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INFORMACIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL,  
SOSTIBILIDADE E CAMBIO CLIMÁTICO 

 
06/11/2020 - COMUNICACIÓN DA COMISIÓN EUROPEA 

RECOLLIDA SEPARADA DOS RESIDUOS PERIGOSOS DE ORIXE DOMÉSTICA 

(2020/C 375/01) 

 
O pasado 6 de novembro de 2020 a Comisión Europea emitiu unas directrices sobre a 
recollida separada de residuos perigosos de orixe doméstica (RPOD), en base ao recollido no 
artigo 20, apartado 4, da Directiva marco sobre residuos1. A finalidade é axudar aos Estados 
Membros a elaborar e poñer en práctica programas de recollida separada de RPOD, 
facilitándolles este labor. 
 
Para elo, o documento expón exemplos de boas prácticas de xestión dos RPOD en diversas  
zonas da UE, seguido dun apartado no que se describen os tipos de residuos perigosos que 
se xeran de maneira máis habitual nos fogares, coa súa correspondente clasificación 
segundo a lista europea de residuos (Decisión 2000/532/CE), e finalmente inclúese a 
exposición dos principais factores de éxito para acadar unha mellor recollida separada 
destes residuos. 
 
A pesar de que os RPOD constitúen unha fracción pequena do total de residuos xerados, a 
súa importancia é relativamente superior debido a que poden impedir un reciclado de calidade 
de todas as demais fraccións e tamén debido a motivos de seguridade. 
 
Cómpre destacar que estas directrices non abordan especificamente os fluxos de residuos 
que xa están cubertos por outras disposicións lexislativas da Unión sobre os residuos, como 
as pilas, os RAEE, os aceites usados ou os vehículos fora de uso, para os que xa se dispón 
de sistemas de recollida e tratamento específicos. 
 
 
MELLORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE RECOLLIDA DE RESIDUOS PERIGOSOS DE 
ORIXE DOMÉSTICA 
 
Os RPOD abarcan unha ampla gama de materiais con diversas propiedades perigosas 
(recollidos no anexo III da Directiva marco sobre residuos). Algúns exemplos de residuos 
deste tipo que normalmente se xeran nos fogares son: pinturas e vernices, praguicidas para 
xardíns e hortos, produtos de limpeza, determinados medicamentos sen utilizar e 
determinados residuos de actividades de bricolaxe e mantemento de vehículos. 

                                                 
1 Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 19 de novembro de 2008, sobre residuos. 
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A pesar de que tanto as características como o tratamento dos diferentes tipos de RPOD 
difiren sumamente entre si, a análise das mellores prácticas existentes para a súa recollida 
permitiu identificar os seguintes sistemas de recollida separada: 

 recollida periódica nun lugar concreto (por exemplo, puntos de recollida móbiles) ou o 
establecemento da recollida a domicilio; 

 recollida en tenda; 
 depósito en puntos limpos. 

 
Resulta esencial evitar o depósito dos RPOD nos contedores de recollida urbana xerais, así 
como outras formas de eliminación que poidan supoñer un risco importante para a saúde e o 
medio, como por exemplo, vertidos por un sumidoiro. 
 
O documento recolle exemplos de boas prácticas de 5 zonas de países europeos que realizan 
a RS de RPOD de forma distinta: Gran Ducado de Luxemburgo (Bruxelas), Servizo Ambiental 
da Rexión de Helsinki (Finlandia), Odense (Dinamarca), París (Francia) e Tallín (Estonia). 
 
Así mesmo, inclúese o detalle das tipoloxías de RPOD que se xeran de forma máis 
habitual nos fogares, coa súa clasificación segundo o código LER, e expóñense algúns 
exemplos de modelos de recollida selectiva destes residuos, e cítanse os tratamentos máis 
comúns na UE. 
 
 
FACTORES DE ÉXITO PARA A RECOLLIDA SEPARADA DE RESIDUOS PERIGOSOS DE 
ORIXE DOMÉSTICA 
 
Os sistemas de recollida separada satisfactorios aplican un enfoque integrado que inclúe os 
catro elementos seguintes:  

 ofrecer incentivos económicos, 
 fixar normas claras para o control do cumprimento xurídico, 
 facilitar unha infraestrutura para a recollida separada a medida, adaptada ás 

características poboacionais,  
 comunicarse de maneira activa e regular co público destinatario (neste caso, os 

fogares que xeran residuos). 
 
Para cada un destes elementos, o documento da Comisión recolle unha serie de boas 
prácticas que contribúen á mellora da recollida separada dos RPOD, moitas das cales poden 
ser postas en práctica polas Entidades Locais, como entidades con competencia en materia 
da xestión dos residuos municipais.  
 
 


