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1. Introdución 
Este traballo de caracterización de residuos xerados nos centros dos campus de Elviña e A Zapateira da 
UDC realizouse no segundo semestre do curso 2013/2014. Os residuos considerados no estudo foron os 
recollidos polo servizo de limpeza en aulas, corredores, laboratorios, despachos e áreas de 
administración (ver resultados da enquisa). Por tanto, exclúense deste informe as fraccións 
correspondente aos servizos de restauración, así como as fraccións obxecto de recollida selectiva polo 
propio servizo (sobre todo, papel/cartón).  

2. Protocolo de actuación 
O lixo recollido durante unha semana almacenouse nun local axeitado nas mesmas bolsas nas que se 
recollía. Para facilitar o proceso de clasificación e pesada e evitar posibles cheiros, esta operación 
realizouse dúas veces por semana, agás no caso da facultade de Ciencias da Educación, onde, debido 
ao maior volume de residuos xerados, considerouse necesario realizalo en tres veces. En tódolos casos 
seguíronse os seguintes pasos: 

1. Medición do volume total xerado con cinta métrica, trás amontoar as bolsas nunha forma o 
máis parecida a un prisma.  

2. Pesado de cada bolsa por separado antes de realizar a separación.  
3. Separación por fraccións de cada bolsa e pesado de cada fracción. 
4. Transporte das fraccións separadas aos contedores correspondentes (vidro, papel, tóner…) 

Débese ter en conta que cando no interior das bolsas existía líquido, por exemplo en botellas de auga e 
refrescos,  este líquido foi incluído no peso da bolsa en conxunto, pero non na fracción de botellas e 
latas, para o que se baleiraban previamente a seren pesadas. Desta forma, os datos parciais sobre a 
xeración de residuos de envases tais como botellas e latas exclúen eses líquidos.  
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3. Separación de fraccións 
Para o proceso de separación de residuos consideramos as fraccións de papel, vidro, botellas, latas e 
outros, que constituirían as principais fraccións recuperábeis. O papel e o vidro deben ser obxecto de 
recollida separada, polo que se consideran materiais impropios nestes fluxos de residuos. Non é este o 
acaso das botellas de plástico e os botes metálicos, mais neste estudo considerouse de interese dispor 
de información sobre as cantidades xeradas deste tipo de materiais, xa que corresponden á fracción de 
envases lixeiros que poden ser separados en destino (Nostián). Tamén a fracción orgánica é 
considerada un impropio neste fluxo de residuos, pero as cantidades xeradas eran en xeral moi 
reducidas, aínda que non ausentes. Entre o resto de materiais hai moitos que poden ser reciclábeis, 
sobre todo plásticos de diferente tipo, se ben a súa separación en destino non é moi eficiente.  

Durante o proceso tomáronse notas da posible procedencia das bolsas que foron clasificadas e pesadas, 
así como a presenza de materia orgánica, tabaco e papel de mans (por considerar esta moi 
significativa). A presenza destes materiais anotouse de forma cualitativa no formulario de recollida de 
datos.  

 

3.1 Papel 
Esta fracción está formada por papel e cartón que foi destinado ao contedor de lixo xeral, e que 
podería ter sido reciclado, separándoo e depositándoo no contedor azul de PC. Exclúese o papel de 
mans así como panos desbotables.  

Separouse practicamente a totalidade do papel, agás os anacos máis pequenos de difícil separación. 
Por outra banda o papel con exceso de humidade tampouco se separou por ser susceptible de falsear 
resultados pola elevada presenza de auga.  

 

Débese ter en conta á hora de analizar os resultados que as facultades de Ciencias da Educación e de 
Dereito, e as escolas de Aparelladores e Camiños teñen un contedor de papel dentro do centro. No caso 
das facultade de Informática existe un contedor de papel por planta, e en Socioloxía existe máis dun 
contedor por planta e tamén na biblioteca, sendo este o centro con maior número de contedores 
interiores. Ademais, neste centro o servizo de limpeza separa á maior parte do papel como pode 
observarse nos resultados obtidos.  

No centro das facultades de Socioloxía e de Ciencias da Comunicación disponse de 6 contedores de 100 
litros, doados de transportar polos corredores unha vez cheos, para a recollida de papel no interior do 
centro. Os contedores colócanse en diferentes puntos do centro, onde resultan máis necesarios e 
útiles: cerca de gabinetes e aulas, reprografía, etc. Así, nalgún andar disponse de 1, 2 ou 3 contedores. 
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A proximidade facilítalle ao persoal de limpeza depositar nestes contedores o papel recollido nas 
papeleiras de gabinetes, aulas e outros espazos. Tamén estudantes e persoal do centro fai uso dos 
mesmos en ocasións. Unha vez cheos, aproximadamente cada dúas semanas, é o persoal de limpeza o 
que se encarga de trasladalos ao portal de entrada da facultade (ver fotografías). O persoal da 
conserxaría avisa á empresa de recollida, que pasa a media mañá a baleirar os contedores.  

 

 

 

Contedores de papel en Socioloxía-CC. da Comunicación, á espera de seren baleirados polo servizo de recollida 

 

Un caso moi significativo, no sentido contrario, foi á escola de Aparelladores, onde se atoparon bolsas 
unicamente compostas por papel que non serían levadas ao contedor de reciclaxe.  
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3.2 Vidro 
O 100% dos envases de vidro atopados foron separados. A súa orixe era diversa e incluía envases de 
laboratorio, se ben a porcentaxe sobre o conxunto dos residuos era reducida. Débese ter en conta que 
as maiores cantidades de vidro xéranse nas cafetarías dos centros, que non foron obxecto deste estudo.  

 

 

3.3 Botellas de plástico 
Separáronse e contabilízaronse todo tipo de botellas de plástico, incluíndo tamén aos envases de 
botella procedentes dos servizos de limpeza. O tipo de botellas predominantes eran as de de auga, 
refrescos, lixivia ou desincrustante. Moitas das botellas contiñan líquidos, que foron baleirados antes 
do seu pesado. 

 

                  

 

O volume xeral desta fracción é moi significativo, non sendo tan elevado o seu peso. Por outra banda, 
moitas botellas atopadas non tiñan tapón xa que en moitos casos se retiran os mesmos nas actuais 
campañas de recollida de tapóns. 

 

3.4 Latas 
Tivéronse en conta tanto latas de refrescos coma de conservas. En moitos casos tamén contiñan 
líquidos que se derramaron nas bolsas mollando en moitos casos o papel existente.  
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3.5 Outros 
Incorporamos neste apartado diferentes residuos que polo seu tipo, volume ou peso, eran significativos. 
Estes residuos varían en función do centro, e nalgúns casos inclúen residuos perigosos. A cantidade 
presente destes residuos indicouse de forma cualitativa, agás casos concretos en que se procedeu á súa 
pesada. 

• Pilas e baterías: continúan aparecendo no lixo, a pesar dos esforzos e a antigüidade do sistema 
de recollida separada de pilas nos centros.  

• Materia orgánica: resulta importante a presenza de mondas de froita e restos de comida 
procedente das cafetarías con servizo de comida para levar, ou levada da casa polos 
usuarios/as. 

• Papel de mans: Este papel excluíuse da fracción de papel, xa que non se destinaría á reciclaxe. 
A súa presenza é importante incluso cando hai secadores eléctricos. Ademais, atópanse 
frecuentemente rolos de papel hixiénico sen acabar. 

• Material de limpeza: As fregonas atopadas pesáronse por separado xa que, ao estar molladas, 
estas supoñan un peso significativo dentro da bolsa. Inclúense tamén os sprays ambientadores e 
doutro tipo. 

• Tóner: A pesar da existencia de recollida selectiva deste tipo de residuos, con certa frecuencia 
non se reciclan adecuadamente. 

• Cabichas: A presenza de cabichas pódese deber ás papeleiras exteriores das facultades así 
como á recollida de bolsas en despachos.   

• Residuos de aparatos eléctricos e electrónicos (RAEE): Neste apartado inclúense placas base, 
anacos de cabos, cascos, calculadoras, resistencias, microchips, CDs, cassetes… 

• Porexpan: Este plástico aparece de xeito habitual tanto en forma de material de embalaxe, 
como protector, ou en forma de caixas ou láminas para traballos manuais.  

• Material de laboratorio: Atopáronse residuos procedentes de laboratorio, como poden ser 
grandes cantidades de placas petri, envases de ácido, luvas, pipetas, restos de carbón, terra, 
mexillóns, xeringas, bloques de enfriamento… Algúns destes residuos poderían ser residuos 
perigosos. 

• Hixiene sanitaria: Esta fracción inclúe compresas, tampóns, cueiros e condóns. 
• Outros: Entullos, materiais de papelería tais como espirais de encadernación, xiz, arxila, 

lámpadas... 
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A continuación preséntase unha selección de fotografías deste tipo de residuos. 
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4. Resultados cuantitativos 
 

4.1 Residuos xerados e principais fraccións 
O volume total foi de 25,8 m3 e a masa de 905,2 kg, o que dá unha densidade media ponderada de 
35±10 kg/m3 (Táboa 1). Así mesmo, considerando que de media se xeran residuos nunha cantidade 
similar durante 42 semanas por ano (dato estimado), a cantidade total anual sería de 38.000 kg/ano e 
1084 m3/ano.  

A táboa 2 indica as principais fraccións reciclábeis presentes nos residuos mesturados manexados polo 
persoal de limpeza, en porcentaxe sobre o residuo total. A porcentaxe de papel nos residuos finais 
sitúase entre o 3% en Socioloxía e o 63% en Aparelladores. No caso de Socioloxía, no mesmo período de 
medición o servizo de limpeza realizou a recollida separada de 11,1 kg de papel, cun volume de 0,55 
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m3 e unha densidade de 20,3 kg/m3. Se este papel non fose separado, a cantidade total de residuos 
manexado polo servizo neste centro subiría a 37.87 kg , dos que un 31,2% sería papel. Por tanto, a 
participación deste servizo nas tarefas de separación e recuperación do papel permitiu baixar a 
porcentaxe de papel no lixo desde o 31% até o 2,6%. En poucos outros centros o servizo colabora na 
separación de papel, dándose o caso de que nalgúns centros, en particular en Aparelladores, bolsas que 
conteñen so papel van destinadas ao contedor xeral de lixo.  

 

Táboa 1. Cantidades totais xeradas durante unha semana e cantidade das principais fraccións (kg). 

CENTRO TOTAL BOTELLAS PAPEL LATAS VIDRO Outros Densidade 
kg/m3 

INFORMÁTICA 104,48 10,34 11,44 7,80 0,26 74,64 41,8 
CAMIÑOS 81,49 3,66 9,91 5,86 0,72 61,34 34,0 
CIENCIAS 157,12 6,03 20,82 3,82 1,61 124,84 42,2 
APARELLADORES 78,70 3,36 49,76 1,90 1,30 22,38 59,8 
ARQUITECTURA 57,86 4,10 13,36 6,34 0,32 33,74 25,4 
ECONOMÍA 112,02 11,74 37,09 5,30 1,98 55,91 38,6 
SOCIOLOXÍA 26,77 1,86 0,72 2,26 0,61 21,32 31,6 
DEREITO 57,52 5,20 23,66 2,82 0,48 25,36 30,2 
CC. EDUCACIÓN 191,47 12,01 36,58 9,88 3,66 129,34 28,0 
FILOLOXÍA 37,74 2,96 10,76 1,94 0,10 21,98 34,3 
TOTAL 905,17 61,26 214,1 47,92 11,04 570,85 35,1 
 

 

Táboa 2. Principais fraccións reciclábeis presentes nos residuos de limpeza mesturados, en porcentaxe sobre o 
residuo total.  

CENTRO BOTELLAS PAPEL LATAS VIDRO 

 % % % % 

INFORMÁTICA 9,9 10,9 7,5 0,2 

CAMINOS 4,5 12,2 7,2 0,9 

CIENCIAS 3,8 13,3 2,4 1,0 

APARELLADORES 4,3 63,2 2,4 1,7 

ARQUITECTURA 7,1 23,1 11,0 0,6 

ECONOMÍA 10,5 33,1 4,7 1,8 

SOCIOLOXÍA 6,9 2,7 8,4 2,3 

DEREITO 9,0 41,1 4,9 0,8 

CC. EDUCACIÓN 6,3 19,1 5,2 1,9 

FILOLOXÍA 7,8 28,5 5,1 0,3 

TOTAL 6,8 23,7 5,3 1,2 
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Entre os compoñentes máis facilmente reciclábeis, o papel é a fracción principal dos residuos recollidos 
(24% de media), seguido das botellas de plástico (7%) e as latas (5,3%). O vidro aparece nun modesto 
1,2%. Tendo en conta que esta é a vía ou destino correcto de plásticos (botellas) e latas, os esforzos 
deben encamiñarse a reducir a fracción de papel por separación en orixe.  

 

 
Figura 1. Presenza de papel e vidro no lixo do servizo de limpeza destinado ao contedor xeral. 

 

4.2 Período necesario de medición 
Como se indicou arriba, no presente traballo recolleuse o lixo xerado durante unha semana, e 
procedeuse á cuantificación e clasificación do mesmo en períodos parciais de 2 ou 3 días. Unha análise 
comparativa dos resultados indicaranos se resulta suficiente recoller o lixo de só 2 ou 3 días para dispor 
dunha estimación da súa composición. Para isto, obtivéronse as porcentaxes dos principais fraccións en 
cada unha das caracterizacións parciais (Táboa 3). A media e o rango de erro das dúas medicións 
móstrase na Figura 2.  

De acordo coa Táboa 3, os valores medios e as desviacións obtidas son moi similares en cada unha das 
opcións de período parcial, e pola súa vez similares ás do período global. Á súa vez, a Figura 3 mostra 
que a variación entre medias é reducida, agás no caso do vidro, debido probablemente a que se trata 
dunha fracción minoritaria. Unha análise de regresión lineal indica que existe correlación 
estatisticamente significativa (p<0.05) entre as porcentaxes obtidas nos períodos reducidos 1 e 2, con 
coeficientes de correlación no rango de 0,44 a 0.75, para todas as fraccións agás o vidro (R2 = 0.13, 
p=0.30). Unha análise de varianza de dous factores con unha soa mostra por grupo indica que as medias 
obtidas en cada subperíodo non son diferentes entre si (p>0,05). 

Tomando o caso particular do papel, que é a fracción que máis nos interesa, ambas medias non se 
diferencian entre si (p=0,26) e están claramente correlacionadas (R2 = 0,75, p=0,001). Por tanto, 
concluímos que abonda coa acumulación dos residuos xerados durante 2 ou 3 días e a súa 
caracterización para determinar o grado de recollida separada que está a ter lugar.  
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Táboa 3. Principais fraccións reciclábeis presentes nos residuos de limpeza mesturados (% residuo total) en 
períodos parciais de 2 ou 3 días (data 1 e data 2).  

 BOTELLAS PAPEL LATAS VIDRO 
Centro Data 1 Data 2 Data 1 Data 2 Data 1 Data 2 Data 1 Data 2 
INFORMÁTICA 6 9,2 40,4 19,9 5,1 5,2 0,6 0 
CAMINOS 4,3 4,6 11,3 12,6 4,7 8,5 0 1,4 
CIENCIAS 3,3 4,2 11,6 14,4 2,3 2,5 1,6 0,6 
APARELLADORES 3,9 4,7 64,1 62,2 2,4 2,4 0,7 2,8 
ARQUITECTURA 7,2 6,9 24,6 21,2 10,2 11,9 0 1,2 
ECONOMÍA 11,1 10,1 33,8 32,7 4,3 5 4,2 0,4 
SOCIOLOXÍA 3,9 8 2,2 2,8 9,3 8,1 8,6 0 
DEREITO 8,1 10 38,4 44,1 3,6 6,3 1,1 0,6 
CC. EDUCACIÓN 6,9 4,9 19,3 21 4,8 5,5 2,6 1,6 
FILOLOXÍA 6 9,2 40,4 19,9 5,1 5,2 0,6 0 
Media (±desv. est.) 6,1±2,4 7,2±2,4 28,6±18,4 25,1±17,2 5,2±2,6 6,1±2,9 2,0±2,7 0,9±0,9 
Período global 
(media±desv. est.) 

7,0±2,3 24,7±17,7 5,9±2,7 1,1±0,7 

 

 

 

Figura 2. Valor medio e desviación típica (% residuo total) para as principais fraccións obtidos en dous períodos 
parciais de medición de 2 ou 3 días. 
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4.3 Presenza de fraccións minoritarias, incluídas as impropias 
Nas táboas do Anexo indícase a cantidade de forma cualitativa, mediante códigos X, XX e XXX, sendo X 
presenza e XXX presenza moi significativa de diferentes materiais no lixo dos distintos centros. Nalgúns 
casos, indícase a procedencia dos residuos nos que están presentes.  

Como resumo do Anexo, na Táboa 4 indícanse aqueles residuos presentes no lixo destinado ao contedor 
xeral (FIRM) que son considerados impropios, distintos do papel e vidro, que xa foron descritos arriba. 
Moitos destes residuos aparecen en cantidades inferiores a 1 mg en cada bolsa, pero ás veces superan 
eta cantidade e constitúen a totalidade da bolsa. A materia orgánica (MO), os CDs, e outros residuos 
RAEE son os materiais máis frecuentes, xunto con papel de mans en case todos os centros.  

Algúns residuos de laboratorio, tales como placas petri ou puntas de pipeta poderían non considerarse 
impropios, sempre e cando non estiveran en contacto con substancias perigosas ou fosen previamente 
descontaminados de forma axeitada. Non se inclúen nesta táboa as luvas de laboratorio, ao considerar 
que están lavadas, mais compre concienciar aos usuarios/as de que sexa así.  

 

Táboa 4. Residuos presentes no lixo destinado ao contedor xeral (FIRM) que son considerados impropios, distintos 
do papel e vidro. 

CENTRO Outros residuos presentes 
INFORMÁTICA MO (materia orgánica), RAEE, CDs 
CAMIÑOS MO, RAEE (calculadora), CDs, cartuchos de impresora, spray ambientador 

CIENCIAS MO, RAEE, placas petri, puntas de pipeta, bolsa con líquido (1,64 kg), bloque de 
enfriamento (0,9 kg),  

APARELLADORES MO, RAEE, CDs, tonner, spray ambientador 
ARQUITECTURA MO, RAEE, CDs, bote silicona, spray ambientador 
ECONOMÍA MO, RAEE, Tóner 
SOCIOLOXÍA MO, spray ambientador 
DEREITO MO, borras de café, follas de árbores, spray ambientador 
CC. EDUCACIÓN MO, RAEE, bombillas, CDs, tonner, spray ambientador 
FILOLOXÍA MO, RAEE,  
  
 

 

5. Conclusións 
 
Este traballo de caracterización dos residuos recollidos polo servizo de limpeza e depositados nos 
contedores de lixo permitiu acadar as seguintes conclusións: 

- A xeración semanal nos centros docentes de Elviña-A Zapateira atinxiu os 905 kg, o que 
equivale a uns 38.000 kg/ano. 
 

- O papel é a principal fracción impropia, a vez que reciclábel, estando presente nunha 
porcentaxe que vai desde o 3% en Socioloxía e o 63% en Aparelladores (media do 24%).  
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- O modelo de segregación e recollida de papel aplicado en Socioloxía tense mostrado moi eficaz. 

A súa extensión aos demais centros de Elviña-A Zapateira, permitiría recuperar unhas 8.000 kg 
de papel cada ano, adicionais ás cantidades que se recuperan hoxe co modelo existente.  
 

- O vidro aparece en cantidades pequenas (menos do 2%), e tamén se rexistra a presenza en 
pequenas cantidades, pre de forma frecuente, de materia orgánica, residuos de aparatos 
eléctricos e electrónicos, CDs, tonners e cartuchos de tinta, ou restos de laboratorio.  
 

- Os envases de bebidas procedentes das máquinas automáticas de venda, tais como botellas de 
plástico e botes metálicos, constitúen unha fracción importante do lixo xerado, ao menos o 12% 
do total. A esta porcentaxe habería que sumar moitos outros envases e envoltorios procedentes 
destas máquinas. A redución da xeración de residuos nesta orixe preséntase como de grande 
importancia cuantitativa.  
 

- En medicións posteriores de seguimento, abonda con almacenar e cuantificar os residuos 
xerados nun período máis curto, de 2-3 días, o que reducirá o esforzo deste traballo. 
 

- Como obxectivos de seguimento par ao futuro inmediato, proponse determinar anualmente os 
seguintes parámetros: a) cantidade total, b) porcentaxe en papel/cartón, c) presenza de RAEE.   
 

- É prioritario un programa de información e seguimento da actuación dos principais axentes 
implicados, como medida para mellorar a recollida separada na orixe. 
 

- Así mesmo, considéranse necesarias campañas de concienciación da comunidade en xeral, 
dirixidas a separación de papel, RAEE (incluídos cartuchos, CDs e pequenos aparatos), materia 
orgánica, residuos de laboratorio, e outros residuos perigosos. 
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ANEXOS 1-10.  

Presenza cualitativa, mediante códigos X, XX e XXX, sendo X presenza e XXX presenza moi significativa, 
de diferentes materiais no lixo dos distintos centros. 

 

Anexo 1. INFORMÁTICA 

Nº BOLSA DESCRIPCIÓN MATERIA 
ORGÁNICA 

EQUIPOS 
IMFORMATICOS CDs POREXPÁN CABICHAS 

1 CORREDORES, BAÑOS, AULAS.      
2 MÁQUINAS COMIDA X     
3 DESPACHOS X     
4 CORREDORES, BAÑOS, AULAS.      
5 MÁQUINAS COMIDA 3,7     
6 MÁQUINAS COMIDA, CORREDORES X     
7 DESPACHOS      
8 CORREDORES, DESPACHOS      
9 MÁQUINAS COMIDA X     

10 ENBALAXE  0,22  0,62  
11 DESPACHOS X     
12 MÁQUINAS COMIDA X  0,2   
13  X    X 
14 BAÑOS, AULAS.      
15 MÁQUINAS COMIDA.      
16      X 
17 DESPACHOS, BAÑOS      
18  X  0,12   
19     0,82 X 
20 O LADO DE MICROONDAS XX     
21 CORREDORES, BAÑOS, AULAS. XX  0,06   
22 DESPACHOS X     
23 MÁQUINAS COMIDA X     
24 CORREDORES, BAÑOS, AULAS.      

TOTAL kg  3,7 0,22 0,38 1,44 0 
TOTAL %  3,54 0,21 0,36 1,38 0,00 
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Anexo 2. Camiños  

Nº 
BOLSA DESCRIPCIÓN MATERIA 

ORGÁNICA 
PAPEL 
MANS CDS CABICHAS FREGONAS SPRAY 

AMBIENTADOR 

1 BAÑOS E 
DESPACHOS X      

2 BAÑOS E 
DESPACHOS  XX  X 0,72  

3 
BAÑOS, 

DESPACHOS E 
CLASES 

X XX 0,06    

4 PAPEL DE BAÑO  3,74     
5 BAÑOS E 

DESPACHOS X XX  X   

6 BAÑOS E 
DESPACHOS X X 0,02    

7 LABORATORIOS X   X   
8  X      
9  X X    0,16 

10  X X     
11 LABORATORIO   0,06    
12  X   X   
13   X  X   
14 MÁQUINAS 

COMIDA       
15  X X     
16   X    0,22 

17 MÁQUINAS 
COMIDA X      

TOTAL (kg) 0 3,74 0,14 0 0,72 0,38 
TOTAL (%) 0 4,59 0,17 0,00 0,88 0,47 

Outros residuos presentes foron: carbón (0,32 kg), luvas de laboratorio, porexpán, xiz (0,5 kg), cartuchos de 
impresora, e RAEE (calculadora).  
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Anexo 3. CIENCIAS 

BOLSA DESCRIPCIÓN MO PAPEL MANS PL. PETRI PLANTAS POREXPÁN P.PIPETAS Luvas Lab. CABICHAS 

1 LABORATORIO X      X  
2 LABORATORIO  X    X X  
3 LABORATORIO     0,1    
4 LABORATORIO   1,82 6,66     
6 LABORATORIO  X     X  
7 LABORATORIO X X X X     
8 MÁQUINAS COMIDA         
9  X        

10 LABORATORIO X    X X X X 

11  X    0,04   X 

12 LABORATORIO X X X X  X   
14 LAB./DESPACHOS X   X     
15 LABORATORIO X X X   XX   
16   XX       
17  X    0,04    
18 MÁQUINAS COMIDA XX        
20 MÁQUINAS COMIDA X        
21 LABORATORIO X     XX X X 

22  X X     X X 

23 LABORATORIO  X     X  
24 LABORATORIO X X       
27 LABORATORIO  X    0,52 X  
28 LABORATORIO   3,8 2,18     
29    X X     
30  X X       
31   XX       
34 DESPACHOS/AULAS  X       
35  X X       
36  X        
37 LABORATORIO X X  X   X  
41  X   X     
44 MÁQUINAS COMIDA/LAB. X        
45 BAÑOS  0,82       
46     X     
47 LABORATORIO  X     X  
48  X X       
49 LABORATORIO   4,52      
50   X       
51 LABORATORIO   8,16      
52 LABORATORIO X        
54 POREXPÁN     1,48    

  TOTAL (kg) 0 0,82 18,3 8,84 1,66 0,52 0 0 

  TOTAL (%) 0,00 0,52 11,65 5,63 1,06 0,33 0,00 0,00 

Outros residuos presentes foron: fregonas (0,96 kg), bolsa extraña con líquido (1,64 kg), entullos (0,4 kg), xiz, RAEE, compost 
de orquídeas (0,86 kg), xeringas, mexillóns (1 kg), bloque de enfriamento (0,9 kg), cueiro. 
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Anexo 4. APARELLADORES 

BOLSA DESCRIPCIÓN MATERIA 
ORGÁNICA 

PAPEL 
MANS CABICHAS CDS TÓNER 

2   X    
4  X   0,02  
5  X X    
6  X X  0,12 0,7 
8    X   
9  X     

10      0,05 
11  X  X   
12  X     
14 TOTAL (kg)    0,14 0,75 

 TOTAL (%)    0,18 0,95 
Outros residuos presentes: RAEE (0,3 kg), spray ambientador (0,14 kg), espirais de  encadernación (0,68 
kg) 

 

Anexo 5. ARQUITECTURA 

BOLSA DESCRIPCIÓN MATERIA 
ORGÁNICA 

PAPEL 
MANS 

 
CABICHAS 

SPRAY 
AMBIENTADOR 

ROLO PAPEL 
SEN ACABAR 

2  X   0,14  
3  X  X  X 
4      0,34 
5  X X   X 
6   X    
8  X     
9  X     

11  X X X 0,14  
12  X X  0,14  
13  X  X 0,14  
14  X X X   
17  X     
18       
19 MÁQUINAS 

COMIDA X     
20       

  TOTAL (kg)    0,56 0,34 
  TOTAL (%)    0,97 0,59 
Outros residuos presentes: RAEE (1,1 kg), CDS (en 2 bolsas), bote silicona, cascos 
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Anexo 6. ECONOMÍA 

BOLSA DESCRIPCIÓN MATERIA 
ORGÁNICA 

PAPEL 
MANS CABICHAS RAEE ROLO PAPEL 

SEN ACABAR 
1  X O,88    
2  X X    
3  X 1,8    
4  X X    
5  X     
6  X     
7 MÁQ. COMIDA X X    
8  X     
9  X     

10  X     
11    X   
13   X    
14  X     
15  X   0,02  
16   X    
17  X X   X 
18  X     
19  X     
20  X     
21   X    
22  X     
23  X X  0,74  
24    X   
25   X    
26      X 
27  X     
28  X     
29  X X   X 
30  X     
31  X     
33  X  X   

 33 TOTAL (kg)  1,8  0,76  
  TOTAL (%)  1,61  0,68  
Outros residuos presentes: Tóner (0,4 kg), xiz, cables, compresas (en 2 bolsas), paraugas, follas secas 
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Anexo 7. SOCIOLOXÍA 

BOLSA DESCRIPCIÓN MATERIA 
ORGÁNICA 

PAPEL 
MANS CABICHAS SPRAY 

AMBIENTADOR 
1  X XX X  
2  X X X  
3  X  X  
4  X    
5     0,16 
6  X    
7  X X X  

  TOTAL (kg)    0,16 
  TOTAL (%)    0,60 
 

 

Anexo 8. DEREITO 

BOLSA DESCRIPCIÓN MATERIA 
ORGÁNICA PAPEL MANS CABICHAS 

1  X   
2  X X X 
3  X XX  
4  x x  
7   x  
9  x x x 

10   x x 
11  x  x 

15  TOTAL (kg) 0 0 0 
  TOTAL (%) 0 0 0 

Outros residuos presentes: spray ambientador (0,16 kg), borras de café, follas de árbores,  
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Anexo 9. CC. EDUCACIÓN 
Nº BOLSA DESCRIPCIÓN MATERIA ORGÁNICA PAPEL MANS CABICHAS BOMBILLAS 

1  X X X  
2  X X   
3  X    
4  X X X  
5  X    
6  X    
7  X    
8  X    
9  X    

10  X    
11  X    
12  X    
13  X    
14  X    
15    X  
17  X  X  
18  X    
19   X   
20  X X X  
21  X    
22 BOLSA DOS BAÑOS  X   
24    0,86  
25  X X   
26  X    
27  X    
28  X    
29  X    
30  X  X  
32  X  X  
34  X    
35  X X   
40  X X   
41   0,36   
43  X    
44  X X  0,12 
45   X   
46   0,68   
49  X X X  
50   X   
51  X    
52  X    
53  X    
56  X    
58   X X  
61   X   
62  X    
63     0,48 
67    X  
69   X   

 70 TOTAL (kg) 0 1,04 0,86 0,6 
  TOTAL (%) 0 0,54 0,45 0,31 
Outros residuos presentes: RAEE (0,1 kg), CDS (en 2 bolsas), Tonner (0,72 kg, en 2 bolsas), porexpán (0,5 kg, en 3 bolsas), 
fregona (1,1 kg), rolos de papel sen acabar (en 2 bolsas), tampóns, spray ambientador (0,14 kg), palla (0,4 kg), arxila. 
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Anexo 10. FILOLOXÍA 

BOLSA DESCRIPCIÓN MATERIA ORGÁNICA FREGONAS 
1  X  
2 DESPACHOS X  
6 DESPACHOS X  
9  X  

11  X  
12  X  
13  X  
14  X  
15  X  
17  X 0,82 
18   0,86 
19  X  
20  X  
21  X  

 21 TOTAL (kg) 0 1,68 
  TOTAL (%) 0 4,45 
Outros residuos presentes: papel de mans, cintas cassete (0,9 kg), escobiñas de baño (0,5 kg), cabichas, 
cables, taza cerámica (0,24 kg), compost de orquídeas (0,36 kg) 
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