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BLOQUE 3: TERRITORIO E MEDIO AMBIENTE

XESTIÓN DE RESIDUOS
Comprometémonos a reformular a Estratexia de Galega de Economía Circular 2020-30 para a mellora da
natureza, a biodiversidade, a calidade do aire a e xestión das augas. O noso obxectivo é facela máis ambiciosa e
chegar a reducir nun 40% en 2030 a demanda de materiais da economía do país e por en pé políticas que
garantan o residuo cero. Queremos aumentar o peso do uso de materiais renovables en detrimento da
utilización de minerais que son importados do sur global. Acadaremos para o final da lexislatura un 20% de
redución en peso dos residuos xerados, establecendo instrumentos e medidas que incentiven a prevención, a re
utilización, a reparación e a reciclaxe. Con estas miras:
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Buscaremos a produtividade dos recursos, a través dunha eficiencia económica, para unha maior
riqueza no noso pais. Lanzaremos un plan de impulso da economía de ciclos curtos e de modelos de
cooperativas de produción e consumo.
O tratamento dos residuos deberá ser responsabilidade dos propios concellos e das deputacións
provinciais, naqueles concellos que non podan dispoñer de recursos para crear o seu propio centro de
reciclaxe. Crearemos unha nova normativa para que os Concellos máis grandes xestionen os residuos
municipais a través das súas propias plantas de reciclaxe. E os pequenos podan facer o mesmo a través
da súa colaboración coas Deputacións Provinciais, creando así, mais emprego verde.
Eliminaremos o transporte e concentración do modelo SOGAMA, baseado no vertido e na
incineración, modelos máis prexudiciais para o medio e a saúde. As empresas de reciclaxe, so percibiran
axudas autonómicas, en base o tonelaxe reciclado, e non o materia a reciclar recibido. Pecharemos
SOGAMA en 2025 e reverteremos o seu modelo incrementando a reciclaxe e reducindo de xeito radical
a queima e o soterramento.
Crearemos unha nova normativa para a penalización dos vertedoiros incontrolados e a incineración de
lixo. Pecharemos o vertedeiro de Miramontes (Santiago) o los vertedeiros de Casalonga (Teo) y Areosa
(Cerceda).
Fomentaremos a compostaxe a nivel local, para uso publico, en parques, xardíns e hortas comunitarias.
Instauraremos a obrigatoriedade de separación de residuos de alimentación e xardinería
Crearemos unha nova fiscalidade para fomentar que os residuos de vertedoiros e incineración vaian
cara o reciclado e a valorización. Estableceremos taxas por xeración que premien a redución na
produción, a compostaxe e a correcta separación dos residuos. As axudas post COVID 19 non se
otorgarán a empresas que potencien o uso dos plásticos, pasta de papel, combustibles fósiles ou que
non ofrezan xeitos de reparar e estender a vida útil dos produtos.
Tomaremos medidas para contribuír a responsabilidade dos produtores da re utilización dos seus
envases ao tempo que implementaremos e potenciaremos o sistema de retorno de envases,
implantación dun sistema SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases) e recollida
porta a porta en Galicia. Todas aquelas empresas que utilicen materiais contaminantes nas súas
producións, deberan ocuparse tamén da súa posterior recollida e reciclado
Remataremos coa división actual entre emisores e receptores de residuos. Todas as zonas deben tratar
e reciclar os seus propios residuos, para conquerir a maior eficiencia ecolóxica.
Subscribiremos acordos cos centros comerciais, para a devolución e re utilización de residuos
electrónicos, eléctricos e informáticos, así como para a devolución de envases de plástico, vidro e latas
que se descontaran na compra dentro do centro comercial. Aumentaremos a cota de reciclaxe en
produtos electrónicos e minaría urbana, impulsando industria local e I+D+I neste eido. Fomentaremos
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o deseño tecnolóxico e uso de materiais reciclables, incluíndo criterios de tecnoloxía verde nos
procesos de compra pública
Os aceites industriais e domésticos deberán ser recollidos para súa reciclaxe por empresas
debidamente autorizadas e que teñan pasado todos os controis medio ambientais.
O reciclado de pneumáticos, será obrigatorio e non poderá ser almacenado, nin destruído por
incineración. As plantas de reciclado deberan usalos para trituración mecánica.
Abordaremos de forma urxente e seria a retirada das terras contaminadas por lindano da Louriña sen
envialas ao vertedoiro das Somozas.
Crearemos políticas para a redución de envases dun solo uso ata chegar á súa erradicación.
Estableceremos mecanismos para que os produtores soamente podan usar envases retornables e
potenciaremos a venda a granel. Rexeitaremos a cultura de usar e tirar e promoveremos campañas
para reverter esa tendencia
Fomentaremos a reparación e a prolongación da vida dos bens de consumo fronte a obsolescencia
programada con campañas á sociedade galega, promovendo aos negocios de reparación con vantaxes
fiscais.
Estableceremos a prohibición da queima de residuos en cementeiras e de almacenar residuos en
antigas canteiras.
Estableceremos medidas cos produtores e toda a cadena alimentaria para reducir o desperdicio
alimentario nun 50% para 2024.
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