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PROXECTO “CENTRO UNIVERSITARIO DE COMPOSTAXE” 
 

 
 
 
1. Introdución 
 
Nos campus da UDC sérvense uns 20.000 menús cada semana, ademais de tapas e 

bocadillos, nos 17 servizos de bar-cafetaría-comedor cos que conta na actualidade esta 

universidade. Destes servizos, 11 atópanse situados en Elviña-A Zapateira, nun radio 

inferior a 1 km, e reúnen aproximadamente o 80% do servizo total. Como resultado, 

xéranse en Elviña-A Zapateira uns 1.500 kg de residuos orgánicos cada semana, 

segundo estimacións do ano 2009. A xeración de residuos orgánicos en cada un dos 

centros pode variar entre os 6 e os 50 kg/d de media, se ben algúns días a semana 

poderían alcanzarse os 100 kg nun único centro.  

 

O Proxecto “Centro Universitario de Compostaxe” ten por obxectivo a xestión ecolóxica 

destes residuos xunto cos restos vexetais de xardinería que se xeran no campus, 

transformándoos de forma conxunta, eficiente e sinxela en compost, aforrando así os 

custos económicos e ambientais que causan a súa recollida, transporte e tratamento 

externo.  

 

2. Qué e a compostaxe? 
 

A compostaxe é o proceso natural de descomposición e retorno o solo da materia 

orgánica que sucede nos bosques e fragas, pero optimizado para reducir o tempo 

necesario para obter un produto estabilizado, hixienizado, semellante a unha terra 

vexetal ou humus, denominado compost. Este material pode empregarse como 

emenda orgánica dos solos polas súas propiedades beneficiosas, entre as que 

destacan: poder fertilizante, achega de oligoelementos, mellora da estrutura do solo, 

mellora da capacidade de aireación do solo, incremento da súa retención hídrica, 

redución da erosión, enriquecemento da microfauna, maior resistencia a pragas, 

secuestrador de carbono (tanto de CO2 da atmosfera polo mellor crecemento das 

plantas, como da materia orgánica acumulada na forma de humus no solo. Así mesmo, 

axuda a reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro que se xerarían pola 

descomposición anaerobia da materia orgánica en vertedoiros, ou pola súa combustión 
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en incineradoras. Deste xeito, coa compostaxe péchase de maneira real o ciclo da 

materia orgánica, que retorna ao solo de onde xurdiu inicialmente. 

 
A compostaxe é un proceso coñecido e utilizado dende fai séculos, e xa aparece 

descrita nun manuscrito templario datado en 1186 e atopado en Trujillo (Cáceres). 

Porén, nas pasadas décadas a compostaxe á escala industrial tivo varios fracasos e 

acadou moi mala prensa en parte por un descoñecemento do proceso biolóxico e das 

características do material orgánico a tratar por parte das empresas explotadoras das 

instalacións. A tendencia a unha excesiva complexidade técnica e sofisticación das 

plantas, mais sen prestar a adecuada importancia ao proceso biolóxico e ás 

necesidades do residuo, causou a aparición de cheiros, lixiviacións, e composts finais 

de moi baixa calidade, incompatibles co seu uso agrícola. Mais xa nos últimos anos 

desenvolvéronse proxectos integrais de recollida selectiva e compostaxe que están a 

ofrecer excelentes resultados. 

 

3. O Proxecto “Centro Universitario de Compostaxe” 
 

O proceso de compostaxe, para acadar un resultado óptimo, ten como dificultade o 

feito de requirir unha alta participación e calidade na separación en orixe, mais tamén 

ten a vantaxe que se deriva dun elevado potencial para adaptarse ás pequenas 

escalas, a solucións de proximidade en que é máis factíbel procurar ese compromiso e 

calidade na separación en orixe. O presente proxecto busca explotar ese potencial, 

deseñando unhas instalacións (mini-instalacións) acaídas á escala de cada un dos 

servizos de cafetaría-comedor e unhas actuacións que garantan a implicación de toda 

a comunidade universitaria afectada, desde o sector dos servizos externos até os 

propios universitarios e universitarias.  

 

Da realización do proxecto han de derivarse diferentes beneficios: 

a) Acadar o tratamento ecolóxico e sustentábel destes residuos dentro do campus 

b) Dotármonos dunha experiencia positiva no ámbito da participación cidadá, 

colectiva e individual, para a resolución do problema de residuos 

c) Transmitir ao conxunto da sociedade a viabilidade dunha opción de xestión 

ecolóxica dos residuos. 

 

Ademais, o proxecto considera esencial a compoñente divulgativa, pois ha de terse en 

conta que no Campus de Elviña-A Zapateira estudan e traballan nos centros da UDC 

unhas 17.000 persoas. Como complemento do mesmo, a OMA-UDC promoverá o 

emprego do compost nun horto ecolóxico xa en funcionamento neste campus, ou nas 

futuras hortas urbanas da UDC.  

 

4.- Os axentes implicados 

 

Aínda que a compostaxe pode levarse a cabo cunha tecnoloxía sinxela, a realización 

dun proceso destas características require a participación de diferentes axentes 
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implicados na cadea de xeración e xestión de diversos residuos. Desta forma, 

identifícanse os seguintes axentes e tarefas a realizar: 

 
- Oficina de Medio Ambiente da UDC (OMA-UDC), que se responsabiliza da 

organización e coordinación xeral do proxecto, e da divulgación dos resultados.  

 

- Comedores da Escola Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) e da 

Facultade de Filoloxía. O persoal destes servizos encargáranse da separación dos 

residuos orgánicos da cociña e comedor e os eu traslado até a área de compostaxe. 

Ademais, deberá acadarse a colaboración das persoas clientes na separación de 

residuos en pratos e bandexas do comedor. 

 

- Servizo de xardinería da UDC. Responsabilizarase do subministro de material 

estruturante (fracción vexetal: FV), debidamente triturado, e do traslado do compost 

fresco até a área de maduración no Monte da Fraga. Este servizo está realizado 

actualmente pola empresa Jardincelas SL. 

 

- Consultor Ramón Plana1. O consultor en tratamentos biolóxicos de residuos 

orgánicos Ramón Plana encargouse das tarefas de deseño, construción e posta en 

marcha do compostador mecanizado (cuxa patente ten solicitada). Achegará así 

mesmo asesoramento técnico en xeral. Este compostador mecanizado (“Campusteiro”, 

en adiante) está situado ao pé da ETSA. Consiste nun cilindro rotatorio mecanizado, 1 

m de diámetro e 2 m de lonxitude, e diferentes elementos: 

 Sistema temporizado de ventilación da masa para garantir os niveis de osíxeno. 

 Sistema de avance e mesturado do material en parafuso senfín de dobre hélice 

que por rascado mantén limpos os orificios de ventilación. 

 Sistema de inclinación do cilindro colector para modificar os tempos de 

retención do material actuando sobre o cociente de avance e retorno do material. 

 Captación de lixiviados e posibilidade de retorno e xestión mediante rega do 

material con eles. 

 Posibilidade de engadir un segundo módulo para establecer unha segunda fase 

de proceso no mesmo equipo. 

 Varios puntos de acceso ao material para medición de variables, toma de 

mostras, inspección, etc… 

 

- Grupo de investigación Enxeñaría Química e Ambiental (EnQA). 

Responsabilízase da formación dun mestre compostador e prestará asesoramento 

científico-técnico así como diversos servizos analíticos de seguimento do proceso. 

 

- Servizo de Arquitectura e Urbanismo (SAU) da UDC, que se responsabilizará 

da futura integración paisaxística da instalación e do acondicionamento do lugar. 

 

                                                           
1 www.maestrocompostador.com 
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5. As instalacións de compostaxe na UDC 
 

Os sistemas de compostaxe existentes actualmente na UDC son os seguintes: 

 

1. Facultade de Filoloxía. Neste centro hai instalados unha serie de composteiros 

tipo doméstico de 320 litros de capacidade. Cóntase na actualidade con 3 composteiros 

pequenos, e prevese instalar outro máis de maior tamaño, de 1.050 litros, para a 

maduración final do compost.  

 

2. Escola Técnica Superior de Arquitectura. Neste centro instalouse un 

composteiro dinámico mecanizado de maior capacidade que os domésticos, 

aproximadamente de 1,5 m3. O compost obtido tras o paso dos residuos por este 

composteiro dinámico madurará nun composteiro estático de 320 litros de capacidade, 

e posteriormente noutro de vermicompostaxe de 1050 litros (con miñocas).  

 

Estas pequenas instalacións de compostaxe tratan actualmente todos os residuos 

orgánicos xerados nas cociñas destes centros universitarios. As fraccións que se 

someteron á compostaxe no presente proxecto foron as que se describen a 

continuación: 

 

i. Residuo orgánico: Son os restos de alimentos, xa sexan cociñados ou non, das 

dúas cafeterías onde se realizará o proxecto. As principais fraccións das que 

dispoñemos son mondas de laranxas, pousos de café, restos de preparación de 

comidas e restos de comidas cociñadas. 

 

ii. Residuo vexetal ou estruturante: Trátase de restos vexetais de podas e segas 

triturados, que se obteñen no propio campus da UDC ou ocasionalmente nas súas 

inmediacións. A empresa de xardinería é a encargada de subministrar este material. A 

función de engadir estruturante nos composteiros é dobre. Por unha banda, é un 

aporte de carbono ao produto final, e por outra, serve para crear un "esqueleto" 

interno que favorece a aireación e osixenación da pila de compost. Evítase deste xeito 

que o material se compacte. En caso contrario produciríase un proceso de compostaxe 

anaerobia, e aparecerían maos olores. 

 
A Coruña, 12 de maio de 2011. 
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