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CONCEPTOS BASICOS

RESIDUO

Calquera sustancia u obxeto xerada po la 

actividade humana, do cal o poseedor 

despréndese ou teña intención u obligación 

de desprenderse.

LEY 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos 

de Galicia

RESIDUO URBANO OU MUNICIPAL

Consideranse residuos urbanos ou 

municipais, os xerados nos domicilios 

particulares, comercios, oficinas e servicios, 

así como todos aqueles, que non teñan a 

calificación de perigoso e que pola su 

natureza ou composición poidan asimilarse 

os producidos nos anteriores lugares ou 

actividades.



CONCEPTOS BÁSICOS

RESIDUO PERIGOSO

É un refugallo con propiedades que 

poñen en risgo a saúde das persoas ou o 

medio ambiente. Algunhas das 

propiedades son:  inflamabilidade, 

toxicidad, corrosividad, reactividade e  

radiactividade

Adoitan vir de: hospitais (biolóxicos); da 

industria farmacéutica e da industria 

química; a actividade forestal ou 

agropecuaria polo uso de biocidas, 

fungicidas e praguicidas; minas; a 

industria enerxética (certos tipos de 

aceite); a industria petroleira 

(emulsiones acuosas, bituminosos e 

alcatrán, entre outros); industria téxtil 

(colorantes, cromo oxidado e ácidos); 

industria militar; centros de investigación 

e desenvolvemento científico (reactivos e 

disolventes); industria do plástico



Prevención/Reducción

A prevención en materia de residuos: Conxunto de actuacións adoptadas nas 

etapas de concepción e deseño, de produción, de distribución e de consumo para 

evitar a xeración de residuos, diminuír o contido de sustancias nocivas ou 

minimizar os impactos sobre a saúde humana e o medio ambiente dos residuos 

xerados. A prevención ten importantes consecuencias económicas para os 

produtores como para os consumidores e usuarios. A prevención rende 

beneficios tanxibles que se manifestan nun aforro no consumo de materias 

primas e unha redución nos custos de xestión dos residuos. O que supón un 

incremento na rendibilidade das actividades empresariais e un aforro de custos 

para as administracións. Así mesmo, a prevención contribúe á xeración de novas 

oportunidades de negocio e de emprego.

Os puntos mais importantes para lograr a prevención son:

●Redución da cantidade de residuos,

●Reutilización e alongamento da vida útil dos produtos

●Redución do contido de sustancias nocivas en materiais e produtos, e

●Redución dos impactos adversos sobre a saúde humana e o medio ambiente dos 

residuos xerados.

CONCEPTOS BÁSICOS



DEFINICIONES

REUTILIZACIÓN / RECILAXE

O obxectivo é conseguir que do 

total de residuos non perigosos 

xerados aproveitar o maior 

porcentaxe que se poida para 

recuperar e non enviar a 

vertedoiros ou incinerar. Esta 

recuperación pode ser mediante 

a reutilización ou a reciclaxe, é 

dicir, utilizar un produto para a 

mesma finalidade con que foi 

deseñado orixinariamente, ou 

ben transformalo, no marco dun 

proceso de produción, para a súa 

finalidade inicial ou para outras 

finalidades.



CONCEPTOS BÁSICOS

VALORIZACIÓN

A valorización defínese como:

●Operación cuxo resultado principal é que o 

residuo  teña unha finalidade útil ao 

substituír a outros materiais.

●Preparación do residuo para cumprir unha 

función particular, na instalación ou na 

economía en xeral.

●Tipos de Valorización de Residuos

●Valorización Enerxética:  dita valorización 

ten lugar pola incineración dos residuos, 

obtendo pequenas cantidades de residuos e 

enerxía proveniente dos materiais contidos.

●Valorización material: é a obtención de 

novos materiais, ou a reciclaxe de parte 

deles, para evitar o uso de novas materias 

primas. Os materiais que se poden valorizar 

son os envases lixeiros, papel e cartón, o 

vidro ou a materia orgánica. Neste último 

caso a valorización faise mediante a 

compostaxe ou dixestión anaerobia.



ELIMINACIÓN

Despois de descartar as outras opcións de tratamento posibles como a recuperación, a reciclaxe e a valorización tense 

que elixir a opción de tratar un residuo mediante eliminación.

A eliminación é todo procedemento dirixido ben á vertedura dos residuos ben á súa destrución, total ou parcial, 

realizado sen poñer en perigo a saúde humana e sen utilizar métodos que poidan causar prexuízos ao medio ambiente.

●Inclúense neste concepto as instalacións de incineración destinadas ao tratamento de residuos urbanos  así como o 

almacenamento previo á eliminación, entendéndose como tal as seguintes operacións:

●-O depósito de residuos que, por formar parte do proceso de eliminación, realícese para facilitar ou posibilitar as 

operacións de eliminación.

●-O depósito de residuos que se realiza con carácter previo a unha actividade de eliminación para posibilitar a súa posta 

en marcha

CONCEPTOS BÁSICOS



CONCEPTOS BÁSICOS

RECOLLIDA 

SELECTIVA

●A recollida selectiva (RS) elemento 

imprescindíbel para unha xestión 

avanzada e ecolóxica do lixo. É tamén 

para acadar elevadas porcentaxes de 

reciclaxe. A súa práctica vai acompañada 

dunha maior concienciación cidadá, 

tamén necesaria para acadar obxectivos 

de prevención.

●O modelo de recollida selectiva en dúas   

fraccións húmida e seca, xunto coas          

recollidas en iglús (monomaterial) de         

papel e de vidro, é o máis simple e 

efectivo



CONCEPTOS BÁSICOS

VERTEDOIRO/DEPÓSITO CONTROLADO

Un vertedoiro é unha instalación de 

eliminación de residuos mediante o seu 

depósito subterráneo ou en superficie, por 

largos períodos de tempo.

Poderán ser obxecto das operacións 

propias de depósito controlado ou 

vertedoiro aquelas fraccións valorizables 

que non resultase posible comercializar 

pola situación conxuntural do mercado

)



CONCEPTOS BÁSICOS

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA/CENTRO DE 

TRANSFERENCIA( CTR)

●ESTACIONES DE TRANSFERENCIA: centros de 

recepción de residuos urbanos situados na contorna 

das poboacións, cuxa finalidade é permitir a descarga 

dos camións de recollida de residuos urbanos, 

evitando o seu desprazamento ata o centro de 

tratamento. Nelas os residuos acondiciónanse para o 

seu traslado posterior mediante vehículos específicos 

de transporte. Redúcense os tempos de execución dos 

servizos de recollida de poboacións afastadas do 

centro de tratamento e optimízanse os custos de 

transporte

●CENTRO DE TRANSFERENCIA: En Galicia cabe 

destacar o CTR industrial de Galicia ( SOGARISA). Nas 

suas instalacions reciben os residuos o tratamento 

mais idoneo en función das suas caracteristicas (sales 

metálicas, baños alcalinos, residuos ácidos, crómicos, 

nítricos y cianurados, así como aguas industriales, 

lixiviados de vertederos, residuos líquidos orgánicos, 

residuos  sólidos, pilas, baterías y tubos fluorescentes)



CONCEPTOS BÁSICOS

XESTIÓN /XESTOR

Segundo a Lei 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, un Xestor de Residuos é 

a persoa ou entidade, pública ou privada, que realiza calquera das 

operacións que compoñen a xestión dos residuos, sexa ou non o produtor 

dos mesmos.

A xestión de residuos defínese como o conxunto de operacións 

encamiñadas a dar o destino máis adecuado aos residuos producidos nunha 

zona determinada, tendo en conta as súas características e as súas 

posibilidades de recuperación e comercialización.

A xestión inclúe as seguintes fases:

Pre-recollida

Recollida

Transporte

Tratamento dos residuos

http://sirga.cmati.xunta.es/colectivo/c/Colectivos_Xestores_de_residuos

http://sirga.cmati.xunta.es/colectivo/c/Colectivos_Xestores_de_residuos


Clasificación dos residuos

Existen distintas clasificacións, según a orixe, composición, perigo, etc. De todas 

elas é a súa clasificación legal segundo a Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos a 

máis interesante co obxecto dunha mellor xestión posterior dos mesmos:

●1.«Residuos domésticos»: residuos xerados nos fogares como consecuencia das 

actividades domésticas.

●2.«Residuos comerciais»: residuos xerados pola actividade propia do comercio, por 

xunto e polo miúdo, dos servizos de restauración e bares, das oficinas e dos 

mercados, así como do resto do sector servizos.

●3.«Residuos industriais»: residuos resultantes dos procesos de fabricación, de 

transformación, de utilización, de consumo, de limpeza ou de mantemento xerados 

pola actividade industrial, excluídas as emisións á atmosfera reguladas na Lei 

34/2007, de 15 de novembro.



Clasificación dos residuos

●4.«Residuo perigoso»: residuo que presenta unha ou varias das características 

perigosas enumeradas no anexo III, e aquel que poida aprobar o Goberno de 

conformidade co establecido na normativa europea ou nos convenios internacionais 

dos que España sexa parte, así como os recipientes e envases que os contiveran.

●5) «Aceites usados»: todos os aceites minerais ou sintéticos, industriais ou de 

lubricación, que deixasen de ser aptos para o uso orixinalmente previsto, como os 

aceites usados de motores de combustión e os aceites de caixas de cambios, os 

aceites lubricantes, os aceites para turbinas e os aceites hidráulicos.

●6) «Biorresiduo»: residuo biodegradable de xardíns e parques, residuos alimenticios 

e de cociña procedentes de fogares, restaurantes, servizos de restauración colectiva 

e establecementos de venda polo miúdo; así como, residuos comparables 

procedentes de plantas de procesado de alimentos



ACTIVIDADES

●Almacenamiento: depósito temporal de residuos nas instalacións de produción 

dos mesmos

●En relación co almacenamento, a mestura e a etiquetaxe de residuos no lugar 

de produción, o produtor ou outro posuidor inicial de residuos está obrigado a:

●1. Manter os residuos almacenados en condicións adecuadas de hixiene e 

seguridade mentres se atopen na súa poder.

●Duración do almacenamento: Nos residuos non perigosos será inferior a dous 

anos cando se destinen a valorización.  Un ano cando se destinen a eliminación. 

No caso dos residuos perigosos, a duración máxima será de seis meses. Estes 

prazos empezarán a computar desde que se inicie o depósito de residuos no 

lugar de almacenamento.

●2. Non mesturar nin diluír os residuos perigosos con outras categorías de 

residuos perigosos nin con outros residuos, sustancias ou materiais.

●Os aceites usados de distintas características cando sexa técnicamente 

factible e economicamente viable, non se mesturarán entre eles nin con outros 

residuos ou sustancias, se dita mestura impide o seu tratamento.

●3. Almacenar, envasar e etiquetar os residuos perigosos no lugar de produción 

antes da súa recollida e transporte con arranxo ás normas aplicables



Recollida: toda operación, realizada por un 

xestor ou xestora, consistente en recoller, 

clasificar, agrupar ou preparar residuos para 

o seu transporte e entrega a xestor/a

NON ESQUECER:

●A responsabilidade do produtor ou posuidor 

inicial de residuos cando os entreguen para o 

seu tratamento, a unha empresa ou entidade 

de tratamento autorizado, sempre, a entrega 

debe acreditarse documentalmente e 

realizarse cumprindo os requisitos 

legalmente  establecidos.

ACTIVIDADES



●O produtor verificará que o Xestor estea 

autorizado e que os vehículos estean 

rexistrados na autoridade competente. No 

caso dos residuos que se consideren 

mercadorías perigosas para o transporte por 

estrada, o camión contará coa autorización 

correspondente para transportar 

mercadorías perigosas e o condutor debe 

estar en posesión do título de condutor de 

vehículos de mercadorías perigosas.

●Non permita que lle retire os residuos unha 

empresa que non sexa Xestor Autorizado. 

(CONSULTAR AS LISTAS DAS CONSELLERÍAS 

DE MEDIO AMBIENTE)

ACTIVIDADES



PRINCIPAIS RESIDUOS XENERADOS NOS TALLERES

A) Residuos Sólidos Urbanos comúns. Residuos industriais non 

perigosos, tales como:  - cartón,  - plásticos,  - residuos varios 

(fías, trapos, lixo común)

ACTIVIDADES



ACTIVIDADES

B.- Baterías e acumuladores

Considerados Residuos Perigosos

Real Decreto 106/2008, de 1 de 

Febreiro, sobre pilas e acumuladores 

e a xestión ambiental dos seus 

residuos.

Obxectivos: previr a xeración de 

residuos, facilitar a recollida selectiva 

e o seu correcto tratamento e 

reciclaxe.



ACTIVIDADES

Prohíbese a incineración e a 

eliminación en vertedoiros destes 

residuos

O produtor debe facerse cargo da 

recollida e xestión das pilas, 

acumuladores e baterías usados que 

puxese no mercado, calquera que 

fose a modalidade de venda. Sen 

custo para os usuarios.

O tratamento e reciclaxe realizarase 

en instalacións autorizadas onde se  

obtéñen as materias primas que serán 

postas no sistema de produción e 

fabricación de produtos.

A reciclaxe de baterías de 

automóbiles constitúe a principal 

fonte de obtención de chumbo que 

existe en España



ACTIVIDADES

C) Aceites e líquidos usados

Aceites hidráulicos, 

refrigerantes,disolvente, filtros usados, 

aceite de motor usado,etc.

Considerados residuos perigosos. A súa 

principal incidencia a contaminación das 

augas tanto superficiais como 

subterráneas

Almacealo en recipientes adecuados.



ACTIVIDADES

Importante e obrigatorio non mesturar estes 

aceites con outros produtos. Un xestor 

autorizado encárgase de retiralos e 

transportalos ata as plantas correspondentes 

de transformación e reciclaxe.O mesmo ocorre 

cos filtros e envases de aceites novos: serán 

almaceados en recipientes independentes e 

despois retirados por unha empresa autorizada 

para a súa xestión.

Os derrames: Para súa limpieza debe 

votarselle SEPIOLITA (pedra moída) que  o 

absorve . A sepiolita usada almacearase en 

recipientes exclusivos para que sexa retirada 

por un xestor autorizado.

Os aceite recuperado tra o  e reciclado pódese 

agrupar nos seguintes grupos:

1.  Rexeneración de aceite

2. Valorización enerxética de aceites



D) Neumáticos

Non son residuos perigosos, pero teñen unha 

difícil descomposición

Real Decreto 1619/2005, de 30 de Diciembre, 

sobre a xestión de neumáticos fora de uso.

Os produtores están obrigados a recibir os 

neumáticos fóra de uso e garantizar a xestión dos 

mesmos.

A presente norma establece que o 

almacenamento temporal de neumáticos fóra de 

uso se levará a cabo en condicións de seguridade 

e salubridade adecuados, limitando o período 

máximo de almaceamento a un ano.

Prohibe o abandono ou eliminación incontrolada 

de neumáticos fóra de uso en todo o territorio 

nacional.

Defínense os Sistemas Integrados de Xestión de 

neumáticos que garantirá a recollida e a correcta 

xestión. Serán financiados polos produtores de 

neumáticos, os cales gravan os novos cun canon

http://www.signus.es/

ACTIVIDADES

Usos tras o reciclado:

1. Enerxía eléctrica

2. Asfalto de carreteras

3. Usos varios



ACTIVIDADES

E) Chatarra

Pezas metálicas procedentes da 

reparación,substitución ou vehículos ao 

final da vida útil

Considéranse Residuos Urbanos de tipo 

voluminoso.

A normativa, tanto nacional como 

europea, os considera residuos 

perigosos

R.D. 1383/2002, sobre gestión de 

vehículos al final de su vida útil

Eliminación dos antiguos cemiterios

Os desguazadores: usan modernas 

instalacións que recuperan e reciclan a 

maior parte posible CAT (Centros 

Autorizados de Tratamento de Vehículos 

ao final da súa Vida Util).



PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Riesgos de accidentes en talleres mecánicos

1. Golpes

2. Cortes

3. Caídas de igual o distinto nivel



4. Contactos eléctricos

5. Ruido

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS



7. Proyección de partículas

8. Radiaciones no ionizantes

9. Contactos con sustancias peligrosas

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS



10.Sobreesfuerzos.

11.Incendio o explosiones

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS


