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Información  sobre  a  recollida  de  lixo  (datos  de  recollida  nos últimos  2             
anos)  
 

O   LIXO   EN   TOMIÑO   NO   2018-2019  

Respecto  á  fracción resto (colector  verde)  dos RSU (Residuos  solidos  urbanos),  no             
2018,  o  Concello  de  Tomiño  contabilizou  un  total  de  4.381  toneladas  de  lixo,  cunha               
media  mensual  de  365  toneladas.  Isto  supón  que  cada  habitante  de  Tomiño,  de  media,               
produciu  ó  longo  do  ano  325  kg  de  lixo.  En  2019  contabilizáronse  4.327  toneladas               
durante   o   ano,   361   toneladas   por   mes   o   que   por   habitante   e   ano   son   321   kg.  

Os envases  (colector  amarelo)  recollidos  en  Tomiño  ó  longo  do  ano  2018  suman  un               
total  de  131  toneladas  e  143  toneladas  no  ano  2019,  o  que  suporía  que  cada  habitante,                 
en   2018,    desbotou   9,71   kg   e   no   2019   aproximadamente   10,61   kg.  

No  caso  do  vidro (iglú  verde)  recolléronse  221  toneladas  ó  longo  do  2018,  cunha               
produción  media  por  habitante  de  16,42  kg  de  vidro.  E  ó  longo  de  2019,  224  toneladas                 
o   que   equivale   a   16,6   kg   por   habitante   e   ano.  

Respecto  ó papel  e  cartón (colector  azul),  recolleronse  121,4  toneladas  ó  longo  do              
2018  e  123,1  no  2019,  cunha  media  anual  de  10,12  kg  e  10.26  kg  por  habitante,                 
respec�vamente.  

Nas  seguintes  táboas  podemos  ver  un  resumo  mensual  da  can�dade  recollida  destas             
fraccións   nos   úl�mos   dous   anos,   en   Toneladas   e   en   Kg.   por   habitante.  
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2018  Resto  Envases   lixeiros  Vidro  Papel   e   Cartón  

Ton.  Kg/ha 
b.  

Ton.  Kg/hab.  Ton.  Kg/hab.  Ton.  Kg/hab.  

Xaneiro  354,61  26,34  9,24  0,69  12,65  0,94  12,18  0,90  

Febreiro  290,68  21,59  8,77  0,65  15,61  1,16  8,72  0,65  

Marzo  325,31  24,16  12,78  0,95  17,38  1,29  11,70  0,87  

Abril  354,22  26,31  11,8  0,88  10,73  0,80  9,66  0,72  

Maio  369,06  27,41  11,26  0,84  11,70  0,87  9,02  0,67  

Xuño  388,25  28,84  9,34  0,69  18,17  1,35  9,78  0,73  

Xullo  423,88  31,48  10,3  0,77  19,03  1,41  9,28  0,69  

Agosto  431,95  32,08  13,27  0,99  36,65  2,72  10,68  0,79  

Setembro  374,93  27,85  9,49  0,70  10,29  0,76  8,58  0,64  

Outubro  370,88  27,55  12,05  0,89  13,59  1,01  8,94  0,66  

Novembro  341,89  25,39  11,89  0,88  42,33  3,14  12,08  0,90  

Decembro  356,32  26,46  10,51  0,78  12,90  0,96  10,78  0,80  

Total  4381,98  325,46  130,7  9,71  221,04  16,42  121,4  9,02  

Media  365,16  27,12  10,89  0,81  18,42  1,37  10,12  0,75  
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2019  Resto  Envases   lixeiros  Vidro  Papel   e   Cartón  

Ton.  Kg/hab.  Ton.  Kg/hab.  Ton.  Kg/hab.  Ton.  Kg/hab.  

Xaneiro  324,4  24,03  11,35  0,84  12,37  0,92  9,52  0,71  

Febreiro  300,08  22,23  9,72  0,72  19,71  1,46  11,82  0,88  

Marzo  336,28  24,91  10,72  0,79  12,2  0,90  8,24  0,61  

Abril  352,8  26,14  11,73  0,87  15,44  1,14  11  0,81  

Maio  353,49  26,19  10,54  0,78  26,35  1,95  13,395  0,99  

Xuño  348,14  25,79  9,45  0,70  20,5  1,52  9,72  0,72  

Xullo  424,01  31,41  12,29  0,91  22,5  1,67  8,84  0,65  

Agosto  440,79  32,65  14,95  1,11  28,7  2,13  12,76  0,95  

Setembro  375,34  27,81  11,69  0,87  21,09  1,56  10,28  0,76  

Outubro  362,29  26,84  13,62  1,01  14,03  1,04  11,68  0,87  

Novembro  349,36  25,88  13,19  0,98  18,04  1,34  6,4  0,47  

Decembro  360,82  26,73  13,91  1,03  12,72  0,94  9,44  0,70  

Total  4327,80  320,60  143,16  10,61  223,65  16,57  123,10  9,12  

Media  360,65  26,72  11,93  0,88  18,64  1,38  10,26  0,76  
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Tendo  en  conta  estes  datos  e  a  cantidade  de  fracción  resto  que  se  recolle,  observamos  que  o  nivel                   
de  reciclaxe  en  Tomiño  está  moi  por  debaixo  do  desexable,  inda  que  se  observa  unha  redución  de                  
resto  do  2018  ao  2019,  que  se  pode  asociar  ao  incremento  da  recollida  de  envases  no  mesmo                  
período.  Máis,  como  podemos  ver  no  seguinte  gráfico, dende  2013  a  fracción  resto,  reducida  nun                
factor  de  10  nesta  representación,  tende  a  manterse  e  as  fraccións  reciclables  tenden  a               
aumentar.   
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Reciclaxe  con  información  da  recollida  básica  (vidro,  envases,         
papel-cartón  e  resto)  e  a  específica  (pilas,  aceite,  roupa,  voluminosos  e            
RAEE).  Aquí  poderían  encaixar  os  mapas  de  onde  reciclar  cada  cousa            
(despois  da  explicación),  a  información  de  contacto  para  a  recollida  de            
voluminosos,   e   as   instalacións   de   Urbaser…  
 

 

OS   RESIDUOS   DOMÉSTICOS  

Os  residuos  domés�cos  son  aqueles  que  se  producen  na  casa  ou  aqueles  que  producen               
as   empresas   que   se   poden   parecer   os   que   se   saen   das   vivendas.  

Todos  son  suscep�bles  de  recollida  municipal  e  polo  tanto,  dependendo  da  frecuencia             
da   súa   produción   hai   colectores   e   puntos   de   recollida.  

Os  colectores  máis  u�lizados  son  os  das  fraccións  de vidro , envases , papel-cartón e              
resto ,  xa  que  son  a  base  da  xeración  de  residuos  domés�cos.  Estes  colectores  están               
amplamente  distribuídos  polo  municipio,  cada  un  cunha  cor  estandarizada  para  unha            
mellor  iden�ficación.  Os  colectores  son  baleirados  mediante  rutas  regulares,  durante           
as   cales   pasa   o   camión   do   lixo   para   recoller   os   residuos.   

Existen  colectores  que  non  teñen  unha  ruta  especifica  por  a  baixa  frecuencia  de              
recollida.   Son   os   de   pilas,   os   de   aceite   de   cociña   usado,   e   os   de   roupa.  

Outros  residuos,  de  xeración  moito  menos  frecuente,  teñen  formas  alterna�vas  de            
recolección.  

 

 

QUE   SE   PODE   DESBOTAR   EN   CADA   COLECTOR?  

 

Iglús   Verdes  

Nos  iglús  vedes  desbótase vidro ,  é  dicir,  botellas  de  vidro,  tarros  e  frascos  de  vidro  que                 
son   de   bebidas,   alimentos,   perfumes   e   cosmé�cos.   

Non  deben  depositarse  nos  colectores  de  vidro  os  tapóns  das  botellas  e  botes,  as               
cor�zas,   os   fluorescentes   ou   os   botes   de   medicamentos.   
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Tampouco  vidro  plano  como  o  das  xanelas  ou  espellos,  ou  vaixela,  como  vasos  de               
cristal  ou  bandexas  de  forno,  ou  cerámica.  Todo  iso  se  considera  entullo  ou  escombro  e                
debe   depositarse   nos   colectores   para   este   fin.  

Os  envases  de  vidro  deben  ir  sen  tapóns  e  sen  tapas,  o  máis  limpos  posible  para                 
facilitar   a   reciclaxe.  

Localización   destes   colectores   en   Tomiño:   

( h�ps://drive.google.com/open?id=1_bV8-MkQbuVLHFzXsDSpXbWtN6EUCGnw&usp=sharing )  

Para   máis   informción:    https://sirga.xunta.gal/vidro-fluxo  

https://www.ecovidrio.es/node/279  

 

 

Colector   amarelo  

No  colector  amarelo  deposítanse  os envases ,  reciclándose  as  botellas  e  envases  lixeiros             
de  plás�co  como  as  botellas  de  auga,  de  refrescos,  de  leite,  de  zumes,  de  vinagres;                
envases  de  produtos  de  aseo  e  limpeza,  champús,  xeles,  suavizantes;  envases  de             
iogures;   bandexas   e   caixas   de   porexpan   para   alimentos;   tapas   e   tapóns   de   plás�co,   etc.  

Tamén  se  reciclan  bolsas  e  envoltorios  de  plás�co  e  aluminio  e  as  bolsas  da  compra,  as                 
latas,   os   envases   metálicos   e   os   bricks.  

O  ideal  sería  pregar  tanto  bricks  coma  envases  de  plás�co  para  que  ocupen  o  menor                
espazo   posible.  

Nunca  se  deben  depositar  no  colector  amarelo  plás�cos  agrícolas,  embalaxes  de  palés             
ou  pedidos  industriais,  envases  de  fitosanitarios  ou  fer�lizantes,  material  eléctrico           
como  cables  ou  enchufes,  rotuladores,  cepillos  de  dentes  ou  aparellos  fabricados  de             
plás�co,   que   non   sexan   envases.  

Localización   destes   colectores   en   Tomiño:  

( h�ps://drive.google.com/open?id=1v6T0JgTUfubmZ3FGH4XiSbtYdBT_Tj7-&usp=shari 
ng )  

Para   máis   informción:    https://sirga.xunta.gal/envases-lixeiros-fluxos  
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Colector   azul  

Nos  colectores  azuis  desbótase  o papel e  o cartón ,  o  que  inclúe  as  caixas  de  cartón,                 
folios,  cadernos  e  sobres.  Tamén  folletos  de  publicidade,  embalaxes  de  cartón  e  papel,              
revistas,   prensa   e   libros,   aínda   que   estes   úl�mos   quizás   prefiras   doalos.  

Non  se  poden  desbotar  no  colector  azul  o  papel  dos  panos  da  mesa,  papel  de  cociña                 
usado,   papeis   sucios   ou   tetrabriks.  

O  ideal  é  pregar  o  cartón  para  que  ocupen  o  menor  espazo  posible,  quitando  os                
plás�cos,   grampas,   precintos,   etc.   O   papel   e   o   cartón   debe   ir   limpo   e   seco   o   colector.  

Localización   destes   colectores   en   Tomiño:   

( h�ps://drive.google.com/open?id=1zD4Ter9iv7UBGdBfSQ7tIv0biePzThAs&usp=sharing )  

Para   máis   informción:    https://sirga.xunta.gal/papel-carton  

 
 

 

*  Para  resolver  dudas  sobre  reciclaxe  tamen  podes  acceder  á  aplicación  A.I.R-e  de              
ecoembes:  

h�ps://www.ecoembes.com/proyectos-destacados/chatbot-aire/  

 

*Páxina   de   ecoembes:  

h�ps://www.ecoembes.com/es  

 

 

Colector   verde   de   RSU  

Nos  colectores  verdes  máis  comúns  desbótase  a  fracción resto ,  é  dicir,  todo  o  que  se                
pode  producir  nunha  casa  que  non  teña  colector  ou  punto  de  recollida  específico,  e               
que   non   son   suscep�bles   de    reciclaxe    nin    compostaxe    (materia   orgánica).  

Non  se  poden  desbotar  neste  colectores  os  residuos  de  poda,  xardinería  ou  limpeza  de               
terreos.   Tampouco   cinzas   ou   entullos   de   obras   (escombros).   

Este  lixo  debe  depositarse  en  bolsas  ben  pechadas,  e  a  tapa  do  colector  debe               
permanecer   pechada   para   evitar   fedores   e   a   intromisión   de   animais   domés�cos.  
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Localización   destes   colectores   en   Tomiño:  
( h�ps://drive.google.com/open?id=1iBGEO3QMe4dTgYZwiAAt-yUa18C9qc0v&usp=sharing )  

 

Colectores   de   pilas   e   baterías.  

Os  colectores  de  pilas  non  son  colectores  estandarizados,  nos  que  se  poden  depositar              
pilas  e  baterías  de  toda  clase,  as  cales  son  altamente  contaminantes.  Unicamente             
aceptan  baterías  de  �po  domés�cos  de  maneira  que  non  se  inclúen  baterías  de  coche               
ou   aparellos   motorizados,   as   cales   deben   depositarse   nun   punto   limpo.  

Os   puntos   de   recollida   de   pilas   no   concello   de   Tomiño   son   os   seguintes:  

Nome  Enderezo  

AUTOSERVICIO   SERGIO  Vilameán   25   -   Vilameán  

AUTOSERVICIO   HERMANOS   RODRIGUEZ  Estrada   17   -   Currás  

AUTOSERVICIO   QUINTEIRO  Rotea   5   –   Amorín  

BAR   ABELLEIRO  O   Outeiro,   13,   amorín  

BAR   FLORENTIÑA  Igrexa   9   -   Pinzás  

CASA   PINO  Torrón   64   -   Sobrada  

CEIP   PINTOR   ANTONIO   FERNANDEZ  Praza   Pintor   Antonio   Fernández   6-   Goián  

CEIP   SANTA   MARIA   DE   TEBRA  A   Igrexa,   s/n   -   SANTA   MARIA   DE   TEBRA   

CEIP   SOBRADA  Calle   Torron,   52,   Sobrada  

CENTRO   SAUDE   TOMIÑO  a   Rocha,   36  

CEIP   SANTA   MARIA   DE   TEBRA  A   Igrexa   s/n    –   Santa   María   de   Tebra  

COLEXIO   PEDRO   CASELLES   BELTRAN  Mosteiro   s/n   -   Tomiño  

CONCELLO   DE   TOMIÑO  Praza   do   Seixo   1   –   Tomiño  

ELECTRO   GONZALEZ   SL  A   Calle   38   -   Goián  

ESTANCO   DIZ  Rúa   Gondomar   49   -   Tomiño  

FERRAXERÍA   BOUZADA  Rúa   Gondomar   11   -   Tomiño  

FERRAXERÍA   RODA  Rúa   Colón   1   -   Tomiño  

GASOLINERA   CEPSA  PO   –   522,   PK   63.4.   -   Forcadela  
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IES   TOMIÑO  Solleiro   s/n   -   Tomiño  

ILLA   CARREGAL  Carregal   de   Abaixo   –   Amorín  

ILLA   ESTÁS  Granxola   –   Estás  

ILLA   GOIAN  Avenida   de   Ordóñez   -   Goián  

ILLA   PRAZA   ARROTEA   (AMORÍN)  Arrotea   –   Amorín  

ILLA   PRAZA   SAN   SALVADOR   DE   TEBRA  Lubián   –   San   Salvador   de   Tebra  

ILLA   RÚA   A   GUARDA  O   Seixo   –   Tomiño  

ILLA   VILAR  Vilar   –   Tomiño  

REGALOS   ANDREA  Avenida   Ordóñez   24   -   Goián  

SUMINISTROS   PEGO  Avenida   Gondomar   3   Baixo   -   O   Seixo  

 

 

 

 

Colectores   de   aceite   vexetal   usado  

En  diversos  puntos  do  municipio  hai  colectores  específicos  de  recollida  de  aceite             
vexetal  usado.  Para  depositar  o  aceite,  este  debe  recollerse  nunha  botella  de  plás�co,  a               
cal   se   desbotará   ben   pechada   ó   colector.  

Por  aceite  domés�co  usado  entendemos  aceite  de  cociña,  nunca  aceite  de  motor.  O              
aceite  de  motor  debe  depositarse  nun  punto  limpo  para  que  sexa  tratado  da  maneira               
adecuada.  

 

1.Parquing   A   Roda  

2.Illa   San   Salvador   Tebra  

3.Illa   Amorín  

4.Illa   Estás  

5.Colectores   Torrón  

6.Colectores   CEIP   Goian  
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7.Rúa   Tui   (parquing)  

8.Goian.   Avda.   Ordoñez  

9.   Illa   de   Goian  

10.   Figueiró-Espiñeiro  

11.Rúa   Gondomar(Froiz)  

12.Praza   da   mina  

13.Barrantes(hai   que   comprobar)  
 

 

Localización   destes   colectores   en   Tomiño:  
( h�ps://drive.google.com/open?id=1O25_8Vy-1_QBegMAabin5rBHlBynZAIY&usp=shar 
ing )  

 

 

Colectores   de   roupa  

Repar�dos  por  diferentes  puntos  do  municipio  hai  colectores  específicos  de  recollida            
de  téx�les.  Nestes  colectores  pódense  desbotar  roupa,  calzado,  complementos,  roupa           
da  casa  e  xoguetes  como  peluches.  O  material  recollido  clasi�case,  e  as  prendas  non               
aproveitables   recíclanse.  

 

Nom_Producto  

Avda.   Pio   Troncoso   (Auditorio)  

C/   Carregal   de   arriba   (farmacia)  

C/   Mosteiro   (colegio   Pedro   Caselles)  

Casal,   2-A   (Farmacia)  
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Lugar   a   Rocha   (Centro   de   Salud)  

Lugar   Torrón  

Plaza   Pintor   Fernandez   (colexio)  

PO-552   (gasolinera   Cepsa   Forcadela)  

Rua   Daniel   Calzado  

 

Localización   destes   colectores   en   Tomiño:  
( h�ps://drive.google.com/open?id=1iKfpnqZ_ldbXsEBDkPQKcXL7ic3Hveee&usp=sharin 
g )  

 

 

Residuos   de   medicamentos  

Os  medicamentos  non  se  deben  desbotar  en  ningún  dos  colectores  anteriores,  xa  que              
son  produtos  químicos  que  poden  ser  perigosos  se  non  se  tratan  correctamente.  Para  a               
súa   eliminación   controlada   existen   os   puntos   SIGRE,   situados   en   farmacias.  

Tódolos  restos  de  medicamentos  caducados  ou  non  u�lizados  e  os  seus  envases  deben              
desbotarse  nos  puntos  SIGRE,  incluíndo  todos  aqueles  envases  que  es�veron  en            
contacto  co  medicamento  (frascos,  tubos,  ampolas,  aerosois,  etc)  aínda  que  estén            
baleiros.  Isto  é  preciso  para  poder  iden�ficar  os  dis�ntos  �pos  de  medicamento  e              
darlle   o   tratamento   máis   apropiado.  

As  caixas  de  cartón  e  envases  de  medicamentos  de  todo  �po,  teñan  aínda  restos  do                
medicamento   ou   non,   non   deben   desbotarse   os   colectores   de   reciclaxe   regulares.  

NON  se  deben  desbotar  agullas,  gasas,  termómetros,  produtos  químicos,  radiogra�as           
ou   pilas.  

Para   máis   informción:     https://www.sigre.es/  

 

Lámpadas   e   fluorescentes  

As  lámpadas  e  fluorescentes  non  se  deben  desbotar  nunca  ó  colector  da  fracción  resto,               
xa  que  poden  desprender  gases  nocivos.  Para  iso,  en  ferraxerías  e  puntos  de  venda  de                
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electrodomés�cos  teñen  a  obriga  de  recollelas.  O  ideal  é  levalas  alí  no  momento  que  se                
quere   mercar   outra   para   subs�tuíla.  

Centros  de  distribución  deste  �po  de  funxibles  teñen  uns  pequenos  colectores  de             
cartón   no   seu   exterior   onde   se   poden   depositar.  

En   Tomiño,   os   puntos   de   recollida   de   lámpadas   e   fluorescentes   son   os   seguintes:  

 

FERRETERIA   A   RODA    Buenos   Aires,   4   Izq.   -Tomiño  

EXPERT   TOMIÑO    Avenida   Gondomar   nº   59   -   Tomiño  

FERRETERIA   BOUZADA    Gondomar,   12   -   Tomiño  

COMERCIAL   IFEGA   INSTALACIONES    A   Rocha   9   -   Tomiño  

ENECO   GALAICA    Uruguay,   2   -   Tomiño  

ALIPROX   GOIAN   Avda.   Ordoñez   semisotano,   Edif.   Vigasa,26   -   Goián  

FRERRETERIA    CRESPOVAZQUEZ    C/   Ordoñez,15   -   Goián  

ALIMENTACION   CELIA    Casal,   13   -   San   Salvador   de   Tebra  

 

Podese   consultar   a   súa   distribución   e   moita   máis   información   no   seguinte   enlace  

h�p://www.ambilamp.es/  

 

Envases   de   Fitosanitarios  

Os  restos  e  envases  de  fitosanitarios  son  altamente  tóxicos  e  por  lei  deben  ser               
xes�onados  por  un  canal  propio  de  reciclaxe  e  tratamento.  Para  a  eliminación  dos              
mesmos  ,  subministradores  e  grandes  usuarios  de  fitosanitarios  teñen  un  espazo  onde             
se  poden  depositar  os  envases  e  restos  dos  mesmo,  para  os  seu  posterior  tratamento               
por   parte   dun   xestor   autorizado.  

Os   puntos   de   deposito   destes   envases   en   Tomiño   son:  

Nome   do   Centro  Lugar  Teléfono  
Bodegas   Altos   de   Torona,   S.L  Vilachán   s/n   -   Tomiño  986442073  
Suministros   Hor�colas   Bacelo,   S.L.  Carregal   de   Arriba   70   -   Amorín  986633409  
Iago   Chao   Núñez   986622977  
Cris�na   Bouzana   986623412  
Celia   Alonso   Iglesias  Casal   13   –   San   Salvador   de   Tebra  986624044  
Viveros   Nilo   SL  Carretera   Tui-   A   Guarda   58   -   Figueiró  986620113  
Galiplant   SAT  Lago   -   Figueiró  986620306  
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Viveiros   Rio   Tollo  Tollo   47   -   Goián  986609709  
Ouro   Verde   2013   986621258  

Vanesa   Castro   Castro    
Luis   Fernández   Alonso  San   Salvador   de   Tebra  986624044  

Terra   do   Miño   Floricultores   SLU  Tollo   136   -   Goián  986   62024  
Terrastar   S.L.    

Goiagro   S.L.   986621151   

 

 

Para   máis   información   consultar   o   seguinte   enlace:    h�p://sigfito.es/  

 

QUÉ   SE   FAI   COS   RESIDUOS   SEN   COLECTOR   ESPECÍFICO?  

Hai  algúns  residuos  que,  pola  súa  natureza,  non  teñen  un  colector  específico.             
Dependendo   das   súas   caracterís�cas   pode   buscarse   unha   solución.  

 

Fracción   orgánica   ou   biorresiduo  

Considerando  biorresiduo  como  “ residuo  biodegradable  de  xardíns  e  parques,  residuos           
alimentarios  e  de  cociña  procedentes  de  fogares,  oficinas,  restaurantes,  maioristas,           
comedores,  servizos  de  restauración  colec�va  i  establecimentos  de  consumo  ó  por            
menor,  e  residuos  comparables  procedentes  de  plantas  de  transformación  de           
alimentos ”(segundo  a  nova  direc�va  2018/851),  esta  fracción  supón  unha  boa  parte  do             
lixo  que  se  desbota  nos  colectores  de  resto.  Sen  embargo,  estes  restos  poden  ser               
aproveitados.  

Tradicionalmente,  no  ámbito  rural,  restos  de  elaboración  de  alimentos,  restos  de            
comida,  céspede,  herba,  etc.  foron  empregados  para  alimentación  de  animais           
domés�cos  como  galiñas  e  porcos,  u�lizando  o  esterco  resultante  para  fer�lizar  as             
eiras.  

Ese  sería  o  des�no  ideal  de  todos  estes  residuos,  evitando  colapsar  os  colectores  de               
RSU.  

Para  o  manexo  da  materia  orgánica  domés�ca,  e  tendo  en  conta  a  actual Direc�va  de                
Residuos  (Direc�va  2018/851),  que  obriga  á  recollida  separada  dos  restos  orgánicos  ou             
a  compostaxe  individual  ou  comunitaria  dos  mesmos,  a  máis  tardar  o  31  de  decembro               
do  2023;  o  Concello  de  Tomiño  adscribiuse  ó  programa  REVITALIZA  impulsado  pola             
Deputación  de  Pontevedra,  no  ano  2016,  para  a  promoción  da  compostaxe  e  da              
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eliminación  da  fracción  resto  o  lixo  de  orixe  orgánico.  Neste  senso,  darase  a  opción  de                
autocompostaxe  a  toda  a  veciñanza,  tanto  nas  vivendas  situadas  nos  centros  de  O              
Seixo   e   Goián,   como   ós   que   viven   en   casas   independentes   no   rural.  

Para   máis   información   consultar   o   seguinte   enlace:    https://revitaliza.depo.gal/  

 
 

Restos   de   poda   e   xardín.  

Os  restos  de  poda,  terra,  céspede,  restos  de  horta  ou  follas  non  se  poden  desbotar  nos                 
colectores   de   RSU.  

No  seu  lugar,  a  maioría  destes  restos,  poden  desbotarse  nunha  pila  de  compostaxe,              
pois  tamén  é  materia  orgánica.  A  única  excepción  serían  os  restos  de  poda,  cos  cales  se                 
pode   seguir   algunha   destas   opcións:  

- Triturar   e   u�lizar   o   triturado   coma    estruturante    no   proceso   de    compostaxe .  
- U�lizar   como   leña.  
- Queimar,   solicitando   previamente   permiso   a   Xunta   de   Galicia.  

Para  solicitar  o  permiso  de  queima  a  Xunta  de  Galicia,  debese  chamar  o  012  ou  realizar                 
a   trámite   telemá�ca   que   se   ten   a   súa   disposición   en   

h�ps://queimasweb.xunta.gal/queimasweb/  

Unicamente  pide  o  DNI  e  un  correo  electrónico  para  as  comunicacións,  e  é  un  proceso                
gratuíto.  

Para   máis   información   sobre   queimas   consulte   o   seguinte   enlace:  

h�p://mediorural.xunta.gal/areas/forestal/queimas/norma�va/  

 

Residuos   de   obras   domés�cas  

Cando  se  realizan  obras  na  casa,  os  residuos  xerados  como  entullos,  restos  de              
canalizacións,  cemento,  etc  deben  depositarse  en  colectores  especiais  ,  instalados  pola            
empresa   construtora,   xa   que   non   son   un   residuo   de   xes�ón   municipal.  

Se  a  can�dade  é  pequena  (1  ou  2  capachos),  o  Concello  está  disposto  a  xes�onalo,  hai                 
un   colector   na   Nave   de   URBASER   para   que   depositar   estes   residuos.  

A  nave  de  URBASER  está  situada  en  Camiño  Novo  3,  parroquia  de  Tomiño,  e  polas                
mañás  suele  estar  algún  Operario,  pero  para  asegurarse  de  que  esté  alguén,  o  mellor  é                
ir   de   12:00   a   13:00.  
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Se  non  é  posible  esa  hora,  o  mellor  é  avisar,  chamando  ó  Concello,  para  convir  unha                 
hora.  

 

Residuos   voluminosos  

Considéranse   residuos   voluminosos   os   mobles,   somieres,   portas,   colchóns,   marcos...  

Estes  residuos  deben  depositarse  nun  punto  acordado,  previa  autorización,  chamando           
o   teléfono   986622001,   xa   que   teñen   un   sistema   de   recollida   independente.  

Débese  chamar  antes  de  desbotar  nada  para  acordar  o  punto  de  recollida,  cun  límite               
de  4  vultos  por  vivenda.  O  horario  de  recollida  de  voluminosos  é  durante  a  mañá  do                 
segundo  e  úl�mo  xoves  de  cada  mes,  de  maneira  que  os  voluminosos  deben              
desbotarse   no   punto   acordado   o   mércores   durante   a   tarde-noite.  

 

Residuos    de   aparatos   eléctricos   i   electrónicos   (RAEEs)  

Estes  residuos  son  frigoríficos,  conxeladores,  aparatos  de  radio,  televisores,          
microondas,   lavadoras,   secadoras,   ordenadores,   etc.   

Os  residuos  eléctricos  de  gran  tamaño,  como  os  frigoríficos  e  lavadoras  pódense             
recoller   como   voluminosos   normais,   aínda   que   non   é   o   máis   recomendable.  

Ó  realizar  a  compra  de  electrodomés�cos,  aparellos  electrónicos  e  eléctricos,  os            
distribuidores  e  comercios  de  venda  teñen  a  obriga  de  recoller  os  aparellos  que  van  a                
ser   subs�tuídos   ou   equivalentes .  

Para  máis  información:    
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion 
-residuos/flujos/aparatos-electr/electricos-y-electronicos-donde-depositarlos.aspx  

 

Outros   residuos  

Residuos  tóxicos  pouco  habituais  tales  como  caldeiros  de  pintura  ou  verniz,  sprays  e              
aerosois  de  pintura,  radiogra�as,  pneumá�cos  e  outros  residuos  inclasificables  debe           
ser   depositados   en   puntos   limpos.  

Así  que,  para  unha  mellor  xes�ón  destes,  ponte  en  contacto  co  departamento  de              
Medio   Ambiente   do   concello.   

 

Tlf:   986   62   20   01   

Correo   electrónico:   tecnica.medioambiente@tomino.gal   
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Compostaxe  comunitaria  e  individual  (con  datos,  situación  dos         
composteiros   comunitarios,   formulario   de   inscrición   no   individual...).  
 

QUE   É   A   COMPOSTAXE?  

A  compostaxe  é  un  proceso  natural  mediante  o  cal  se  descompoñen  os  restos  de  materia                
orgánica,  que  provén  dos  restos  da  comida,  da  horta  ou  do  xardín,  converténdoos  nun               
fer�lizante  estable  e  de  calidade  denominado compost .  Neste  proceso  natural  par�cipan            
diferentes  organismos  vivos,  dende  microorganismos  até  pequenos  insectos  e  outros  animais            
ou  fungos,  polo  que  a  morea  de  material  en  compostaxe  cons�túe  en  si  mesmo  un  ecosistema                 
complexo.  

Exemplos   de   restos   orgánicos   que   se   poden   desbotar   no   composteiro   ou   na   pila:  

⎯ Restos   de   comida  
⎯ Pousos   de   café   ou   infusións  
⎯ Restos   de   podas   de   árbores   e   arbustos   (mellor   triturados)  
⎯ Flores,   herba   e   restos   de   plantas  
⎯ Follas   ou   céspede  
⎯ Restos   de   horta   ou   froita  
⎯ Algas  
⎯ Fíos   e   telas   naturais,   sen   �nxir  
⎯ Pelo   (non   �nxido)  
⎯ Cinza   de   madeiras   naturais  
⎯ Cunchas  
⎯ Papel   e   cartón   sen   �nxir  
⎯ Restos   de   barrer  

Non   se   deben   desbotar   no   composteiro   ou   na   pila   os   seguintes   materiais:  

⎯ Materiais  orgánicos  que  teñan  contaminantes,  por  exemplo,  madeiras  vernizadas  ou           
tratadas   con   produtos   químicos.  

⎯ Excrementos  de  cans,  gatos  ou  persoas.  Os  animais  de  compaña  e  as  persoas  poden               
transmi�r  bacterias  ás  plantas  da  horta  que  despois  poden  afectar  ás  persoas  que              
consuman   as   verduras   ou   froitos   alí   cul�vados.   

⎯ Residuos   de   plás�co,   vidro,   papel   impreso,   aluminio,   etc.  

Se   queres   saber   máis:    h�ps://revitaliza.depo.gal/compostaxe  

 

QUE   É   O   COMPOST?  

O  compost  é  o  produto  resultante  do  proceso  da  compostaxe,  un  material  hixiénico  e  de                
aparencia  semellante  á  terra  do  monte.  É  un  fer�lizante  rico  en  substancias  minerais  e               
nutrintes,  beneficioso  para  o  crecemento  vexetal  e  que  podemos  empregar  na  terra  para              
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mellorarmos  as  súas  propiedades.  É  un  produto  estable  e  maduro  que  pode  ser  almacenado  en                
sacos,   para   ser   empregado   cando   o   precisemos.  

O  compost  elaborase  de  forma  tradicional  dende  hai  moito  tempo  nas  comunidades  rurais,              
usualmente  mediante  compostaxe  en  pila,  resultando  na  coñecida  como  “pilla  de  abono”,  onde              
se  desbotaban  o  esterco  producido  polos  animais  domés�cos,  ademais  dos  restos  da  horta  e               
dos   xardíns,   coma   flores,   pequenas   ramas,   restos   das   plantas   cul�vadas,   etc.  

Actualmente,  pola  redución  das  familias,  do  número  de  animais  domés�cos  e  das  leiras,  moita               
xente  desbota  estes  restos  en  recipientes  moito  máis  pequenos,  que  poden  ser  mercados  ou               
fabricados   por   eles   mesmos   ( composteiros ).  

O   uso   do   compost   como   abono   orgánico   ten   moitas   vantaxes:  

⎯ Mellora  a  estrutura  do  solo  e  a  súa  resistencia  á  erosión,  xa  que  mantén  una  correcta                 
aireación   e   humidade   no   solo.  

⎯ Achega  elementos  nutri�vos,  precisos  para  o  crecemento  das  plantas,  que  ao  liberarse             
paseniñamente   supoñen   unha   achega   con�nuada   de   nutrintes.  

⎯ É   un   abono   de   produción   caseira,   libre   de   patóxenos.  
⎯ Actúa   como   axente   bactericida   e   funxicida.  
⎯ Aumenta   a   fauna   do   solo,   especialmente   de   miñocas,   que   facilitan   a   aireación.  
⎯ Mingua  os  efectos  nega�vos  dos  axentes  tóxicos,  como  pes�cidas  e  metais  pesados,  ao              

non   ter   que   empregar   fer�lizantes   químicos.  
⎯ Conservar   as   turbeiras   ao   non   ter   que   empregar   a   turba   como   emenda.  
⎯ Feito   na   casa,   é   gra�s.  

 

COMO   COMPOSTO   NA   MIÑA   CASA?  

Independentemente  do  �po  de  compostaxe  se  quere  facer  (en  pila,  nun  composteiro  caseiro              
ou   cun   modelo   comercial)   empezase   buscando   unha   boa   localización.  

O  mellor  é  buscar  un  espazo  preto  da  horta  ou  nun  recuncho  do  xardín,  protexido  dos  ventos                  
dominantes,  e  preferiblemente  baixo  unha  árbore  de  folla  caduca,  xa  que  protexe  do  sol  no                
verán   e   permite   que   lle   de   calor   no   inverno.  

O  composteiro  ou  a  pila  debe  estar  en  contacto  directo  coa  terra,  non  pode  estar  nunha                 
plataforma  impermeable,  para evitar  que  se  acumule  o  exceso  de  líquidos  que  se  xera  na                           
descomposición  e  que  impediría  a  entrada  de  aire,  xerándose  pudricións  e  malos  cheiros,                          
froito   dunha   fermentación   sen   osíxeno.   

Porase  unha  primeira  capa  de  ramas,  piñas,  toxo  picado  ou  restos  de  poda,  que  actuará  coma                 
base  e  permi�rá  unha  maior  aireación  e  drenaxe.  E  tamén  impedirá  que  os  residuos  se                
compacten   no   fondo.  

Unha  vez  feita  a  base,  mesturarase  unha  medida,  como  por  exemplo  un  caldeiro,  de  materia                
orgánica  húmida,  con  outra  de  estructurante.  Materia  orgánica  húmida  serían  os  restos  de              
comida  ou  de  preparación  de  alimentos,  froita,  céspede,  etc.  e  estructurante  é  a  materia  seca,                
como  follas,  herba  seca,  serraduras,  poda  triturada,  etc.  Este  aporte  farase  en  capas,  cubrindo               
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os  restos  de  comida  ou  o  esterco,  con  capas  de  follas  ou  herba.  Isto  evitará  a  aparición  de                   
moscas   e   outros   insectos   e   tamén   que   feda   o   composteiro.  

A  humidade  e  a  aireación  do  composteiro  deben  ser  controladas.  Desta  maneira,  debe  regarse               
a  pila  ou  o  con�do  do  composteiro  se  está  demasiado  seco.  No  caso  de  que  es�vese                 
demasiado  húmido  habería  que  engadir  máis  materia  seca.  Debe  remexese  de  cando  en  vez               
para   que   se   poidan   mesturar   as   dis�ntas   capas.  

Unha  vez  que  o  composteiro  estea  a  metade  ou  a  pila  alcance  unha  altura  aproximada  de                 
medio  metro  o  proceso  comeza, o  material  vaise  descompoñendo.  Nun  composteiro                 
individual  o  material  máis  maduro  quedará  na  parte  inferior  e  o  máis  novo  na  superior,  xa                                
que  é  onde  se  vai  engadindo  os  restos  frescos  e,  chegado  a  este  punto,  non  é  preciso                                  
remexer  en  exceso  nin  en  profundidade.  Ao  cabo  duns  7  meses,  pódese  ter  un  compost                              
maduro   (con   aspecto   de   sustrato   de   xardinería)   e   pódese   ir   retirando   pola   parte   inferior.  

Como  úl�mo  paso,  pódese  cribar  o  compost  extraído  para  obter  un  compost  máis  fino,  para  o                 
seu  uso  por  exemplo  en  macetas.  Os  restos  do  compost  que  non  pasaron  a  criba  se  desbotan                  
na  pila  de  compostaxe  ou  composteiro  de  novo,  para  que  con�núen  co  proceso  de               
degradación.  

 

PREGUNTAS   FRECUENTES  

Atrae  as  moscas  ou  fede?  Non.  Cubrindo  os  restos  das  comidas  co  estructurante  evítase  que  as                 
moscas  se  acheguen  ó  compost  en  formación,  e  se  se  manteñen  as  condicións  adecuadas  de                
aireación,   temperatura   e   humidade,   non   cheirará   mal.  

É  moi  traballoso  de  manter?  En  realidade  leva  moi  pouco  tempo,  menos  que  manter  o                
céspede.  

Gasta  moita  auga?  Non,  especialmente  se  durante  o  verán  está  situado  á  sombra.  No  caso  de                 
que   o   tempo   sexa   moi   seco   é   posible   que   sexa   necesario   regalo   de   cando   en   vez.  

Cómo  sabemos  se  sé  esta  facendo  correctamente ?  Se  notamos  que  os  restos  teñen  un               
aspecto  esponxoso,  é  dicir,  que  non  teña  exceso  de  humedade  (aspecto  de  puré)  ou  que  estea                 
excesivamente   seco   (o   material   debe   estar   recuberto   por   unha   película   de   auga).  

Pódense  desbotar  restos  de  carne  ou  pescado?  Antes  de  desbotar  restos  de  carne,  peixes,               
comida  cociñada  ou  pan  aconsellase  preparar  unha  capa  de  materia  seca  duns  dez              
cen�metros.   O   mesturar   e   tapar   os   restos   da   cociña   coa   materia   seca   non   haberá   problemas.  

Pódense  desbotar  cítricos  ou  mondas  de  cítricos? Pódense  desbotar  laranxas,  limóns,  pomelos             
e  outros  cítricos  e  as  súas  cascas  sen  problema  algún,  aínda  que  é  recomendable  cortalos  en                 
anacos  miúdos.  Aínda  que  é  un  produto  ácido  non  lle  transmite  tal  acidez  ó  solo  xa  que  que  se                    
equilibra  con  outras  cousas  desbotadas  á  pila  ou  composteiro,  como  por  exemplo,  as  cascas  de                
ovo  ou  cunchas.  O  mesmo  proceso  de  descomposición  da  materia  orgánica  por  compostaxe,              
ainda   que   sexa   de   caracter   ácido,   dá   como   resultado   un   produto   neutro   ou   lixeiramente   básico.  

Pódense  desbotar  excrementos  de  cans  e  gatos?  Os  excrementos  son  compostables  pero  non              
é  recomendable  desbotalos  no  composteiro  ou  pila  xa  que  poden  dar  algún  problema  de  saúde                
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no  manexo  do  compost,  pois  poden  conter  patóxenos  fecais.  Ademais,  os  animais  de  compaña               
aliméntanse  con  pensos  que  conteñen  an�bió�cos  e  que  poderían  destruír  a  poboación             
bacteriana   do   solo,   a   cal   é   beneficiosa   para   o   crecemento   dos   vexetais.  

Pódese  desbotar  aceite  de  fri�r?  Os  aceites  queimados  ou  alimentos  carbonizados  poden             
conter  elementos  tóxicos  así  que  non  é  recomendable  desbotalos  na  pila  ou  composteiro.  É               
mellor  almacenalos  nun  bote  e  levalos  ó  punto  de  recollida  de  aceite  máis  próximo.  Pola                
contra,  o  aceite  cru  das  ensaladas  e  outros  restos  aceitosos  das  comidas  poden  desbotarse  sen                
máis   no   composteiro.  

Tarda  moito  en  facerse  o  compost?  Usualmente  o  compost  tarda  en  formarse,  de  media,  uns                
sete   meses.  

Pódese  desbotar  todo  �po  de  poda?  Si,  tendo  en  conta  que  hai  materiais  que  tardan  máis                 
tempo  en  desfacerse  (por  exemplo  palmeira,  magnolio,…)  e  evitando  que  a  trituración  desa              
poda  sexa  demasiado  fina  ou  demasiado  grosa,  para  que  dé  unha  estrutura  esponxosa  que               
permita   a   entrada   de   aire   e   que   o   material   non   quede   apelmazado.  

Pódese   cambiar   de   si�o?    Sen   ningunha   dúbida.  

Cómo  é  o  compost  maduro?  O  compost  maduro  é  o  situado  na  parte  inferior  da  pila  ou  do                   
composteiro.  Será  de  cor  marrón  escura  ou  negra  e  ulirá  como  a  terra  de  monte  ou  substrato                  
para  plantas  ornamentais.  Ó  collelo  coa  man  e  apretalo  non  debe  quedar  manchada.  Pódense               
observar   miñocas   e   cochinillas.   

*Para  resolver  máis  dúbidas  podemos  consultar  a  páxina  do  revitaliza           
( h�ps://revitaliza.depo.gal/web/revitaliza/composteiros-individuais )  ou  chamar  ao  concello      
e   contactar   co/a    mestre/a   composteiro/a .  

 

 

A   COMPOSTAXE   EN   TOMIÑO  

Ó  longo  deste  ano  2020,  o  Concello  de  Tomiño,  co  apoio  da  Deputación  de  Pontevedra,  a  través                  
do  Revitaliza,  ampliará  os  dous  programas  de  compostaxe  postos  en  marcha  en  2016,  e  así                
farao  extensible  a  toda  a  veciñanza.  Son  o  programa  de  compostaxe  comunitaria  e  o  programa                
de   compostaxe   individual   no   rural.  

 

PROGRAMA   DE   COMPOSTAXE   COMUNITARIA  

O  programa  de  compostaxe  comunitaria  está  des�nado  a  persoas  que  viven  en  pisos  ou               
vivendas  unifamiliares  equivalentes  a  pisos,  é  dicir,  que  non  teñen  finca  anexa  ou  a  que  teñen  é                  
demasiado  pequena  como  para  producir  residuos  vexetais  en  can�dade  importante,  ou  a  finca              
anexa  está  asfaltada.  Este  programa  diríxese,  polo  tanto,  ós  núcleos  urbanos  de  O  Seixo  e                
Goián.  

Hai   dous   composteiros   comunitarios,   un   en   cada   núcleo   urbano.   
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O  composteiro  comunitario  de  O  Seixo  está  situado  no  parque  anexo  ó  Centro  Tomiñés,  entre  a                 
Rúa   O   Camiño   e   a   Rúa   Gondomar.  

 

 

O   Composteiro   comunitario   de   Goián   está   situado   en   A   Calle   ,   fronte   a   gardería   Galiña   Azul.  
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PROGRAMA   DE   COMPOSTAXE   INDIVIDUAL   NO   RURAL  

O  programa  de  compostaxe  individual  no  rural  está  des�nado  a  persoas  que  viven  en  vivendas                
individuais  no  rural  de  Tomiño,  é  dicir,  todos  aqueles  excluídos  do  programa  de  compostaxe               
comunitario.   

*Ata  agora,  para  par�cipar  nestes  programas  era  preciso  cubrir  un  formulario  de  inscrición  e               
presentalo   no   Rexistro   do   Concello   de   Tomiño.   

Neste  momento,  para  chegar  á  toda  a  veciñanza  dunha  maneira  organizada,  desenvolveranse             
reunións  informa�vas  en  cada  parroquia,  na  que  cada  veciño  (�tular  do  inmoble  ou  en  que                
delegue),  ó  que  previamente  se  lle  enviará  unha  invitación,  poderá  inscribirse  e  levar  un               
composteiro  para  compostaxe  individual  ou  un  caldeiro  para  compostaxe  comunitaria.  O  que             
requerirá,  por  parte  do  veciño,  o  compromiso  de  facer  compostaxe  e  a  autorización  de  visitas                
de   seguimento   por   parte   do   persoal   técnico   para   ese   menester.  
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