


Recepción
Separación 

selectiva 
Almacenamento

temporal

dos residuos municipais de especiais características achegados 
voluntariamente polos cidadáns

Débense xestionar de forma adecuada para 
maximizar as posibilidades de recuperación e 

reciclaxe dos materiais

Puntos Limpos
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SEPARACIÓN SELECTIVA

• Clasificación deficiente en moitos casos � mesturas de residuos

ALMACENAMENTO TEMPORAL

• Deficiencias no almacenamento;

• Etiquetaxe inexistente ou incorrecto;

• Tempo que permanecen os residuos nas instalacións é excesivo;

• Falta de rexistro de residuos

Incremento dos roubos nas instalacións

• Provocan danos e roturas nas instalacións

� Riscos para a saúde, e contaminación ao medio ambiente
� Limitación das posibilidades de reutilización e reciclaxe dos materiais
� Encarecemento da xestión, debido á unha mala calidade dos residuos

Programa de Control 
e Seguimento de 
Puntos Limpos

- Detección de problemas comúns- Detección de problemas comúns
- Asesoramento e formación a concellos, 
operarios e xestores

Elaboración dunha
GUÍA DE BOAS 

PRÁCTICAS



GUÍA PARA A CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS NOS PUNTOS LIMPOS

Dirixida principalmente aos que desempeñan o seu 
labor nos puntos limpos de Galicia, con información sinxela 
para que se recollen nestas 
instalacións.

A información preséntase dunha maneira , a modo 
de que indican en que contedor se debe 
depositar cada tipo de material, incidindo especialmente 
naqueles casos que con maior frecuencia dan lugar a 
confusión.

O obxectivo é , 
reciclaxe e valorización posterior dos diferentes materiais 
achegados.



Introdución:Introdución:Introdución:Introdución: Que é un Que é un Que é un Que é un 
punto limpo?punto limpo?punto limpo?punto limpo?

Descrición das Descrición das Descrición das Descrición das 
instalaciónsinstalaciónsinstalaciónsinstalacións

Residuos Residuos Residuos Residuos 
aceptadosaceptadosaceptadosaceptados

Residuos non Residuos non Residuos non Residuos non 
aceptadosaceptadosaceptadosaceptados

CONTIDOS DA GUÍA

Para os residuos 
perigosos e os RAEEs, 
indícase a segregación 

por tipoloxía de residuo 
e recomendacións de 

xestión

A Guía distingue 3 categorías de residuos: residuos non perigosos, residuos perigosos e RAEEs

Exemplos de residuos que NONNONNONNON
corresponden ao contedor e que 

adoitan xerar dúbidas

Tipo de residuoTipo de residuoTipo de residuoTipo de residuo

Exemplos de residuos que SISISISI
corresponden ao contedor 

MMMMOOOODDDDEEEELLLLOOOODDDDEEEEFFFFIIIICCCCHHHHAAAA



• Envases lixeiros
• Papel e envases de cartón
• Envases de vidro
• Plásticos de diferentes tipos (excluído

envases)
• Plásticos agrícolas
• Porexpán

• Restos metálicos
• Madeiras
• Restos de podas
• Outros voluminosos
• Entullos de obras menores
• Vidro plano e cristal
• Pneumáticos usados



NON SE PODEN DEPOSITAR 
NO MESMO CONTEDOR

SI SE DEPOSITAN NO
MESMO CONTEDOR



RESIDUOS QUE SI
SE DEPOSITAN MESTURADOS

RESIDUOS QUE NON SE
PODEN MESTURAR



• Envases baleiros contaminados
• Restos de pinturas, tintas, disolventes…
• Aceites vexetais e minerais
• Baterías e acumuladores de chumbo
• Filtros de aceite de motor
• Absorbentes

• Papel fotográfico e radiografías
• CDs e DVDs
• Pilas e baterías de móbiles, ordenadores…
• Medicamentos caducados
• Residuos de fibrocemento con amianto
• Envases de fitosanitarios





RESIDUOS QUE REQUIREN 
DUNHA ESPECIAL ATENCIÓN



• Grandes electrodomésticos con fluídos refrixerantes
• Grandes electrodomésticos sen fluídos refrixerantes
• Pequenos electrodomésticos
• Equipos de informática/comunicación e aparatos electrónicos de consumo
• Ferramentas eléctricas
• Xoguetes e equipos deportivos e de ocio
• Aparatos de alumeado







A Guía deseñouse como unha ferramenta de traballoferramenta de traballoferramenta de traballoferramenta de traballo e consulta e consulta e consulta e consulta para 
clarificar as dúbidas que poidan xurdir en canto á clasificación de residuos.

Nesta guía indícanse unhas pautas para a correcta segregación pautas para a correcta segregación pautas para a correcta segregación pautas para a correcta segregación dos 
diferentes tipos de residuos.

En cada punto limpo o tipo de segregación pode variar, segundo o 
equipamento e medios das instalacións e as recomendacións dos xestores recomendacións dos xestores recomendacións dos xestores recomendacións dos xestores 
autorizadosautorizadosautorizadosautorizados.

No reverso de cada ficha, inclúese un apartado de 
NOTASNOTASNOTASNOTAS para que os operarios, ou xestores, especifiquen 
as particularidades sobre particularidades sobre particularidades sobre particularidades sobre a clasificación a clasificación a clasificación a clasificación e o 
almacenamento dos materiais achegados.

UNHA GUÍA FERRAMENTA DE TRABALLO



A Guía atópase dispoñible na páxina web do 
SIRGa, e pódese descargar na seguinte 

ligazón:
http://sirga.cmati.xunta.es/guia-de-clasificacion-

de-residuos

ACCESO LIBRE AOS CONTIDOS DA GUÍA

IIIInformación Públicanformación Públicanformación Públicanformación Pública





• Manter actualizado o cartel de horarios de apertura e contacto telefónico

• Carteis de precaución nas instalacións

• Identificar os residuos correspondentes a cada contedor, para evitar a 
confusión entre os usuarios

SEÑALIZACIÓN NAS 
INSTALACIÓNS



• Por seguridade para os traballadores e os usuarios

• Evitar a acumulación de residuos na explanada, e nas inmediacións do PL

• En caso de derrames, limpar a zona cos produtos específicos

• Arqueta de seguridade en bo estado

LIMPEZA NAS 
INSTALACIÓNS



• Coñecer a lexislación vixente en materia de residuos

• Saber perfectamente onde vai cada residuo, para evitar IMPROPIOS

• Indicar debidamente onde deben depositar os residuos os usuarios

• Cubrir o Libro de Rexistro, para despois entregalo ao Concello e poder 
extraer datos interesantes

• Non entregar residuos a xestores que non estean autorizados

FORMACIÓN E 
RESPONSABILIDADE 

DOS OPERARIOS



• Contedores axeitados para cada tipo de residuo

• Contactar cos xestores autorizados, ou os SIXs, para a obtención do 
equipamento necesario

• Especialmente importante no caso dos RP (cumprimento de condicións de 
seguridade para o traballador, os usuarios, e o medio ambiente)

EQUIPAMENTOS 
ADECUADOS



• Non mesturar os diferentes tipos de residuos nun mesmo contedor

• Evitar destinar un contedor a “REXEITAMENTOS”

• Depositar os residuos dentro dos contedores correspondentes (non deixalos 
na superficie)

• En caso de dúbida, é mellor consultar ao xestor ou á CMATI

CLASIFICACIÓN



• Seguir as indicacións dos xestores e os SIXs

• Non exceder o tempo máximo de almacenamento permitido por lei

• Cumprir os requisitos de etiquetaxe, coa información requirida segundo 
lexislación vixente

ALMACENAMENTO



� Baterías: deben levar pechados os depósitos que conteñen os ácidos

� Radiografías: sen sobre e sen bolsa

� Pilas: sen envoltorios; separar as de botón do resto

� Envases metálicos contaminados: aínda que estean baleiros, son RP (teñen restos de 

pinturas ou vernices…) 

� Voluminosos: separar os distintos materiais (desarmar mobles, colchóns…)

� Papel-cartón: pregado para ocupar menos volume

� Vidro e cristal: non é o mesmo � envases de vidro no iglú verde, e o resto noutro 

contedor específico



Segregación correcta ���� máxima valorización



• Servizo obrigatorio: recollida, transporte e tratamento dos residuos domésticos xerados 
nos fogares, comercios e servizos na forma en que establezan a súas respectivas 
ordenanzas [Lei 22/2011].

Responsabilidade das ENTIDADES LOCAIS

• Promover o uso do punto limpo entre a cidadanía (difusión nos medios, web do 
Concello, taboleiros e bandos municipais…);

• Mellorar a sinalización de acceso ao PL;

• Dispor dun servizo de recollida a domicilio e teléfono de atención ao usuario;

• Comunicar á CMATI os cambios nos horarios e tipoloxías de residuos aceptados no PL.

Coa cidadanía

• O persoal responsable debe coñecer a lexislación vixente en materia de residuos e os 
Convenios existentes (SIXs, Deputacións Provinciais, Xunta de Galicia…);

• Libro de Rexistro (coas tipoloxías e cantidades de residuo xestionadas) � para 
planificación de melloras necesarias na xestión do PL (memoria anual);

• [continúa…]

Cara unha correcta xestión do PL



Responsabilidade das ENTIDADES LOCAIS

• Contemplar o custe real que supón esta instalación, e axustar as taxas municipais;

• Contar sempre con xestores autorizados para a actividade de xestión da instalación, 
recollida e transporte, e tratamento de residuos;

• Negociar cos xestores; buscar e comparar para conseguir a mellor oferta;

• Priorizar aqueles xestores que realicen a valorización material e a enerxética, antes que 
a eliminación;

• Valorar o servizo compartido con outros concellos � reduce o custe de xestión.

Cara unha correcta xestión do PL

• Estar debidamente autorizados para a xestión das instalacións de PL e dos residuos 
aceptados, así como recollida e transporte, e tratamento final;

• Formar aos traballadores responsables das instalacións;

• Cumprimentar o Libro de Rexistro e elaborar unha memoria anual coas cantidades de 
residuos xestionadas e o seu destino

Responsabilidade dos XESTORES



OBXECTIVOOBXECTIVO

Ofrecer un 
servizo á 

cidadanía e 
xestionar os 

residuos 
municipais

Ofrecer un 
servizo á 

cidadanía e 
xestionar os 

residuos 
municipais

Maximizar as 
opcións de 

recuperación 
para 

reutilización e 
reciclaxe

Maximizar as 
opcións de 

recuperación 
para 

reutilización e 
reciclaxe

Minimizar a 
cantidade de 
residuo que 

acaba en 
vertedoiro 

Minimizar a 
cantidade de 
residuo que 

acaba en 
vertedoiro 



Contacto: 

981.957.519

tecnicos.coordinacion@xunta.es







Convenio de RAEEs

SIX: Ecotic, Eco-RAEE, ERP, Ecoasimelec, Ecofimática, Tragamóvil, Ambilamp, 
Ecolum

Convenio de Pilas

SIX: Ecopilas, ERP, Ecolec

Convenio de Pneumáticos fóra de uso

SIX de aceites industriais usados

SIX de envases fitosanitarios usados

SIX de medicamentos caducados e envases de 
medicamentos


