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ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL
Subvencións e axudas
BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A IMPLANTACIÓN
DE AGRO-COMPOSTAXE EN SINERXÍA COS BIORRESIDUOS MUNICIPAIS

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A IMPLANTACIÓN
DE AGROCOMPOSTAXE EN SINERXÍA COS BIORRESIDUOS MUNICIPAIS
INTRODUCIÓN
A provincia de Pontevedra, en relación á súa superficie, ten unha gran capacidade de xeración
de residuos orgánicos, tanto nos sectores primarios (forestal, agrario, vitivinícola, gandeiro,
pesqueiro, acuicultor ou do marisqueo) coma nos propios ámbitos urbanos.
En todos eles, de forma moi maioritaria, segue a predominar o modelo lineal convencional
de “insumo —> consumo/proceso —> residuo —> eliminación”; e, naqueles contados casos nos
que reutilizan ou reciclan os seus residuos orgánicos, non sempre se fai coas mínimas garantías
sanitarias e ambientais.
Por outro lado, a agricultura precisa de fertilizantes orgánicos nitroxenados, fosfatados,
potásicos etc., importantes para obter unhas boas produtividades, pero especialmente para
manter o solo en boas condicións de cara ao futuro.

Sentadas as bases para unha implantación xeneralizada da compostaxe local, individual e
comunitaria, é o momento de avanzar cara ao seguinte paso previsto e planificado desde un
principio no Revitaliza; o que se refire ao desenvolvemento das pequenas plantas de compostaxe
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As sinerxías intersectoriais, a colaboración público-privada, a utilización do mellor e máis
avanzado do coñecemento e das tecnoloxías dispoñibles, e as solucións específicas e axeitadas a
cada unha das variadas e diferentes situacións e escalas, serán as bases para lograr o obxectivo
que se pretende alcanzar.

https://sede.depo.gal

Pois ben, un dos obxectivos finais do Revitaliza é abordar estes problemas e aproveitar
a evidente complementariedade que existe entre eles; para isto quere achegar o cúmulo de
experiencias e de avances acadados desde o ano 2015, que constitúen unha sólida base para
dar un salto adiante definitivo.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

É dicir, estamos ante dous problemas graves moi relacionados entre si: por unha banda, que os
residuos orgánicos, potencialmente útiles, se converten nun problema ao careceren dun destino
útil e, pola outra, a necesidade de importar fertilizantes ou emendas orgánicas para os solos.
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comarcal (PCC), que darían saída aos residuos orgánicos daquelas zonas nas que a súa densidade
ou a distribución da súa poboación non permitan tratar todos os seus biorresiduos pola vía local.
Desde o inicio do Revitaliza pretendéronse crear as complementariedades e as sinerxías
entre os sectores primarios e os urbanos xeradores de biorresiduos e as actividades agrícolas
necesitadas da emenda ou fertilizante orgánico que produce a compostaxe. Os avances acadados
posibilitan dar un paso máis coa incorporación da agro-compostaxe, cuxo fomento é o obxectivo
desta convocatoria de subvencións, que se rexerá polas seguintes
BASES
Primeira. Obxecto
O obxecto desta convocatoria é promover e aproveitar as sinerxías asociadas á cocompostaxe
de biorresiduos de orixe doméstica, recollidos de forma separada en orixe, cos residuos orgánicos
agro-gandeiros, silvícolas, vitivinícolas, hortofrutícolas ou similares, cunha liña de subvencións
destinada a financiar a construción ou adaptación das instalacións adecuadas para iso, na que
se inclúe tanto a obra civil coma a maquinaria etc., coa finalidade de utilizar en orixe o compost
resultante.
Os obxectivos que se pretenden acadar con esta liña de subvencións son os seguintes:
• Promover accións acordes cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030
das Nacións Unidas
• Mellorar o medio e o contorno natural buscando a sostibilidade e a economía circular,
diminuíndo o impacto ambiental a través da mitigación do cambio climático (pegada de
carbono, resiliencia edafolóxica e secuestro de carbono)
• Preparar fertilizantes ou emendas orgánicas que permitan pechar o círculo da materia
orgánica

• Acadar os obxectivos lexislativos no eido da recollida selectiva dos residuos domésticos
biodegradables.
Segunda. Entidades beneficiarias
Poderán ser beneficiarias desta liña de subvencións aquelas entidades, empresas, cooperativas
e persoal autónomo da provincia de Pontevedra que, como consecuencia da súa actividade,
sexan xeradores de residuos orgánicos susceptibles de seren compostables e consumidores de
fertilizantes ou emendas de orixe orgánica.
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• Mellorar a xestión dos residuos biodegradables mediante compostaxe, tanto de orixe
doméstico coma de orixe agrogandeira.

https://sede.depo.gal

• Implantar experiencias de transformación agroalimentaria innovadoras ou de
produción ecolóxica

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

• Aumentar o valor engadido dos produtos agrogandeiros
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Terceira. Condicións das entidades solicitantes
Ademais do anterior, as entidades solicitantes deberán:
• Ter dada de alta a súa actividade e contar coas correspondentes autorizacións
administrativas
• Ter unha facturación media dos últimos tres anos igual ou superior a 500.000,00 euros
• Dispoñer de terreos adecuados e suficientes, no lugar de produción dos residuos ou
próximos a el, para a instalación ou ampliación da planta de cocompostaxe e para aplicar
todo o compost producido na instalación de cocompostaxe.
Non poderán obter a condición de beneficiarias aquelas entidades solicitantes nas que
concorra algunha das circunstancias ou prohibicións ás que fai referencia a lexislación vixente
en materia de subvencións.
Cuarta. Financiamento e contía das subvencións
Esta liña de subvencións dótase cun importe de 1.500.000,00 euros, con cargo á aplicación
22/923.1623.779.01 do vixente Orzamento provincial.
Tendo en conta as razóns de interese público, económico e social que motivan esta
convocatoria, cada entidade solicitante poderá obter unha subvención de, como máximo, o 75%
do custo total da actuación reflectida no anteproxecto presentado, cun máximo de subvención
que se poderá percibir de 600.000,00 euros. Esta incluirá tanto a obra civil necesaria (ver anexo
I) coma calquera tipo de maquinaria precisada para realizar o proceso da compostaxe, tendo
en conta as consideracións reflectidas no anexo II.

No anexo I defínense, a título tan só orientador, as necesidades básicas dunha planta tipo de
compostaxe con moi baixa tecnoloxía, de acordo cos seguintes valores:
• Capacidade de tratamento total de residuos orgánicos e biorresiduos de orixe doméstica
(sen contar o estruturante) de 1.000 toneladas por ano
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De acordo con esta información, iniciarase un proceso de asesoramento por parte do persoal do
Revitaliza na redacción da documentación que se deberá presentar na segunda fase, elaborando,
para cada entidade solicitante, un informe onde se apuntará, con carácter orientador e respecto
aos seus residuos, a cantidade máxima de biorresiduos de orixe doméstica que poderían tratar
na instalación de cocompostaxe.

https://sede.depo.gal

Primeira fase: no prazo de 30 días naturais, contados a partir do dia seguinte ao da publicación
destas bases e o seu extracto no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO), as posibles
entidades beneficiarias deberán presentar unha manifestación de interese en participar nesta
convocatoria como requisito para poder acceder ás axudas, xunto coa documentación reflectida
na base sexta.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Quinta. Prazo de presentación de solicitudes
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• Cantidade máxima de impropios admitidos para os biorresiduos domésticos, 5 % en
masa
• Mestura de todos os residuos orgánicos e de estruturante en relación 1:1 en volume
Segunda fase: unha vez que o persoal técnico provincial verifique a viabilidade da solicitude
inicial e emita o informe correspondente, se lles notificará dita circunstancia ás entidades
seleccionadas e abrirase un novo prazo de 120 días naturais, contados a partir do seguinte ao
da publicación no BOPPO desa comunicación, para que acheguen o anteproxecto e o estudo de
viabilidade económica da instalación e que serán obxecto de valoración conforme aos criterios
establecidos na base décimo primeira; así mesmo, ás entidades que non resultasen seleccionadas
se lles comunicarán os motivos do rexeitamento.
Sexta. Documentación
Na primeira fase, as entidades solicitantes deberán presentar a seguinte documentación:
• Manifestación de interese en participar nesta convocatoria
• Xustificación da alta da súa actividade e aquela outra que acredite que ten unha
facturación media dos últimos tres anos igual ou superior a 500.000,00 euros
• Enumeración das licenzas e autorizacións necesarias para a construción e posta en
funcionamento da instalación obxecto da subvención
• Localización GPS (Global Positioning System) do lugar onde propón desenvolver a
actividade de compostaxe a entidade solicitante (identificación catastral)
• Datos de cada tipo dos residuos orgánicos susceptibles de seren compostables
producidos pola propia actividade nos últimos tres anos, así como, se for posible, as
cantidades mensuais por cada un deles; por exemplo:
a. No caso das actividades agrogandeiras: esterco, residuos de poda etc.

a. Que se compromete a tratar na futura instalación de cocompostaxe:
— Desde un mínimo do 50 % dos residuos orgánicos que xeren na súa propia actividade,
ata o total destes (sen incluír o material leñoso coñecido como estruturante ou
material complementario)
— Desde un mínimo dun 25 % ata un máximo dun 200 % dos biorresiduos de orixe
doméstica recollida de forma separada en orixe, respecto aos residuos orgánicos
propios que teña proposto compostar
b. Que se dispón dos terreos necesarios e adecuados para a construción da instalación de
cocompostaxe e suficientes para a aplicación de todo o compost producido nesta planta.
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• Declaración responsable na que se faga constar o seguinte:

https://sede.depo.gal

c. No caso de hortofrutícolas: rexeitamentos de froita, hortalizas etc.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

b. No caso das actividades vitivinícolas ou agrícolas: vidras, bagazo, lías ou borras, raspón,
residuos de poda etc.
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c. Que, en caso de non ter estruturante de produción propia, se compromete a se prover del
na cantidade adecuada para tratar a suma dos residuos orgánicos propios máis os biorresiduos
de orixe doméstica que poidan recibir, respectando sempre unha proporción mínima de mestura
con estruturante dun volume deste por cada volume do total de residuos orgánicos propios e
biorresiduos domésticos.
d. Que se compromete a manter en funcionamento a instalación durante 10 anos, salvo causas
excepcionais de forza maior.
e. Que se compromete a manter durante un mínimo de 10 anos, a contar desde o momento
en que se conceda a autorización do inicio da actividade, o prezo ofertado para a recepción
dos biorresiduos de orixe doméstica, sen prexuízo da súa revisión se causas excepcionais así o
xustificasen e coa autorización expresa da Deputación de Pontevedra.
f. Que se compromete a dispoñer e formar o persoal que sexa necesario para o correcto
funcionamento da instalación.
Na segunda fase, de acordo co informe elaborado polo Revitaliza, as entidades seleccionadas
presentarán os seguintes documentos:
— Anteproxecto do investimento, onde se especificarán as dimensións da instalación,
maquinaria necesaria, proceso de tratamento etc., así como a información necesaria
para a súa valoración conforme aos criterios reflectidos na base décimo primeira
— Estudo de viabilidade económica da instalación (a 10 anos)
Sétima. Lugar e forma de presentación de solicitudes

Oitava. Comprobación de datos
Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos
nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:
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Para a presentación das solicitudes, a Sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite
os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de
identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados
electrónicos (incluído o DNIe).

https://sede.depo.gal

Se a entidade presenta a súa solicitude de forma presencial, requiriráselle que a emende
a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de
presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda. En todo caso, se tal emenda
se efectuase fóra do prazo de presentación de solicitudes, esta deberá limitarse á presentación
electrónica do previamente presentado de forma presencial, sen que poidan engadirse outros
datos ou documentos ou rectificar os xa achegados.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario
normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.
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• Certificación de estar ao corrente das obrigas tributarias para a percepción de axudas
públicas coa Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda autonómica, coa Seguridade Social
e coa Deputación de Pontevedra
No caso de que a entidade se opoña ás devanditas consultas deberá indicalo no cadro
correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos correspondentes.
Excepcionalmente, en caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos
citados datos poderáselle requirir á entidade a presentación dos documentos correspondentes.
Novena. Trámites administrativos posteriores á presentación
de solicitudes e emenda destas
Todos os trámites administrativos que as entidades interesadas deban realizar durante a
tramitación deste procedemento deberán realizarse de xeito electrónico a través do modelo
“instancia xenérica”, dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra: https://sede.
depo.gal
Se a solicitude non reúne os datos esixidos na convocatoria ou calquera dos previstos no artigo
66 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas (LPACAP) requiriráselle á persoa interesada, de conformidade co establecido no artigo
68 desta lei, que nun prazo de 10 días hábiles emende as faltas ou presente os documentos
preceptivos, indicándolle que, se non o fai, se terá por desistida a súa solicitude.
Décima. Notificacións

O sistema remitiralles ás persoas interesadas avisos da posta a disposición das notificacións
á conta de correo electrónico indicada na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso,
efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada
plenamente válida.
Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, a Deputación
de Pontevedra practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do
procedemento administrativo común.

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:O2OS3UNNP582IGMF

As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu
contido e entenderase rexeitada cando transcorresen dez (10) días naturais desde a posta a
disposición da notificación sen que se acceda a este.

https://sede.depo.gal

As notificacións electrónicas practicaranse a través de Carpeta Cidadán e de Dirección
Electrónica Habilitada única. Ambos os sistemas son accesibles desde a Sede electrónica da
Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios
electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo
común.

O sistema remitiralles ás persoas interesadas avisos da posta a disposición das notificacións á conta
de correo electrónico indicada na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de
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do custo total da actuación, tal como quedou establecido na base cuarta.
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representa a porcentaxe máxima dos biorresiduos de orixe doméstica que se pode

Nota: 66,67 representa
máxima máxima
dos biorresiduos
orixe
doméstica
que se
ota: a , porcentaxe
representa a porcentaxe
dos biorresiduos de
de orixe
doméstica
que se pode
tratar na planta de cocompostaxe en relación ao total dos residuos orgánicos propios e
pode tratar na planta tratar
de cocompostaxe
en relación
ao total
residuos
propios
e
na planta de cocompostaxe
en relación
ao dos
total dos
residuosorgánicos
orgánicos propios
e
biorresiduos domésticos que se traten (excluído o estruturante).
biorresiduos domésticos
que sedomésticos
traten (excluído
estruturante).
biorresiduos
que se trateno(excluído
o estruturante).

https://sede.depo.gal

,

P= 5

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ota:

5∗
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cada un deles, tendo sempre presente que o máximo absoluto por aspirante nunca poderá
superar os 600.000 euros e ou o 75% do custo total da actuación, tal como quedou establecido
na base cuarta.
A subvención
máxima
que
pode
percibir
cada
unha das
entidades
seleccionadas
virá
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máximaposible
posible que
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P
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puntos obtidos
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Décimo se

nda. nstr ción e procedemento

Décimo segunda.
Instrución e procedemento
A instrución do procedemento de concesión, que lle

corresponde ao Servizo de Asistencia

1. Unha vez presentadas as manifestacións de interese e demais documentación, comprobarase
1.
nha vez presentadas as manifestacións de interese e demais documentación, comprobarase
por parte do servizo instrutor que se axustan ao requirido nas bases, solicitando as emendas
por parte do servizo instrutor que se axustan ao requirido nas bases, solicitando as emendas que
que procedan, no seu caso, polo prazo de dez (10) días hábiles.
2. Posteriormente, o persoal técnico provincial verificará a viabilidade das peticións tendo
en conta as condicións establecidas nas bases da convocatoria e iniciarase un proceso de
asesoramento na redacción da documentación que se debe presentar na segunda fase, e
elaborarase, para cada entidade solicitante, un informe onde se apuntará con carácter orientador
e respecto aos seus residuos, a cantidade de biorresiduos de orixe doméstica que podería tratar
na instalación de cocompostaxe.
3. Á vista do anterior, emitirase un informe-proposta por parte da Xefatura do Servizo de
Asistencia Intermunicipal no que se relacionen as entidades seleccionadas para a segunda fase,
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rimeira ase

https://sede.depo.gal

Primeira fase:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ntermunicipal,
comprenderá as seguintes
actividades:que lle corresponde ao Servizo de Asistencia
A instrución
do procedemento
de concesión,
Intermunicipal, comprenderá as seguintes actividades:
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así como a proposta motivada de exclusión de solicitudes, para a súa resolución polo órgano
competente e que se lles notificará ás entidades interesadas.
Segunda fase:
1. As entidades seleccionadas presentarán o anteproxecto e o estudo de viabilidade económica,
que serán obxecto de análise por parte do servizo instrutor, solicitando as emendas que procedan,
no seu caso, polo prazo de dez (10) días hábiles.
2. O anteproxecto do investimento presentado deberá conter explicacións que indiquen o
proceso de tratamento elixido polo ofertante, e deberán consignar as condicións xerais que
cada licitador estime oportunas co fin de chegar a un mellor coñecemento da oferta proposta.
A indebida xustificación desta poderá ser causa dabondo para a súa desestimación.
3. Petición de informes: o órgano instrutor solicitaralle un informe ao Comité de Persoas
Expertas sobre o anteproxecto do investimento e o estudo de viabilidade económica presentados,
no que figure a valoración feita á luz dos criterios establecidos nestas bases, explicando o sistema
de valoración seguido e determinando a puntuación de cada candidatura en cada un dos criterios.
4. Informe-proposta da Xefatura do Servizo Asistencia Intermunicipal no que se relacionen
as solicitudes por orde decrecente de puntuación e se indique a subvención máxima que lle
corresponde a cada unha das entidades beneficiarias, así como a proposta motivada de exclusión
de solicitudes.
5. Informe de fiscalización de Intervención de todos os expedientes e do informe-proposta.

— Secretario: o da Deputación de Pontevedra ou unha persoa funcionaria de carreira
con titulación superior en quen delegue
7. Proposta de acordo definitiva. O órgano instrutor, á vista do expediente e do informe
da comisión, formulará a proposta de acordo definitiva, que deberá expresar a entidade ou a
relación de entidades solicitantes para as que se propón a concesión da subvención e a súa
contía. Tamén recollerá as solicitudes rexeitadas e os motivos do rexeitamento.
A proposta de acordo non crea ningún dereito a favor do entidade beneficiaria proposta
fronte á Administración mentres non se lle notifique a resolución de concesión.
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— Vogais: unha persoa técnica en Medio Ambiente, unha persoa técnica do Servizo de
Asistencia Intermunicipal e unha persoa técnica de Intervención

https://sede.depo.gal

— Presidenta ou presidente: unha xefa ou xefe de servizo ou dun centro da Deputación
de Pontevedra

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

6. Estudo do informe-proposta por parte da Comisión de Avaliación e formulación da proposta
de resolución, que deberá expresar a relación de entidades solicitantes para as que se propón a
concesión da subvención e a súa contía. Tamén recollerá as solicitudes rexeitadas e os motivos do
rexeitamento. Esta proposta elevarase ao órgano competente para a súa aprobación. A Comisión
de Avaliación estará formada polos seguintes membros:
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Décimo terceira. Resolución
1. Unha vez aceptada, no seu caso, a proposta de acordo definitiva, o órgano competente
resolverá o procedemento.
2. A resolución deberá motivarse e quedarán acreditados no procedemento os fundamentos
da resolución que se adopte.
3. A resolución, ademais de conter a entidade ou a relación de entidades solicitantes ás que
se lles concede subvención, fará constar, no seu caso e de maneira expresa, a desestimación do
resto das solicitudes.
4. A resolución do procedemento non poderá exceder de seis (6) meses. O prazo computarase
a partir do día seguinte ao do fin do prazo de presentación de solicitudes. O vencemento do prazo
máximo sen que se notifique a resolución lexitima os interesados para entender desestimada
por silencio administrativo a solicitude de concesión da subvención.
5. Unha vez publicada a resolución de concesión, entenderase que as entidades aceptan as
subvencións cando transcorran dez (10) días contados desde o día seguinte ao da publicación,
salvo que estas expresamente as rexeiten no prazo de dez (10) días e sen prexuízo da notificación.
6. A resolución pon fin á vía administrativa; fronte a ela poderase interpoñer recurso
potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditase, no prazo dun mes a partir do
día seguinte ao da publicación (artigos 123 e 124 da LPACAP), ou ben directamente recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra,
segundo o disposto no artigo 8 da Lei 29/1988, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa; todo iso no prazo establecido no artigo 46 desta lei, sen prexuízo
de que se poida utilizar calquera outro recurso que se estime conveniente.
Décimo cuarta. Execución. Obrigas das entidades beneficiarias da subvención

— Tratar na instalación desde un mínimo do 50% dos residuos orgánicos que xeren na
súa propia actividade, ata o total deles (sen incluír o material leñoso coñecido como
estruturante ou material complementario) e desde un mínimo dun 25% ata un
máximo dun 200% dos biorresiduos de orixe doméstica recollida de forma separada
en orixe, respecto aos residuos orgánicos propios que teña proposto compostar.
— No caso de non ter estruturante de produción propia, deberase prover del na
cantidade adecuada para tratar a suma dos residuos orgánicos propios mais os
biorresiduos de orixe doméstica que poidan recibir, respectando sempre unha
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2. Realizar a compostaxe dos biorresiduos de acordo coas normas de xeral aplicación, as
previstas nestas bases e os compromisos que oferte a entidade beneficiaria na solicitude da
subvención, en especial as seguintes:

https://sede.depo.gal

1. Executar o investimento para o que solicitou a subvención.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

As entidades beneficiarias da subvención deberán:
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proporción mínima de mestura con estruturante dun volume deste por cada volume
do total de residuos orgánicos propios e biorresiduos domésticos.
— Comprometerse a que a cantidade máxima de impropios admitidos para os
biorresiduos domésticos sexa do 5% en masa. Todo biorresiduo doméstico cun
contido en impropios superior ao 5% debe ser rexeitado pola entidade beneficiaria
desta subvención e devolto sen entrar ao proceso.
— Manter o compromiso adquirido para a concesión da subvención en relación ao
equilibrio entre os residuos orgánicos xerados e postos a compostaxe da propia
actividade e os biorresiduos de orixe doméstica captados.
— Manter en funcionamento a instalación durante 10 anos, salvo causas excepcionais
de forza maior, e durante ese mesmo prazo o prezo ofertado para a recepción dos
biorresiduos de orixe doméstica, sen prexuízo da súa revisión se causas excepcionais
así o xustificasen e coa autorización expresa da Deputación de Pontevedra.
— Dispoñer e formar ao persoal que sexa necesario para o correcto funcionamento da
instalación.
— Achegar copia do proxecto do investimento antes da selección da empresa contratista
e permitir que este sexa controlado por persoal provincial.
3. Tramitar e obter todas as autorizacións e ou permisos de calquera índole necesarios para
a construción, modificación e ou posta en funcionamento das instalacións de cocompostaxe.
4. De acordo co disposto no artigo 15.8 da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de
Pontevedra, se o importe da subvención provincial supera os 100.000 euros no caso de obras ou
50.000 euros no resto de contratos, a contratación con terceiros para a execución total ou parcial
das finalidades ou investimentos realizarase segundo as normas de aplicación á contratación das
administracións públicas, coas adaptacións que se entendan razoables, mediante convocatoria
pública e cun único criterio, o prezo (poxa).

7. Permitir que a Deputación de Pontevedra poida realizar as inspeccións que consideren
oportunas, aleatorias e sen previo aviso, ao longo dos 10 primeiros anos de actividade da planta
de cocompostaxe, así como aos concellos que traten a súa fracción orgánica nesa instalación
durante toda a vida do contrato que teñan coa empresa beneficiaria da subvención, co fin de
garantir o cumprimento do obxecto desta.
Adicionalmente, cada entidade beneficiaria estará obrigada a presentar semestralmente un
informe no que se reflictan as toneladas ao mes entradas a compostaxe, tanto dos biorresiduos
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6. Aboar as facturas polos traballos realizados ás empresas contratistas ou provedoras, no
prazo establecido na normativa vixente en cada momento.

https://sede.depo.gal

5. Adaptar o obxecto social nos seus estatutos, de ser o caso, para poder tratar a súa fracción
orgánica e a procedente dos concellos.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Así mesmo, as entidades beneficiarias deberán remitir as bases de selección da empresa
contratista e xustificar motivadamente a selección da ou do adxudicatario.
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de orixe doméstica recibidos coma dos residuos orgánicos de produción propia, ou do material
estruturante. No caso dos biorresiduos de orixe doméstica recibidos deberán presentar así
mesmo as cantidades facturadas por estes.
Décimo quinta. Xustificación e aboamento
As entidades beneficiarias deberán ter executadas as actuacións para as que se conceden
estas axudas antes do 31 de decembro de 2024 e xustificalas antes do 31 de marzo de 2025.
De conformidade co disposto no artigo 27 da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación
Provincial de Pontevedra, establécese a posibilidade de realizar pagamentos á conta a medida
que se vaian presentando facturas ou certificacións da obra levada a cabo, ata o máximo do
75 % da subvención concedida. O 25% restante aboarase unha vez se acredite a posta en
funcionamento da instalación obxecto da subvención e o inicio dos traballos de compostaxe.
Con carácter xeral, para o aboamento da subvención, as entidades beneficiarias deberán
presentar a seguinte documentación obrigatoriamente por medios electrónicos a través do
modelo “instancia xenérica”, dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, http://
sede.depo.gal:
1. Xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención:
a. Memoria explicativa e detallada da realización da finalidade con expresa mención dos
resultados obtidos (comprensiva, no seu caso, do programa, cartel anunciador, fotografías e
demais documentación gráfica elaborada para o desenvolvemento do proxecto ou da actividade
subvencionada)
b. Xustificación do cumprimento das obrigas impostas
c. Indicación do cumprimento dos obxectivos propostos, entre eles se a instalación está en
funcionamento
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b. Facturas orixinais ou fotocopias compulsadas, nas que deben corresponder o gasto coa
actividade subvencionada. As facturas deberán conter os requisitos que lle dan validez e ser
informadas polo persoal técnico provincial. A xustificación con facturas será polo importe de
todo o investimento realizado.

https://sede.depo.gal

a. Conta xustificativa dos gastos, na que se determinará o custo ou gasto total da finalidade
subvencionada e se detallarán as facturas ou documentos con valor probatorio no ámbito
mercantil e administrativo (identificando acredor e documento, importe, data de emisión e, se
é posible, a data na que se pagou; ademais da información, no seu caso, das desviacións con
relación ao orzamento que lle serviu de base á concesión).

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

2. Xustificación dos gastos:
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c. No caso de investimentos será preciso presentar a certificación de obra ou factura. As
certificacións e facturas deberán conter os requisitos que lle dan validez e ser informados polas
técnicas ou técnicos provinciais.
3. Acreditación da difusión da colaboración da Deputación na actuación ou na subministración
subvencionada.
4. Informe do persoal técnico provincial competente relativo á adecuación do investimento
realizado aos obxectivos propostos.
Décimo sexta. Deducións sobre o importe das subvencións
por incumprimento de obrigas
De conformidade co disposto no artigo 28 da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación
de Pontevedra:
— A falta de presentación da documentación xustificativa, en calquera dos prazos
inicialmente establecidos, dará lugar a unha dedución de ata o 20% da contía
concedida
— A falta de presentación da xustificación no prazo do requirimento dará lugar á perda
total do dereito ao cobro da subvención
— O incumprimento da obriga de difundir a subvención concedida no prazo establecido
inicialmente dará luar a unha dedución do 5% da contía concedida
— O incumprimento da obriga de difundir a subvención concedida no prazo de
requirimento dará lugar a unha dedución de entre o 10% e o 20% da contía concedida
Para a imposición destas deducións non fará falta tramitar un procedemento especial distinto
ao da xustificación da subvención e realizarase o pagamento desta descontando o importe das
deducións.

Así mesmo, ocasionará o inicio do procedemento de reintegro total ou parcial das cantidades
percibidas e a esixencia dos xuros de demora correspondentes, se unha vez aboado o importe
total ou parcial da subvención a entidade beneficiaria se demora en máis de 30 días no pago
ás empresas contratistas ou provedoras.
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A falta de presentación da documentación neste prazo ocasionará o inicio do procedemento
para declarar a perda do dereito ao cobro da subvención ou reintegro do percibido e demais
responsabilidades previstas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS).

https://sede.depo.gal

Unha vez vencido o prazo de xustificación sinalado na base décimo quinta sen que a entidade
beneficiaria presente a documentación xustificativa, o Servizo de Asistencia Intermunicipal
(SAIM) requiriralla para que a presente no prazo improrrogable de quince (15) días.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Décimo sétima. Incumprimento, perda da subvención e reintegro
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A mesma situación darase se concorren os supostos previstos no artigo 37 da LXS e no artigo
33 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG).
No procedemento de reintegro ou perda do dereito ao cobro da subvención estarase ao
disposto nos artigos 29 e 30 da Ordenanza xeral de subvencións da institución provincial.
Decimo oitava. Inspección
A Deputación de Pontevedra, mediante o persoal do Revitaliza ou empresas autorizadas
por esta Administración provincial, poderá realizar as inspeccións que considere oportunas,
aleatorias e sen previo aviso, ao longo dos 10 primeiros anos de actividade da planta de
cocompostaxe, así como os concellos que traten a súa fracción orgánica nesa instalación, durante
toda a vida do contrato que teñan coa empresa beneficiaria da subvención, co fin de garantir
o cumprimento do obxecto desta.
Particularmente a presenza de materiais impropios nos biorresiduos domésticos recibidos,
marcada cun máximo admisible dun 5% (en masa), será periodicamente analizada (caracterización)
polo persoal citado no parágrafo anterior, que estará autorizado a acceder a todos os rexistros
de báscula da planta.
Décimo novena. Réxime sancionador
Estarase ao disposto nos artigos 52 e seguintes da LXS e demais normativa en vigor sobre
subvencións.

A entidade beneficiaria da subvención poderá solicitarlle ao órgano que a concede a
modificación da resolución da concesión nos termos e condicións establecidos no artigo 16 da
Ordenanza xeral de subvencións da Deputación de Pontevedra.
Neste sentido, no caso de solicitude de modificación do acordo de concesión por parte das
ou dos beneficiarios, para a súa aprobación polo órgano competente, debe terse en conta que
non poida significar dano aos dereitos de terceiras persoas, o cumprimento das condicións
establecidas na Base décimo primeira-Criterios de concesión, non incrementar o importe
concedido no seu día e respectar o cumprimento dos prazos recollidos na Base decimo quintaXustificación e aboamento.
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Vixésimo primeira. Modificación da resolución de concesión

https://sede.depo.gal

As subvencións que se concedan no marco destas bases admiten a compatibilidade con
outras axudas públicas ou achegas de particulares para a mesma finalidade outorgadas por
esta Deputación ou por outras administracións públicas, sempre que o importe destas sexa de
tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, non supere o custo da
actividade subvencionada.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Vixésima. Compatibilidade
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Vixésimo segunda. Publicidade da convocatoria
Estas bases reguladoras publicaranse no BOPPO e na Sede electrónica da Deputación de
Pontevedra (http://sede.depo.gal).
Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da LXS,
transmitiráselle á Base de Datos Nacional de Subvencións o texto da convocatoria para a súa
publicación na citada base, que será a que lle dea traslado do seu extracto ao BOPPO.
Vixésimo terceira. Autorizacións e permisos
Todas as autorizacións ou permisos de calquera índole necesarios para a construción,
modificación ou posta en funcionamento das instalacións de cocompostaxe correrán a cargo
da entidade beneficiaria da subvención.
No suposto de que a entidade beneficiaria non obteña as autorizacións e ou permisos citados
no parágrafo anterior, iniciarase o procedemento para declarar a perda do dereito ao cobro da
subvención así como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a esixencia dos
xuros de demora correspondentes.
Vixésimo cuarta. Natureza e réxime xurídico
As axudas concedidas ao abeiro desta convocatoria teñen a natureza xurídica de subvencións,
de acordo cos criterios establecidos LXS.
O seu réxime xurídico axústase ao disposto nestas bases, na LXS e no seu Regulamento (Real
Decreto 887/2006, de 21 de xullo), LSG, na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases
de réxime local, na LPACAP, nas bases de execución do orzamento para o exercicio 2022 e na
demais normativa aplicable.
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Contra o acordo de aprobación destas bases, que lle pon fin á vía administrativa, poderase
interpoñer un recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que o ditase no prazo
dun (1) mes a partir do día seguinte ao desta publicación (artigos 123 e 124 da LPACAP, ou
ben directamente un recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Pontevedra, segundo o disposto no artigo 8 da Lei 29/1988, de 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa; todo iso no prazo establecido no artigo 46
desta lei, sen prexuízo de que se poida utilizar calquera outro recurso que se estime conveniente.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Vixésimo quinta. Recursos
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Vixésimo sexta. Protección de datos
Os datos persoais obtidos neste procedemento serán obxecto de tratamento pola Deputación
de Pontevedra, en calidade de órgano responsable, coa finalidade de xestionalos, verificar os
datos e documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa
exactitude e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, deriven.
A lexitimación para o tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha tarefa de interese
público ou no exercicio de poderes públicos, segundo as normas de rango legal recollidas no
apartado “normativa aplicable”, dispoñible na ficha de procedemento en https://sede.depo.gal.
Os datos persoais obtidos neste procedemento serán obxecto de comunicación ás
administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario
para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, exercitar outros
dereitos ou revogar o consentimento segundo o previsto en https://depo.gal/proteccion-dedatos/exercicio-de-dereitos.
ANEXO I

A continuación, resúmense os medios materiais de moi baixa tecnoloxía (non exhaustivamente)
pero axeitados ás necesidades básicas e controlables do proceso da compostaxe:
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A maiores tamén debería de entrar á compostaxe o correspondente material complementario
(estruturante) respectando a proporción mínima marcada na base quinta (1:1 en volume).
Daráselle preferencia ao estruturante procedente da actividade propia, aínda que nun segundo
termo admitiranse os importados desde calquera dos concellos da provincia.

https://sede.depo.gal

Anunciado na base quinta, este anexo desenvolve, dun xeito detallado e sintético, un modus
operandi baseado, por unha banda, na procura da máxima simplicidade posible nas actuacións
para preservar a eficiencia do proceso e, pola outra, na aposta pola baixa tecnoloxía nos
instrumentos e nas maquinarias implicadas. Por concretar o exemplo, traballaremos sobre
unha instalación hipotética con capacidade para tratar unhas 1.000 t/a de residuos orgánicos e
biorresiduos domésticos totais. Engadiremos tamén a hipótese numérica de que os biorresiduos
de orixe doméstica destinados a compostaxe acaden ata un 75 % en masa dos residuos orgánicos
introducidos na compostaxe procedentes da actividade propia agrogandeira (lémbrese que o
máximo permitido nas bases para a entrada de biorresiduos domésticos admisibles en relación
cos residuos orgánicos de produción propia é do 200 %, ou sexa que como máximo poden
chegar a ser o dobre). Os biorresiduos domésticos selectivos deberían de vir preferentemente
dos concellos máis próximos, aínda que, en principio, poden aceptarse de calquera dos concellos
da provincia.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

(todas as hipóteses e datos presentados aquí son unicamente a título orientador)
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Proposta de instalacións e de proceso. Diagrama de fluxos materiais. Dimensións
aproximadas
1. Introdución
Dun xeito moi xeneralizado, asúmese que os principais motivos de crítica ás instalacións de
compostaxe de residuos historicamente se asocian con tres aspectos:
I. Afectacións de tipo gasoso á atmosfera (circundante)
II. Afectacións de tipo líquido ao solo e subsolo e arredores inmediatos
III. Duración e calidade do proceso para acadar un compost maduro
Nun segundo termo quedan outras posibles molestias coma ruídos pola propia maquinaria
de proceso, tráfico de vehículos pesados, afectación á fauna ou á flora etc.
Centrándonos nas tres máis salientables xa citadas e comezando polas de tipo gasoso,
constátase que acostuman a ter a súa orixe nas seguintes accións:
• Permanencias prolongadas dos biorresiduos tras ser descargados ata que entran
no proceso de tratamento. Isto pode provocar con rapidez (especialmente en climas
húmidos e quentes e, en xeral, nos veráns de calquera clima) malos cheiros asociados ás
descomposicións descontroladas dos materiais facilmente biodegradables deixados sen
control por períodos excesivos.

• O NH4+ (na fase líquida) está en constante equilibrio co NH3 (na fase gas), equilibrio que
se despraza cara a un lado ou cara ao outro en función das circunstancias, basicamente
a temperatura e o pH.
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• Outra posibilidade máis secundaria de aparición de malos cheiros asóciase á produción
e desprendemento de amoníaco (NH3), basicamente consecuencia das descomposicións
das proteínas en aminoácidos e a posterior descomposición destes a amonio (NH4+).
Neste caso presenta a dificultade de que este NH4+ se produce tanto por vías aerobias
coma por anaerobias, polo que non é posible evitar a súa produción.

https://sede.depo.gal

• Ao caer o proceso en anaerobiose pola combinación desta intensa hidrólise e a
insuficiente reposición de osíxeno, aparecen producións descontroladas de ácidos
orgánicos volátiles, especialmente os de cadea curta (AOVS, polas súas siglas en inglés),
entre os que o butírico é un dos principais responsables dos típicos malos cheiros das
plantas de compostaxe que non traballan correctamente.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

• Unha vez iniciado o proceso, as posibilidades de déficits de osíxeno no interior da matriz
de mestura, co conseguinte perigo dunha rápida caída do proceso en anaerobiose resulta
moi común nestas primeiras fases nas que as actividades das microbiotas hidrolíticas e
descompoñedoras implican grandes consumos de osíxeno, que habitualmente non chega
a renovarse pola baixa porosidade da matriz de mestura, moi comunmente escasa nos
materiais estruturantes que dotan de macroporo ao material en proceso.
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• No caso da compostaxe, minimizar o problema pasa por aumentar a relación C/N na
matriz de mestura inicial; tratar de manter o NH3 na súa fase líquida (en disolución
aparece como NH4OH). Este é un aspecto complicado, pois a elevación da temperatura,
propia da compostaxe, tende a desprazar o equilibrio cara ao NH3. Outra posibilidade é
non voltear nas fases de maduración para facilitar a súa oxidación a nitrato (NO3-), para
que, deste xeito, se incorpore ao compost.
As solucións tecnolóxicas tradicionais foron as de pechar en obra, “encofrar” poderiamos
dicir, para illalo (fisicamente) do seu contorno, en vez de deseñar sistemas que permitan esa
entrada inmediata (ou moi rápida) dos materiais en tratamento. A continuación, mesturarase
rapidamente con materiais complementarios (estruturantes), tamén biodegradables, pero neste
caso de tipo carbonoso ou leñoso e basicamente secos que dotan a mestura resultante dun
equilibrio de nutrientes (basicamente C/N) dunha humidade equilibrada (≈ 45-55 %) e sobre
todo dunha boa presenza de macroporos e microporos. Os macroporos (na orde dos mm e
incluso cm) son os que garanten a chegada do osíxeno ata as capas profundas da matriz de
mestura. Os microporos (na orde das micras) equilibran a humidade da mestura por efecto da
capilaridade, que secuestra provisionalmente parte da auga no seu interior, para logo, xa en
fases máis avanzadas do proceso, devolver a humidade “secuestrada” á matriz de mestura, para,
deste xeito favorecer a continuidade do proceso e retrasando o secado do material.
Para as operacións de descomposición, con moito as máis delicadas, tanto para controlar os
malos cheiros coma os lixiviados, na proposta que logo se desenvolve preséntase un sistema
de confinamento (non hermético) provisto dun sistema específico de captación das atmosferas
desde a contorna de traballo específica e da inmediata condución deses gases ao biofiltro.
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Centrándonos na compostaxe, está demostrado que nalgunhas das súas fases, aínda tendo
o material ben estruturado e traballando adecuadamente, prodúcese desprendemento de
líquidos. Estes líquidos (tecnicamente “lixiviados”) aparecen incluso controlando moito o
proceso, case sempre cara á segunda ou terceira semana deste e proceden da suma da propia
humidade do material (aínda que a meirande parte desta se libera en forma de vapor cos
volteos, especialmente se se acada rapidamente a fase termófila), pero fundamentalmente está
asociado á gran produción de auga metabólica, que literalmente non existía, xa que se crea
polo propio proceso da compostaxe (hidrólise). De feito, pódese producir ata case medio quilo
de auga metabólica a partir da descomposición aerobia (compostaxe) de apenas dous quilos e
cuarto de material compostado.

https://sede.depo.gal

Resulta un proceso natural e común que todas as descomposicións de calquera material de tipo
biodegradable (no noso caso os residuos orgánicos e biorresiduos domésticos) solten líquidos
que acompañan á súa descomposición, algo nada estraño, asociado á rotura das membranas
que contiñan eses líquidos. Trátase dun proceso natural e inevitable, mais tamén controlable.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

En relación co segundo gran problema (afectacións de tipo líquido no solo e subsolo), está
afectado case que polas mesmas causas como veremos, mais neste caso atacando o solo e, ás
veces, o subsolo. Este problema sempre aparece relacionado co nome de “lixiviados”.

BOPPO
Xoves, 18 de agosto de 2022
Núm. 157

O anterior, que é preciso coñecer ao abordar o problema da lixiviación, prodúcese case que
exclusivamente entre a segunda e a terceira semana do proceso nos casos en que as cinéticas
de compostaxe sexan elevadas, que poderán continuar ata a cuarta e quinta (ou sexta, como
máximo) para aqueles procesos con cinéticas máis lentas. A proposta inclúe unha balsa para os
potenciais lixiviados, xusto ao final da nave de descomposición, con capacidade para acumular
ata 72.000 litros destes.
De capital relevancia considérase o feito, xa antes citado, de que nin as vías de tránsito
da maquinaria nin os teitos (edificio recepción-báscula, nave de descomposición, nave de
maduración) nunca producirán lixiviados, senón inocuos pluviais, debido ao deseño da planta
e aos seus elementos constitutivos. O caso dos teitos non admite moita dúbida, pero poderían
aducirse supostos
para o caso das vías de tránsito e espazos de traballo abertos sobre a soleira
minimizar estes posibles supostos contémplase a subvención dun aplique limpador de chans para a
formigonada.
Co
fin
de minimizar estes posibles supostos contémplase a subvención dun aplique
pa mecánica (ver imaxe).
limpador de chans para a pa mecánica (ver imaxe).

Minimizar as aparicións dos gases con cheiros (xa citado), así como tamén dos lixiviados resulta clave
e está
relacionado
co dese
o do
proceso que
decida aplicar
cada caso.
Minimizar
asintimamente
aparicións
dos gases
con
cheiros
(xasecitado),
asíencomo
tamén dos lixiviados
resulta clave e está intimamente relacionado co deseño do proceso que se decida aplicar en
Por último, a terceira cuestión, a da cinética do proceso da compostaxe, resulta fundamental desde
cada caso.

de espazos confinados, con ventilación forzada que garanta o osíxeno e sen actuación física

1. Quen defende
que assobre
fasesoiniciais
deben
ningunha
material(hidrólise-descomposición)
(métodos estáticos), seguido dunha
longatranscorrer
maduración no interior
de espazos confinados,
con
ventilación
forzada
queutilizar
garanta
o osíxeno
e sen
actuación
física
igualmente
estática.
Estes métodos
acostuman
instalacións
máis custosas
(obra
civil
ningunha sobre oe construtiva)
material e(métodos
estáticos), seguido dunha longa maduración igualmente
te en importantes custos eléctricos por causa das ventilacións forzadas etc.,
estática. Estes métodos
acostuman
utilizar
instalacións máis custosas (obra civil e construtiva)
pero económicos en actuacións físico mecánicas sobre o material en proceso e, polo tanto,
e teñen importantes
custos eléctricos por causa das ventilacións forzadas etc., pero económicos
en maquinaria e man de obra. on obstante, a día de hoxe, está amplamente demostrado
en actuacións físico-mecánicas
sobre o material en proceso e, polo tanto, en maquinaria e man
na práctica que obrigan a períodos de maduración extraordinariamente longos para acadar
de obra. Non obstante, a día de hoxe, está amplamente demostrado na práctica que obrigan a
produto maduro, o que implica unhas maiores necesidades de espazo nesta fase.
períodos de maduración extraordinariamente longos para acadar produto maduro, o que implica
unhas maiores necesidades de espazo nesta fase.
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eficientes debátese entre:

Moi resumidamente a polémica científico-técnica (histórica e actual) ao respecto dos deseños
uen defende
que as fases iniciais (hidrólise descomposición) deben transcorrer no interior
máis eficientes1. debátese
entre:
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Por último,
a terceira
cuestión,
a da de
cinética
do proceso
da compostaxe,
resulta
fundamental
afectan
severamente
ás necesidades
espazo (superficie
da planta)
e, en última instancia,
á súa
desde o punto
de vista
da eficiencia, pois longos tempos de proceso para acadar a madureza
viabilidade
económica.
do produto afectan severamente ás necesidades de espazo (superficie da planta) e, en última
científico técnica (histórica e actual) ao respecto dos dese os máis
instancia, áMoi
súaresumidamente
viabilidadea polémica
económica.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

o punto de vista da eficiencia, pois longos tempos de proceso para acadar a madureza do produto
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2. Quen defende que xustamente nesas fases iniciais (hidrólise-descomposición) resultan
esenciais as accións físicas (volteos) que homoxeneizan a matriz de mestura, evitan bolsas
de anaerobiose, poñen en contacto e remesturan partes con compoñentes, humidades ou
granulometrías diferentes, para acelerar o proceso e aumentar claramente a súa cinética. Pola
contra, esixen un maior control e implican un maior esforzo de acción electromecánica, que
precisa máis maquinaria e persoal, pero que garante madureces do compost en tempos moitísimo
máis curtos.
Ambas as ópticas presentan vantaxes e inconvenientes e a polémica mantense, pero partindo
de idénticas matrices de mestura a base dos mesmos tipos de materiais, tras seis semanas de
hidrólise-descomposición con sistemas estáticos e control do osíxeno por ventilación forzada,
precisan non menos de oito meses de proceso de maduración para acadar madureces IV ou V
Rottegrade, mentres que tras esas mesmas seis semanas en sistemas dinámicos controlados
acádanse eses niveis IV ou V Rottegrade en apenas 2 ou 3 meses.
No noso caso, como se describirá a con, decantámonos polo uso de sistemas dinámicos nas
fases iniciais do proceso.
A modo de proposta xeral de actuacións nas instalacións
As claves que se deben considerar xa se citaron. Implicarían a seguinte relación de accións:
1. Darlle entrada inmediatamente aos residuos orgánicos propios e aos biorresiduos
domésticos no proceso unha vez descargados.
2. Mesturar inmediatamente os residuos orgánicos propios e biorresiduos domésticos (ambos
húmidos e carentes de estrutura) co material complementario (estruturante), habitualmente
seco e dotado de estrutura con macroporo e microporo.

6. Esta zona debe estar dotada dun sistema de condución dos lixiviados ata una fosa, ou balsa,
igualmente cuberta, coa súa cota superior por baixo da cota inferior da nave de descomposición
e debe ter capacidade para almacenar o volume de lixiviados esperable para un mínimo de dúas
semanas (ver detalles máis adiante).
7. A balsa de lixiviados debe contar cunha bomba de inmersión coa capacidade (presión e
caudal) adecuada que lle permita operacións de rega (ver detalles máis adiante).
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5. Esa fase de “lixiviación inevitable” pode acadar desde a segunda ou terceira semana ata,
como máximo, a quinta ou sexta semanas de proceso (sempre que se teña realizado unha
correcta mestura inicial e se controle o proceso, particularmente a humidade e a temperatura).

https://sede.depo.gal

4. Realizar sempre baixo cuberta a fase de descomposición. Esta fase é a única na que se
producen lixiviados debidos ao propio proceso. Hai que evitar ao máximo aumentarlle aínda
máis a humidade, por exemplo, como consecuencia das choivas.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

3. Equilibrar a humidade se fose preciso (isto resulta importante nas épocas de inverno se
non se ten a precaución de ter o estruturante a salvo da humidade polas choivas).
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8. O obrigatoriedade da cobertura nesta primeira fase de descomposición hidrolítica resulta
máis evidente en climas cunhas elevadas pluviosidades, pois a auga de choiva (habitualmente limpa
e, polo tanto, considerada como pluviais) de non existir dita cuberta, pasaría automaticamente
a se converter en “lixiviados”.
9. Como veremos máis adiante o modelo propón seis pilas de descomposición cunhas
determinadas dimensións que sen ningún problema técnico quedan cubertas dun xeito lixeiro
e económico, estilo invernadoiro, afincado directamente sobre o chan e só precisa de pequenos
muros laterais (ver detalles máis adiante).
10. Baixo a hipótese de entrada de biorresiduos domésticos a ritmo estándar (luns-martesmércores-xoves-venres-sábado), de seis entradas por semana, propoñemos a formación dunha
pila por semana.
11. A hipótese de traballo que se propón contempla un tempo de residencia en descomposición
(baixo cuberta lixeira) de seis semanas: ata un total de seis pilas coexistindo.
12. A lonxitude da sala cuberta de descomposición será superior á da lonxitude das propias
pilas (ver detalles máis adiante en cadros de cálculo).
13. A anchura da sala cuberta de descomposición terá capacidade para albergar adecuadamente
as seis pilas (ver cálculos máis adiante) que se situarán de forma paralela e estarán separadas
1,5 m entre si (ver detalles de cálculos máis adiante).
14. A dirección lonxitudinal das pilas debe coincidir coa dirección da caída (≥ 3%) dada a
soleira formigonada.

18. Os silos son paralelepípedos con unicamente dous muros laterais paralelos separados
entre si 4 m, con 15 m de longo e 4 m de alto. O número total de silos é 10, o que implica 11
muros.
19. Polos seus lados interiores cada par de muros contiguos levan fixadas nas súas partes
finais unhas pezas de aceiro inoxidable cun perfil “U” verticalmente desde o chan ata o límite
superior dos muros (ver detalles máis adiante).
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17. O deseño está feito para que cada silo teña capacidade para albergar o material de 6
pilas de saída da fase de descomposición.
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16. O dito tránsito de pila de descomposición a silo de maduración resulta o momento
óptimo para a corrección da humidade do material, coa colocación dunha hidrante na entrada
de cada silo.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

15. Unha vez completada a sexta pila retírase coa pa mecánica o material da primeira pila,
que é estivada no fondo do primeiro silo de maduración; procederase de xeito que acade a
maior altura posible en función do ángulo de derrube do material e da altura dos muros dos
silos (4 m, ver detalles máis adiante).
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20. Encaixados nos ditos perfís de aceiro inoxidable van colocados taboleiros de madeira
coas adecuadas dimensións pechados ata arriba (ver detalles máis adiante). Son facilmente
extraíbles cun apeiro adaptado á pa mecánica.
21. Polos seus extremos opostos aos taboleiros os silos están totalmente abertos.
22. No seu conxunto, a sección de maduración (10 silos) ocupa un espazo rectangular de
41,1 m de longo, 15 m de fondo e 4 m de alto.
23. Situado a continuación da nave de descomposición está a liña das bocas de carga dos
silos, paralela á liña de saída da nave de pilas.
24. A separación entre naves é de 6 m e baixo o espazo entre estas é onde se sitúa a balsa
de lixiviados, soterrada, paralelepipédica, con 8 m de longo, 3 de ancho e 3 de fondo.
25. A soleira de formigón ten unha soa caída de augas (≥ 3%), coa cota alta na zona da
báscula e coa cota baixa tras a nave de silos de maduración.
26. Todos os silos dispoñen dunha lona semipermeable (non permite o paso de auga líquida,
pero si o paso de vapor de auga, ver máis adiante) fixada na parte superior dos muros xusto
antes dos perfís verticais en “U”.
27. A lonxitude da lona permitirá cubrir o teito do silo en toda a súa lonxitude, e 4 m máis
a maiores para poder cubrir (coa súa caída) a boca de carga do silo.
28. A lona está rematada por un perfil cilíndrico metálico transversal que ao caer verticalmente
facilitará ese efecto de tapado da boca do silo.
29. Todas as paredes dos silos disporán duns perfís metálicos fixados ao longo das súas
partes superiores.

33. Nese instante habería que retirar o material do primeiro silo enchido, ben para o seu
afinado, ou ben para usalo directamente no campo, aspectos estes que quedarán nas mans e
intereses das empresas receptoras da subvención no seu momento e agora explotadoras da
planta en cuestión.
34. O material dos silos extráese pola parte pechada cos taboleiros, que se retiran de forma
doada movéndoos cara arriba cun apeiro específico accionado pola pa mecánica.
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32. De forma sucesiva e continua, iranse formando pilas na nave cuberta de descomposición
(unha por semana) e iranse retirando pilas ao correspondente silo (unha por semana) ata que
a totalidade dos silos estean completamente cheos.
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31. Esta operación farase cada vez que un silo estea totalmente enchido co material procedente
das pilas de descomposición.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

30. Estes perfís fan de guías e mais de enganches a cada lado, polas que se desprazará a lona
cara a boca aberta do silo (e viceversa), e a boca do silo quedará pechada cando a lona estea
desenvolvida na súa totalidade e caídos en vertical os seus últimos metros.
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35. Deste xeito actúase en primeiro lugar no material máis antigo de cada silo (pois nesta
zona é onde foi depositado o primeiro material procedente das correspondentes pilas), para
avanzar seguidamente cara a materiais paulatinamente menos antigos.
36. Este material maduro (compost bruto) pode dirixirse á instalación de afinado (opcional),
para obter o compost peneirado (ou fino), aínda que a opción máis razoable nestes casos de
agrocompostaxe sexa a do seu uso directamente en campo.
37. Como se verá máis adiante, descóbrese a meirande parte do resto da planta. Nesa
superficie cementada e descuberta prodúcense tránsitos de maquinaria, mais non son zonas
nas que se opere con residuos polo que, no caso de choiva, os líquidos resultantes desta nunca
poderían ser cualificados como lixiviados, senón que serían augas pluviais similares ás dunha
estrada con moito tráfico, as dunha rúa moi concorrida, as dun gran tellado dun polideportivo
(con todas as súas gaivotas e demais aves sobre el).
38. Con todo, e malia a solidez do anterior razoamento, admítese como material subvencionable
a adquisición de apeiros de limpeza do chan adaptables á pa mecánica (ver figuras máis adiante)
39. Ademais das xa citadas áreas de descomposición e de maduración, o deseño inclúe outra
zona cuberta, que é a sala de recepción, pesada e control, oficinas, caixa de primeiros auxilios,
aseos, duchas e vestiarios etc., situada á entrada da planta, ao lado da báscula e de forma paralela
a esta (ver detalles máis adiante).
40. Toda a zona formigonada disporá dun canal para pluviais, que será tipo visto, sen reixa,
e ao longo de todo o perímetro da superficie formigonada.
41. O deseño deste canal perimetral para pluviais será diferente segundo a cantas augas caia
a soleira. Na que se propón aquí (caída a unha soa auga), tanto na súa cota alta coma na baixa
deben ser máis profundas e eficientes que as laterais (ver máis adiante).

• Entrada total de 1.000 t/a de residuos orgánicos propios e biorresiduos domésticos.
• Os biorresiduos domésticos entrantes representarán (nesta hipótese de traballo) un 75
% respecto dos residuos orgánicos de produción propia.
• Engadirase a cantidade de material complementario (estruturante) precisado para que
a proporción volumétrica de mestura destes coa suma dos residuos orgánicos propios e
dos biorresiduos domésticos sexa de 1:1.
• A modo de hipóteses de traballo admítense as seguintes densidades:
— Material complementario (estruturante): ≈300 kg/m3.
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As hipóteses elixidas para o caso contemplan os seguintes datos de partida:
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Cálculos numéricos e dimensións da instalación e das súas partes

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

42. Cunha separación de 4 m respecto do canal perimetral, dispoñerase unha cerca (tipo
enreixado convencional) a modo de pechamento perimetral de toda a instalación.
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— Residuos orgánicos de produción propia: ≈500 kg/m3.
— Biorresiduos domésticos externos: ≈680 kg/m3.
Ø
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Cálculos de rexistro de entradas anuais en planta e constitución das pilas en función das características da voltexadora elixida
Residuosorgánicos propios Biorresiduosdomésticos
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Con estes datos e o tipo de modelo de traballo elixido, no que a primeira fase da compostaxe sería
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
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1,85

388,83

Dimensións da pila en función da voltexadorapara nominales entrada
Anchom Altom Snormal m2 Lsupm Linfm Vpilam3 nºpilas/sem sem/a nºpilas /a Vm3/a
3,00 1,28
2,97 18,60 25,00 64,80
1,00
52,00 52,00 3.369,84
100%

69%

9%

5

Seguindo as hipóteses de traballo de que se fará unha pila cada semana e que se traballarían
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para tratar 64,80
m3doda
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18,60
m.
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Aplicando os datos e capacidade de traballo desta volteadora sobre o material que se vai tratar

Aplicando os datos e capacidade de traballo desta volteadora sobre o material que se vai
indicado no anterior cadro, obté ense os resultados que se amosan no seguinte cadro:
tratar indicado no anterior cadro, obtéñense os resultados que se amosan no seguinte cadro:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
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Dimensións da pila en función da voltexadorapara nominales entrada
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Ancho Alto Snormal
Lsup Linf Vpila nºpilas/sem sem/a nºpilas /a V
3,00 1,28
2,97 18,60 25,00 64,80
1,00
52,00 52,00 3.369,84
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Seguindo as hipóteses de traballo de que se fará unha pila cada semana e que se traballarían todas
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as semanas do ano (52), resultan pilas das dimensións indicadas na figura, con capacidade para tratar
, 0 m da mestura de traballo.
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1,28m.
m.
1,0
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m.
29 m.

Nota: considéranse nos cálculos o feito de que na práctica o material en proceso nunca acada
ota: considéranse
nostomamos
cálculos o feito
de%
queda
na altura
práctica do
o material
en proceso
nunca acada
a
a alzada do arco,
neste caso
o 69
arco coma
hipótese
razoable.
Tamén
alzada
do
arco,
neste
caso
tomamos
o
9
da
altura
do
arco
coma
hipótese
razoable.
Tamén
se
se consideran outros detalles (que xorden da práctica) pero menores e que non compensa
consideran
explicar a este
nivel.outros detalles (que xorden da práctica) pero menores e que non compensa explicar a
este nivel.
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

simple pa mecánica.
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o modelo hipótese que estamos a desenvolver, as pilas de descomposición fanse dese xeito tan

No modelo-hipótese
estamos
a desenvolver,
de descomposición
fanse dese xeito
simple, primeiroque
colocando
o leito
de estruturantease pilas
botándolle
enriba as correspondentes
tan simple, primeiro colocando o leito de estruturante e botándolle enriba as correspondentes
cantidades dos residuos orgánicos de produción propia e mais os biorresiduos domésticos
recibidos do exterior. Nos seguintes debuxos pódese facer un seguimento visual (de esquerda á
dereita) da creación dunha pila, neste caso a primeira pila das seis programadas para esa nave
cuberta de hidrólise-descomposición.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

directamente sobre o leito estruturante
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Propoñemos instalar unha captación localizada sobre cada pila na que tan so funcionaría
a aspiración na pila que se estivese a voltear nese momento. Os tubos de ventilación serían
similares aos descritos anteriormente pero de menor diámetro, conectados entre si, e irían
colgados da cuberta da nave (tipo invernadoiro), serían tantos como pilas (6) e terían a lonxitude
destas.
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Proceder aos tradicionais sistemas de aspiración da totalidade da atmosfera da nave de
pilas resulta caro e ineficiente, pois, aplicando os criterios estándar do sector (non menos de
seis renovacións horarias da totalidade da atmosfera da nave (≈ 8.000 m3) implica ir a caudais
de aspiración de 48.000 m3/h, que implicarían turbinas centrífugas de gran potencia e custe
eléctrico prohibitivo, así como dun biofiltro de grandes dimensións.
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Dado que cos volteos despréndense gases, maioritariamente vapor de auga e CO2, pero tamén
outros gases (NH3, acético etc.), aerosois, po e pequenas partículas etc., podería chegar a crear
unha certa atmosfera molesta, ou diminuír a visibilidade do operador da volteadora, polo que
se aconsella unha ventilación en aspiración.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
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Núm. 157 anteriormente pero de menor diámetro, conectados entre si, e irían colgados da cuberta da nave
(tipo invernadoiro), serían tantos como pilas ( ) e terían a lonxitude destas.
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No seguinte cadro ofrecemos un cálculo baseado máis na experiencia en planta ca nun
teórico.
coñecemento teórico.

nºvolteos
%
45%
6
10%
5
10%
4
10%
3
12%
2
13%
1
0%

Total1ª semana 100%

0

Volteos. Reducións mentres se forma a pila %/d
1º 2º 3º 4º 5º 6º Total Pondera
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,5% 3,5% 9,0% 4,05%
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,5% 5,5% 0,55%
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 3,0% 0,30%
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 0,15%
0,0% 0,5% 0,5% 0,06%
0,0% 0,0% 0,00%
%Reducción pila até formación

5,11%

m3

61,49

Vsaínte pilatras completar a súa formación

0,73%

Sobre a hipótese
de seis
achegas de
de residuos
orgánicos
e biorresiduos
domésticos dedomésticos
luns a sábado de luns a
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residuos
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(o luns
material da
de de
semana),
máis o máis
correspondente
estruturante, cada
material que entra
sábado (o luns
co co
material
dafinfin
semana),
o correspondente
estruturante,
cada material
é
volteado
rapidamente,
polo
que
os
primeiros
materiais
na
pila
reciben
máis
volteos
canto
máis
que entra é volteado rapidamente, polo que os primeiros materiais na pila reciben máis volteos
cedo entren
na pila
feito,
derradeiro
recibe un único
volteo, en
tanto que
canto máis cedo
entren
nae, de
pila
e, ode
feito, en
o entrar
derradeiro
en entrar
recibe
uno primeiro
único volteo, en
recibe
seis.
tanto que o primeiro recibe seis.
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Volteo
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
Sábado
Domingo

pila
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Hipótese de traballo

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
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Segundo os nosos cálculos, sobre o material total entrante (

, 0 m , ver táboa anterior) prodúcese

Segundo os nosos cálculos, sobre o material total entrante (64,80 m3, ver táboa anterior)
unha redución de volume ponderada total dun 5,11 no tempo total da súa formación, polo que o
prodúcese unha redución de volume ponderada total dun 5,11 % no tempo total da súa formación,
seu volume final queda en 1, 9 m .
polo que o seu volume final queda en 61,49 m3.
Esa primeira pila queda logo en repouso mentres se van formado as outras cinco pilas, momento no

Esa primeira pila queda logo en repouso mentres se van formado as outras cinco pilas,
cal pasarse ao silo de maduración. Ao longo desas cinco semanas, sempre que estea correcta de
momento no cal pasarse ao silo de maduración. Ao longo desas cinco semanas, sempre que
estrutura e de humidade, o seu material evoluciona moito e o seu volume diminúe. Desta diminución
estea correcta
de estrutura e de humidade, o seu material evoluciona moito e o seu volume
existen máis datos dispo ibles, aínda que continúa a ser complexo e afectado de variabilidades e, a
diminúe. Desta diminución existen máis datos dispoñibles, aínda que continúa a ser complexo
parte das veces, totalmente impredecibles.
e afectadomeirande
de variabilidades
e, a meirande parte das veces, totalmente impredecibles.
noso caso
propo emos aaevolución
que aparece
no seguinte
cadro:
No noso ocaso
propoñemos
evolución
que aparece
no
seguinte cadro:

Reduciónsproceso pila
Semana %semana Vsaínte m3
2ª
9,20%
55,84
3ª
9,71%
50,42
4º
8,94%
45,91
5ª
8,43%
42,04
6ª
7,92%
38,71
Total

Os 64,80
dedematerial
cada
unha
daspilas
seis
pilasreducidos
quedanaosreducidos
Os m3, 0iniciais
m iniciais
material enen
cada
unha
das seis
quedan
, 1 m trasaos 38,71 m3
tras rematar
a sexta
semana
deproceso,
proceso,
que implica
unha
redución
40,27 % nesta
rematar
a sexta
semana de
o queoimplica
unha redución
total
dun 0,2 total
nestadun
fase de
fase de descomposición
en
pila.
descomposición en pila.

2 m de capacidade.

a figura seguinte amósase xa o que sería o completo desta hipotética planta de compostaxe que
trataría esas 1.000 toneladas de residuos orgánicos propios e mais biorresiduos domésticos xunto co
seu correspondente estruturante (ver datos nos anteriores cadros). Deixando polo momento de lado
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es
os demais elementos de planta, centrémonos en observar como se rematou de facer a primeira pila
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e m (profundidade)
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De aí a nosa
proposta de colocar unha canle transversal a todo o amplo da nave de pilas en
De aí a nosa proposta de colocar unha canle transversal a todo o amplo da nave de pilas en
descomposición
que recolla estes e os conduza á balsa de lixiviados que propoñemos soterrada
descomposición que recolla estes e os conduza á balsa de lixiviados que propo emos soterrada baixo
baixo o espazo entre o final da nave cuberta de pilas de hidrólise/descomposición e a liña das
o espazo entre o final da nave cuberta de pilas de hidrólise/descomposición e a li a das bocas da
bocas da sección de silos de maduración. Propoñemos unhas dimensións de 8,0 m (lonxitude),
sección de silos de maduración. Propo emos unhas dimensións de ,0 m (lonxitude), m (anchura)
3 m (anchura) e 3 m (profundidade) => 72 m3 de capacidade.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Un detalle
ao que
nosreferimos
referimos
na “Proposta
xeral éde
é adeda inevitable
n detalle
ao quexa
xa nos
na Proposta
xeral de actuacións
a daactuacións”
inevitable lixiviación
lixiviacióncalquera
de calquera
pila en
hidrólise ou
descomposición
(sempre
que non estea
pila en proceso
de proceso
hidrólise oude
descomposición
(sempre
que non estea seca,
ou afectada
seca, ou afectada
calquera
problema).
Na unha
seguinte
móstrase
unha pila (1:3
de calquerade
outro
problema).outro
a seguinte
imaxe móstrase
pila (1: imaxe
estruturante:
biorresiduos
estruturante:
biorresiduos domésticos) coa que foi literalmente imposible evitar que lixiviase
domésticos) coa que foi literalmente imposible evitar que lixiviase cara á súa segunda ou terceira
cara á súasemana:
segunda ou terceira semana:
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Na figura seguinte amósase xa o que sería o completo desta hipotética planta de compostaxe
que trataría esas 1.000 toneladas de residuos orgánicos propios e mais biorresiduos domésticos
xunto co seu correspondente estruturante (ver datos nos anteriores cadros). Deixando polo
momento de lado os demais elementos de planta, centrémonos en observar como se rematou
de facer a primeira pila de descomposición e se está a facer a segunda, mentres que na parte
baixa se aprecian os silos de maduración aínda baleiros de material.
3,0 m.

Báscula

3,0 m.

Caseta oficinas e
laboratorio

1,5 m.

3,0 m.

Trituradora
(Opcional)

25 m.

31,0 m.

3,0 m.

Entrada-saída
á planta.

3,0 m.

Triturado novo

Reixa captación lixiviados
3,0 m.

Balsa lixiviados

31,5 m.

6,0 m.

Trommel
separación
Impropios
(Opcional)

3,0 m.

8,0 m.

10 cm.

10 cm.

41,1 m.

≈75 m.

Nas seguintes figuras, na esquerda apréciase como xa se chegou a completar todo o espazo
na eira de descomposición e xa se pasou o material da pila máis antiga ao primeiro silo de
maduración. Na do centro xa se está a formar a primeira pila da segunda quenda e na da dereita
temos a planta completa, e debe saír xa o primeiro produto acabado (compost bruto maduro),
ben sexa cara ao seu afinado, ben sexa para o uso directo no campo.
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Trommel de afino
(Opcional)

Captación
perimetral
líquidos
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Compost
cribado

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Triturado
recirculante

12,0 m.

4,0 m.

15,0 m.

≈67,0 m.

4,0 m.
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completa, e debe saír xa o primeiro produto acabado (compost bruto maduro), ben sexa cara ao seu
afinado, ben sexa para o uso directo no campo.

3,0 m.

3,0 m.

Báscula

3,0 m.

Báscula

3,0 m.

≈75,0 m.

3,0 m.

3,0 m.

31,0 m.

10 cm.

≈67,0 m.
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perimetral
líquidos

10 cm.

41,1 m.

4,0 m.
4,0 m.

15,0 m.

4,0 m.
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recirculante
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31,0 m.

10 cm.

≈67,0 m.

4,0 m.

Triturado novo

3,0 m.
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Impropios
(Opcional)

31,5 m.

6,0 m.

15,0 m.

41,1 m.

12,0 m.

≈67,0 m.
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Triturado novo
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separación
Impropios
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Trituradora
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Triturado novo
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1,5 m.
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3,0 m.

1,5 m.
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do material,xa
xa hidrolizado
ou descomposto
e, seguramente,
xa en inicio dos procesos
procesos dedemaduración
está afectada
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moi inferior,
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osíxeno
e
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case
que
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seguridade,
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de osíxeno e tamén, case que con toda seguridade, estará máis ben seco e precisarámáis
ser ben seco
e precisará rehumectado.
ser rehumectado.
As operacións
de tránsito
dodomaterial
das
aos
silosóptimas
resultan
para
esta operación
As operacións
de tránsito
material das
pilaspilas
aos silos
resultan
paraóptimas
esta operación
e, para
e, para iso, iso,
todos
dispoñen
de sistemas
todosos
os silos
silos dispo
en de sistemas
hidrantes. hidrantes.
Unha vez nha
que
un silo queda rehumectado e cheo de material, esténdese a súa lona desde
vez que un silo queda rehumectado e cheo de material, esténdese a súa lona desde o seu fondo
o seu fondo(onde
(onde
está ligada nun rulo que pode xirar sobre un eixe) ata chegar á parte final
está ligada nun rulo que pode xirar sobre un eixe) ata chegar á parte final dos seus muros, e o
dos seus muros,
e o exceso de lona cae e queda colgando a modo de porta que pecha a boca
exceso de lona cae e queda colgando a modo de porta que pecha a boca de entrada.
de entrada.
Unha vez acadada a situación ilustrada na última figura (dereita), habería que retirar o
material xa maduro e acabado, polo que cómpre aplicar o balance de volumes correspondente
a esta fase de maduración nos silos.

No seguinte cadro ofrécese unha hipótese razoable de reducións no volume do material coa
súa maduración en silo, considerando que permanecería unha media de 10 semanas nestes.
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No cadro da páxina 38 calculamos que de cada pila restan 38,71 m3, polo que cada grupo
de seis pilas coetáneas terá un volume de material de 232,24 m3 que, efectivamente, deberían
entrar nun silo dos deseñados (4*4*15 = 240 m3).

https://sede.depo.gal

O deseño da planta aquí proposto está pensado para que todo o material saínte da fase
hidrolítica/descompoñedora de cada grupo de seis pilas coetáneas entre completamente nun
único silo.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Non existen datos bibliográficos fiables sobre as minguas en volume nestas etapas de
maduración, afectadas dunha cinética lenta pero moi complexa pola coexistencia dunha
gran variedade de microbiotas, moito máis plural e complexa que nas fases hidrolíticas e
descompoñedoras. Con todo, no seguinte cadro ofrecemos unhas hipóteses razoables ao respecto:

O dese o da planta aquí proposto está pensado para que todo o material saínte da fase
hidrolítica/descompo edora de cada grupo de seis pilas coetáneas entre completamente nun único
silo.
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o cadro da páxina

calculamos que de cada pila restan

, 1 m , polo que cada grupo de seis pilas

coetáneas terá un volume de material de 2 2,2 m que, efectivamente, deberían entrar nun silo dos
dese ados (
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15 2 0 m ).

o seguinte cadro ofrécese unha hipótese razoable de reducións no volume do material coa súa
maduración en silo, considerando que permanecería unha media de 10 semanas nestes.

Ventrada silom3 tretenciónsem
232,24

Sem.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª

10

m3

%mingua Vsaída silos
5,4%
219,78
4,9%
209,11
4,3%
200,03
3,8%
192,36
3,3%
185,97
2,8%
180,75
2,3%
176,59
1,8%
173,43
1,3%
171,22
0,8%
169,90

o seguinte ofrécense os datos completos desde a entrada a pila ata a formación de compost (en

No seguinte ofrécense os datos completos desde a entrada a pila ata a formación de compost
bruto) maduro, xunto cos datos das reducións obtidas en cada etapa do proceso.
(en bruto) maduro, xunto cos datos das reducións obtidas en cada etapa do proceso.
m3

m3

m3

m3

m3

días

días

días

Ventrada a 6 pilas %redución pilas Vsaída de 6 pilas Ventrada silo Vsaída silo %redución silo Vcompost bruto %redución Total tpila tsilo tTotal
388,83
40,27% 232,24
232,24 169,90 26,8%
169,90
56,3% 42,0 70,0 112,0
Podemos concluír que:
odemos conc

r

e

1. Se obtén un compost maduro bruto (non peneirado) que representa o 43,7 % (en volume)
e o tén de
n compost
mad
r to non peneirado
e representa o
en
do que tiñan os. materiais
entrada
aoroproceso.
o me do

e ti an os materiais de entrada ao proceso.

2. Se obtén ese produto maduro (Rottegrade IV ou V) nun total de 112 días, 42 deles en
. e o téne ese
to mad
ro Rottegrade IV ou V n n tota de
d as
de es en
pilas (descomposición)
70prod
en silos
(maduración).
pi as descomposición e

en si os mad ración .

3. Todo o anterior ocupa unha superficie global de apenas media hectárea (5.025 m2).
.

odo o anterior oc pa n a s per icie

o a de apenas media ect rea

.

m .
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Dado o baixo contido en impropios permitido para os biorresiduos de orixe doméstica que se
reciban (5 %), non se considerarán subvencionables maquinarias sofisticadas para a separación
deses impropios cando estes entran na planta, aínda que si podería admitirse esta operativa
após a fase de hidrólise ou descomposición, ou incluso en posteriores.

https://sede.depo.gal

Respecto á maquinaria, dado que a intención da subvención é que as instalacións de
cocompostaxe resulten de moi baixa tecnoloxía, non se considerarán subvencionables elementos
de tipo electromecánico sofisticados (sistemas pechados rotatorios, sistemas pechados verticais,
túneles pechados etc.), nin para as fases iniciais do proceso (descomposición), nin para as finais
(maduración).

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ANEXO II
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Relación de tipo orientador (non exhaustiva) dos tipos de maquinaria subvencionable:
— Báscula coa capacidade de admitir na súa plataforma os vehículos de pequeno
tamaño que introducen os biorresiduos ou retiran o compost. Debe estar provista
dos seus elementos de rexistro de datos das pesadas dos vehículos cando entren e
saian de planta.
— Maquinaria para os movementos de materiais. Proponse o tipo pa mecánica
articulada (habitualmente polo seu centro), cunha capacidade de traballo axeitada
á tonelaxe de residuos que se van tratar en planta.
— Esta pa mecánica articulada debe dispoñer dun cazo ou culler convencional (tipo
áridos) preferiblemente coa súa tara moi alixeirada. Por exemplo, a substitución
dunha culler de ferro/aceiro fronte a unha de aluminio implicaría unha baixada da
tara desta dun 63 %-66 % (ver terceira figura do anexo III).
— Despréndese do anterior que unha pa articulada pequena podería utilizar un cazo
de moita máis capacidade que o do seu nominal. Ao ser os seus materiais de traballo
en planta: compost (500 kg/m3), estruturante (300 kg/m3) e os biorresiduos (300700 kg/m3) máis ben baixos, resulta que cunha máquina pequena acadaríase o
rendemento (volumétrico) dunha grande.
— Debe dispoñer dun sistema de enganche e desenganche rápido do cazo ou culler que
permita a súa moi doada substitución por calquera outro apeiro precisado para os
traballos en planta en tempos moi curtos e sen necesidade de ningún operario de
apoio.

— Trituradora para os materiais de tipo leñoso, co fin de obter o material estruturante
(ou complementario) imprescindible para mesturar cos demais residuos orgánicos e
biorresiduos domésticos e garantir un correcto proceso da compostaxe, minorando
así posibles problemas no proceso. Esta trituradora deberá ter un tamaño axeitado
ás necesidades de material leñoso necesario na planta proposta. Podería non
ser necesaria unha trituradora en planta tan só naqueles casos nos que se poda
garantir dispoñer de material triturado, neste caso, obviamente de procedencia
allea (externa).
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— Desaconséllase a maquinaria tipo tractor convencional complementado de brazos
e cazo ou culler, pois ao ser máquinas que xiran só mediante o seu eixe dianteiro
provocan barridos oblicuos nas manobras. A iguais tamaños sempre precisan
maiores espazos de xiro e, en xeral, resultan moito menos eficientes no traballo.

https://sede.depo.gal

— Apeiros aconsellables: poden resultar útiles os xenericamente nomeados de tipo
agromaquinaria (ver figura ilustrativa no anexo III) indicados nos modelos de
agroindustrias que produzan residuos leñosos (tipo ramas en xeral), ou os que os
reciban de terceiros. Este tipo de apeiro estaría só aconsellado nas plantas con
trituradora.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

— Eventualmente (non acostuma a ser o caso en plantas pequenas) poderían resultar
aconsellables os cazos ou culleres do tipo “alto volteo” pola súa utilidade na carga de
vehículos con baldas de moita altura na súa caixa (ver segunda figura no anexo III).
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— Volteadora, que pode ser do tipo automotriz convencional, con arco provisto de fresa
xiratoria, ou de calquera dos tipos adaptables ao elemento motor ou motriz; debe
ter unha capacidade de traballo acorde á tonelaxe de residuos que se van tratar en
planta. Este tipo de máquinas, ademais da súa específica función de voltear, permite
perfectamente a súa actuación adicional como mesturadora inicial dos materiais
que se van compostar (residuos orgánicos propios e biorresiduos de orixe doméstica
mais o estruturante), o que deixa constituída a pila de descomposición inicial, sen
que sexa necesaria a adquisición de maquinaria específica de mestura dos materiais
(ver explicación ampliada no anexo I).
— Elemento de afinado do produto final tras a maduración; en principio, poder ser
de calquera dos tipos tecnolóxicos existentes (vibratoria plana de malla ríxida, ou
de malla elástica, cilindro rotatorio tipo trómel etc.). Considéranse máis prácticas
(a modo de simple indicación) aquelas de tipo cilindro rotatorio que permiten moi
doadamente intercambiar cilindros con diferentes luces dos seus furados filtrantes
(ver explicación ampliada no anexo I).
Relación de tipo orientador (non exhaustiva) dos tipos de maquinaria en principio
non subvencionables:
— Considéranse prescindibles sistemas específicos de separación de impropios na
entrada á planta, sempre que se respecten os límites máximos establecidos (5 % en
masa).

— Neses casos considérase procedente e subvencionable a peza que aparece no
primeiro lugar do anexo III, especial para carga e movemento de ramaxes coa pa
mecánica.
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— Eventualmente podería ser considerada como opcional a trituradora para os
materiais complementarios (estruturante), pero tan so naqueles casos nos que se
poida garantir de forma sostible e continuada a dispoñibilidade deste, sexa este de
produción propia ou de adquisición externa.

https://sede.depo.gal

— En función do uso final do compost obtido pode ser precisa ou non unha instalación
de afinado (preferiblemente de tipo móbil transportable). Nota: Considérase
positivamente que a afinadora fose de tipo móbil, para que se puidese compartir
entre varias plantas, o que abarataría custos e dotaría dunha maior versatilidade
ao sistema.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

— Considéranse prescindibles instalacións electromecánicas fixas, tipo cintas
transportadoras coas súas estruturas soporte, moegas de carga, elementos de
separación de impropios etc.

BOPPO
Xoves, 18 de agosto de 2022
Núm. 157

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:O2OS3UNNP582IGMF

https://sede.depo.gal

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ANEXO III
(FIGURAS
ILUSTRATIVAS)
(figuras ilustrativas)

