
O municipio ten un plan/estratexia de residuos cero
que define os obxectivos cuantitativos e as políticas
que implementará para alcanzalos. Estes obxectivos
deben incluír unha redución do volume de residuos
municipais xerado dentro dos seus límites a corto,
medio e longo prazo.

PREPARACIÓNS E FUNDAMENTOS

REQUERIDO

O municipio leva a cabo un análise da situación sobre: 
-a composición dos residuos dentro do municipio.
-as opcións e poderes dispoñibles a nivel local para
axudar a previr a xeración de residuos. 

REQUERIDO

Os municipios responsables da recollida e reciclaxe de
residuos fixaron obxectivos específicos para aumentar
a cantidade de residuos sólidos urbanos recollidos e
reciclados. 

Cando a responsabilidade do reciclaxe recae noutros
lugares (por exemplo, a nivel rexional), os municipios
deben instar e traballar cas autoridades de reciclaxe
para continuar mellorando o sistema.

REQUERIDO

CRITERIOS REQUERIDOS

CIDADES E POBOS
CANDIDATOS RESIDUO CERO

www.missionzeroacademy.eu



O municipio recada datos sobre os niveis actuais  
de xeración e reciclaxe de residuos dentro dos
seus límites,que logo se utilizan como liña base
para medir o avance do plan de Residuo Cero. 

REQUERIDO

O municipio leva a cabo investigacións e recada
datos cualitativos e cuantitativos sobre as políticas,
medidas e iniciativas de prevención de residuos
existentes dentro da súa área local.

ATA 3 PUNTOS *

REQUERIDO

*Os criterios baseados en puntos concederanse de acordo ca ambición e o impacto de cada política. A suma destes puntos definirá o nivel de
certificación do municipio (e o seu posterior nivel de estrelas).

O municipio nomea un líder/funcionario (por
exemplo, un enlace con Residuo Cero) para dirixir a
implementación e coordinación do plan de Residuo
Cero.

TO municipio conta cun equipo de xestión e
estrutura máis ampla, dirixidos pola
persoa/funcionario designado anteriormente.

ATA 2 PUNTOS *
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TO municipio conta cunha Xunta Asesora de
Residuo Cero (XARC) ou un proceso similar para a
participación de múltiples partes interesadas que
apoia o desenvolvemento, implementación,
monitoreo e adaptación do plan de Residuo Cero.

O municipio consulta regularmente aos seus
cidadáns sobre o deseño e desenvolvemento do seu
plan de Residuo Cero (consulta anual como mínimo),
e comunica regularmente os seus resultados.

REQUERIDO

REQUERIDO



O municipio ofrece máis oportunidades de creación
de capacidades e capacitación ao seu persoal e
profesionais locais de residuos, como mediante a
participación no Tour de Estudo ou unha visita de
boas prácticas.

TO municipio organiza capacitacións para o seu
persoal e a súa empresa local de xestión de
residuos para garantir un nivel de coñecemento
actualizado sobre os métodos de Residuo Cero e a
implementación eficiente do plan.

ATA 3 PUNTOS *

REQUERIDO

O municipio asóciase con outras cidades ou pobos
para levar a cabo máis oportunidades de
capacitación educativa e de creación de capacidades
para os seus traballadores.

ATA 1 PUNTO *

*Points-based criteria will be granted according to the ambition and impact of each policy. The sum of these points will define the municipality’s
level of certification (and its subsequent star level).

O municipio alenta ás empresas de residuos a
aumentar a súa transparencia e mellorar a
trazabilidade dos residuos importados o
exportados, incluído o contido de cada envío

ATA 3 PUNTOS *
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O municipio analiza os seus procesos de
contratación pública para identificar medidas que
optimicen aínda máis a redución de residuos
dentro das cadeas de subministración.

Como parte dos seus procedementos de
contratación pública, o municipio implementa
requisitos específicos sobre prevención e
redución de residuos, e sobre a mellora da
dispoñibilidade e calidade dos materiais
reciclados e reutilizados.

REQUERIDO

ATA 4 PUNTOS *



CRITERIOS REQUERIDOS

CIDADES E POBOS
CANDIDATOS RESIDUO CERO

IMPLEMENTACIÓN E IMPACTO

O municipio implementa un sistema de recolección
independente que:
-Recolle ao menos 5 das secuencias de materiais clave;  
-É capaz de captar ao  menos os obxectivos de
reciclaxe establecidos a nivel nacional para cada fluxo
de materiais específicos para unha fecha futura
determinada,  ou un 75 % se os obxectivos aínda non
se fixaron;
-É capaz de alcanzar taxas de contaminación de <10%
para unha fecha futura fixa. 
O municipio está recollendo por separado os residuos
xerados localmente como se require anteriormente.

REQUERIDO

ATA 14 PUNTOS *

*Os criterios baseados en puntos concederanse de acordo ca ambición e o impacto de cada política. A suma destes puntos definirá o nivel de
certificación do municipio (e o seu posterior nivel de estrelas).

O municipio pon en marcha un programa de xestión de
residuos orgánicos capaz de alcanzar as normas
mínimas establecidas pola normativa nacional ou da UE.

REQUERIDO
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TO municipio recolle por separado os residuos
orgánicos xerados localmente segundo sexa
necesario (implementa un programa para a xestión de
residuos orgánicos capaz de lograr os mínimos
estándares propostos pola EU e a regulación nacional).

ATA 6 PUNTOS *



*Os criterios baseados en puntos concederanse de acordo ca ambición e o impacto de cada política. A suma destes puntos definirá o nivel de
certificación do municipio (e o seu posterior nivel de estrelas).

O municipio ten un sistema para recoller por
separado artigos onde a recolección regular nas
beirarrúas non é factible (por exemplo, debido a
costos ou perigos).

O municipio mellora a variedade de fluxos de
residuos que se recollen por separado, como se
describe nos criterios anteriores.

REQUERIDO

ATA 5 PUNTOS *

REQUERIDOO municipio monitorea continuamente o nivel e a
cantidade de xeración de residuos, reciclaxe e impacto
das medidas de prevención locais dentro do municipio,
recollendo datos sobre estes indicadores. A
continuación, os datos utilízanse para avaliar o
progreso do plan de Residuo Cero e informar ó
proceso de toma de decisións.

O municipio recolle e publica datos sobre o impacto
económico e social do plan de Residuo Cero.

REQUERIDO

REQUERIDOO municipio realiza análises regulares de lixo para
estudar a fracción de residuos, facendo públicos os
resultados.
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O municipio sigue minimizando a xeración de residuos
por habitante e ano.

ATA 9 PUNTOS *



O municipio crea e implementa incentivos económicos
para que os cidadáns e as empresas xeren menos
residuos, asegurando que quen máis residuos xera
pague máis.

 ATA 4 PUNTOS *

O municipio promove a participación activa nos
programas e retos locais para familias de Residuo
Cero.

ATA 3 PUNTOS *

O municipio crea e implementa un plan para
evitar os residuos na rúa.

ATA 2 PUNTOS *

*Os criterios baseados en puntos concederanse de acordo ca ambición e o impacto de cada política. A suma destes puntos definirá o nivel de
certificación do municipio (e o seu posterior nivel de estrelas).

O municipio crea e implementa medidas de prevención
de residuos, programas e políticas dentro da súa
xurisdición que priorizan reducir, reutilizar e reciclar.

ATA 10 PUNTOS *

O municipio facilita e apoia medidas máis amplas de
prevención de residuos que son implementadas por
unha ampla gama de actores dentro da comunidade
local.

ATA 10 PUNTOS *

O municipio implementa políticas Residuo Cero dentro
da súa sede e outros edificios utilizados polo municipio,
ou en empresas propiedade do municipio.

ATA 3 PUNTOS *

ATA 3 PUNTOS *O municipio apoia especificamente aos interesados
locais para facilitar o redeseño de produtos
problemáticos que non son reutilizables, reciclables ou
compostables.
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O municipio comunica regularmente aos seus cidadáns
sobre o progreso, metas e accións do seu plan de
Residuo Cero. Ademais, infórmase aos cidadáns sobre
calquera cambio nas prácticas de xestión de residuos que
lles afecte.

O municipio realiza unha auditoría/informe interno para
garantir o cumprimento dos criterios da Certificación
Cidades e Pobos Residuo Cero e a mellora continua. Os
líderes do municipio e outras partes interesadas
relevantes son conscientes dos resultados e dos plans
para abordar calquera desviación ou ideas de
desenvolvemento. O municipio comunica de maneira
transparente, honesta e pública sobre o avance dos seu
plans de Residuo Cero. Requírese un mínimo dun
informe público anual.

REQUERIDO

REQUERIDO

O municipio fai visible o seu compromiso de converterse
en Residuo Cero nas súas comunicacións externas e
internas.

ATA 3 PUNTOS *

O municipio desenvolve comunicacións específicas e
incorpora actividades de sensibilización sobre Residuo
Cero dentro das escolas locais e garderías.  

ATA 4 PUNTOS *

CRITERIOS REQUERIDOS

CIDADES E POBOS
CANDIDATOS RESIDUO CERO

COMUNICACIÓN E EDUCACIÓN

*Os criterios baseados en puntos concederanse de acordo ca ambición e o impacto de cada política. A suma destes puntos definirá o nivel de
certificación do municipio (e o seu posterior nivel de estrelas).

www.missionzeroacademy.eu



O municipio avalía os impactos climáticos positivos
do seu plan de Residuos Cero e comunica os
resultados ao público.

O municipio ten unha comprensión dos 17
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible
(www.globalgoals.org) das Nacións Unidas e vincula
publicamente o seu plan de Residuo Cero aos 17
obxectivos e 169 indicadores das Nacións Unidas.

ATA 1 PUNTO *

ATA 4 PUNTOS *

O municipio crea conexións e redes con municipios
de toda Europa e máis alá para compartir
aprendizaxes e mellores prácticas ou modelos
Residuo Cero.

O municipio crea alianzas formais cas partes
interesadas locais para facilitar o crecemento de
calquera iniciativa que axude a estender o ciclo de
vida de materiais/produtos.

ATA 3 PUNTOS *

REQUERIDO

*Os criterios baseados en puntos concederanse de acordo ca ambición e o impacto de cada política. A suma destes puntos definirá o nivel de
certificación do municipio (e o seu posterior nivel de estrelas).
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