2030 (segundo investigación da Fundación Ellen MacArthur).
Pero non todo é cor de rosa. A transición cara a unha economía circular
está chea de obstáculos. Os pasos deben ir dirixidos para facer fronte á
falta de medidas eﬁcaces de prevención de residuos, fomentar a reciclaxe
fronte á disposición ﬁnal en vertedoiro ou a incineración (aínda que
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isto véxase limitado pola gran capacidade de incineración de residuos
para xerar enerxía a moitas cidades), protección aos consumidores
das sustancias tóxicas que se poden atopar nos residuos antes da súa
reciclaxe, e cambios nos hábitos de consumo e cultura da sociedade, entre
outros. De igual xeito, deben existir políticas que incentiven e ﬁnancien
o desenvolvemento no mercado da innovación, da reciclaxe e a mellora
ecolóxica das cadeas de valor dos produtos.
G.5.7. A Percepción Social
O cidadán debe ser o primeiro interesado na boa xestión dos RSU. É
por iso que deben colaborar e asumir a súa parte de responsabilidade e
traballar para a consecución dunha solución. Sen embargo, a experiencia
amosa as diﬁcultades que teñen as Administracións Públicas, neste caso
un Concello, para involucrar aos cidadáns nos procesos de toma de
decisións en materia dos RSU, e sobre todo respecto da capacidade
para manter os hábitos de recollida separativa e reciclaxe precisos ao
longo de períodos de tempo continuados. Neste senso, un reto futuro
para os responsables da xestión dos RSU é formular novos instrumentos e
estratexias que fomenten a participación activa e catalicen un troco nos
hábitos dos cidadáns.
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