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   1. Introdución

Segundo o Programa de Medio 
Ambiente das Nacións Unidas 
(PNUMA), defínese un evento 
sustentable como “aquel que 
está deseñado, organizado e 
desenvolvido dun xeito que 
minimice impactos ambientais 
negativos e deixe un legado positivo 
para a comunidade que o acolle”.

En consecuencia, a 
sustentabilidade aborda aspectos 
ambientais relacionados co 
coidado do medio ambiente e 
aspectos sociais que contribúen 
ao benestar social, nun marco de 
xestión económica responsable.

En Santiago de Compostela 
celébranse ao longo do ano un 
número importante de festas, 
feiras gastronómicas e festivais 
culturais, entre outros eventos, que 
permiten o goce, en familia ou con 
amigos, da riqueza gastronómica, 
musical e cultural. 

Estes eventos lúdico-festivos 
preséntanse como un marco 
excepcional para a xestión e 
participación responsables, ao 
tempo que resulta un momento 
propicio para a divulgación de 
estratexias vinculadas á economía 
circular e á responsabilidade 
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social e ambiental, en canto 
a elevada afluencia pública, a 
percepción ofrecida ao turista e 
a concentración dunha elevada 
produción de residuos nos 
mesmos.

Neste marco, dende o Concello 
de Santiago de Compostela 
impulsouse a redacción da 
presente Guía de eventos 
sustentables orientada á 
prevención de residuos, co 
obxectivo de introducir a 
sustentabilidade como criterio de 
organización dos numerosos actos 
deste tipo que se desenvolven 
en Santiago, centrándose nun 
aspecto clave como é a prevención, 
a redución e a xestión responsable 
dos residuos.

Esta guía focalízase nos aspectos 
ambientais relacionados coa 
produción e xestión de residuos 
nas festas debido ao impacto 
negativo que poden producir na 
percepción dos participantes dun 
evento, tanto polo volume como 
pola aparición dos mesmos fóra 
dos medios habilitados para a 
súa recollida. Así, en cada evento 
compre que se realice unha 

planificación e xestión dos mesmos 
considerando este aspecto cara 
prácticas dos 3R. 

No presente documento recóllese 
un conxunto de información 
sobre a celebración de eventos 
sustentables, co propósito 
de axudar aos promotores e 
organizadores na inclusión de boas 
prácticas tendentes a un maior 
compromiso ambiental e social.
Neste sentido, a guía pretende ser 
un marco de referencia para aplicar 
nas distintas fases do proceso de 
desenvolvemento dun evento:

• Fase de planificación
• Fase de organización e 

execución
• Fase de avaliación



 
 
 

   2. A sustentabilidade nas distintas
        fases do evento

A organización dun evento debe ter en conta as perspectivas ambientais 
e de sustentabilidade en todas as fases nas que se estrutura, dende a 
planificación ata o peche.

É necesario que, en cada unha destas etapas, se tomen decisións e se 
actúe para prever e minimizar os impactos negativos. Así, deberanse 
ter en conta os seguintes aspectos xerais encamiñados a mellorar a 
sustentabilidade do evento:

• Informar aos asistentes das medidas de sustentabilidade que se 
aplican no evento, facéndoos partícipes da súa aplicación.

• Informar e formar ás persoas que traballan directamente no evento 
respecto das medidas ambientais a ter en conta facendo fincapé na 
correcta xestión dos residuos.

• Incluír criterios de sustentabilidade no proceso de selección de 
provedores e no proceso de avaliación do servizo prestado, polo 
que se valorará a disposición de certificados de xestión ambiental e 
outras prácticas sustentables que realicen.

• Comunicar a todas as partes interesadas, e en especial aos 
provedores, que se trata dun evento sustentable que conta cun 
conxunto de medidas de sustentabilidade que afectan a todas 
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as persoas, entidades e empresas participantes no mesmo, 
establecéndose un compromiso contractual de cumprimento destas 
medidas por parte dos provedores e todos os seus traballadores.

• Requirir aos organizadores e provedores que conten con 
certificacións ambientais, e na medida do posible, que presenten 
propostas de aplicación para o propio evento.

Ademais dos aspectos xerais é necesario establecer medidas nas 
diferentes fases.

  FASE DE PLANIFICACIÓN 

O promotor/organizador, a partires desta guía, debe planificar os 
diferentes aspectos de sustentabilidade do evento. 

Para o desenvolvemento desta fase deben considerarse os seguintes 
puntos:

• Definir as características básicas do evento, incluíndo o alcance e 
grao de implicación coa sustentabilidade.

• Definir os medios a dispor para aplicar ou desenvolver iniciativas de 
sustentabilidade.

• Determinar os obxectivos de sustentabilidade para o evento.
• Decidir quen e como vai xestionar o evento.



 
 
 

• Formar e sensibilizar ás persoas que interveñan na organización do 
evento.

• Procurar e seleccionar os materiais, provedores e actividades 
complementarias do evento, conforme aos criterios de 
sustentabilidade.

• Acordar cos provedores a xestión dos servizos e, en concreto, no 
relativo ás subministracións.

  FASE DE ORGANIZACIÓN E EXECUCIÓN 

O organizador do evento implantará e desenvolverá durante a primeira 
etapa desta fase as medidas que se fixaron na fase anterior empezando 
a dar forma ao evento, mentres que, durante a execución do mesmo 
aplicará as medidas de sustentabilidade previstas e realizará un 
seguimento da consecución das mesmas.

Contemplaranse os seguintes puntos:

• Difundir o evento de acordo aos estándares de sustentabilidade 
definidos, facendo partícipe nos mesmos aos asistentes ao evento.

• Desenvolver a maior parte das actividades definidas na fase anterior.
• Abordar as medidas de sustentabilidade definidas e comprobar a 

súa correcta aplicación.
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• Exercer a vixilancia e controis necesarios para o desenvolvemento 
do evento conforme ás medidas establecidas.

• Recoller a información necesaria para a fase de avaliación e o 
cálculo de indicadores.

• Comprobar a correcta xestión dos distintos elementos empregados 
no evento e dos residuos xerados.

  FASE DE AVALIACIÓN 

Finalmente, realizarase unha avaliación do evento para coñecer o grao 
de sustentabilidade do mesmo en relación coa prevención na xeración 
de residuos, tendo en conta a consecución dos obxectivos expostos na 
primeira fase. Para isto, será preciso a identificación e cuantificación 
dos indicadores obtidos no control do evento ou, no seu caso, con 
posterioridade. 

Nesta guía inclúense pautas e directrices para realizar esta avaliación.



 
 
 

3. A sustentabilidade aplicada á xeración 
     e xestión de residuos

Neste apartado apúntanse os obxectivos e as medidas a adoptar, 
agrupadas en cinco áreas, nas que se toman decisións e sobre as que é 
preciso actuar para prever e minimizar os impactos negativos causados 
pola xeración de residuos que ten lugar con motivo da celebración dos 
diferentes tipos de eventos.

Así, no referente ao consumo de materiais e á xestión de residuos, 
resulta de gran relevancia ter presente a filosofía de economía circular 
como marco para a toma de decisións, analizando as medidas que poden 
facilitar a súa difusión ou aplicación.
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  3.1. Comunicación 

A comunicación e a promoción do evento resulta nunha oportunidade 
para integrar boas prácticas ambientais, informar dos requisitos e 
obrigas sustentables a todas as partes e divulgar as boas prácticas de 
sustentabilidade a todos os interesados.

Este ámbito da comunicación é moi relevante entorno a dous aspectos:

• A información que é preciso trasladar aos axentes implicados.
• A propia aplicación de medidas no desenvolvemento dos aspectos 

informativos e publicitarios.

Así, os obxectivos neste apartado abarcan:

• Difundir a política ambiental 
do evento e informar sobre 
os distintos aspectos sociais e 
ambientais do mesmo.

• Reducir a cantidade de materiais 
utilizados (papel, plástico...), dando 
prioridade á comunicación a través 
de redes, plataformas e outros 
soportes.

• Dar prioridade ao uso de cartón e 
plástico reciclado e certificado.

• Utilizar materiais de difusión e 
publicidade reutilizados e/ou 
reutilizables.

• Fomentar o ecodeseño, xerando 
soportes publicitarios reutilizables 
con outros fins.



 
 
 

As medidas propostas para 
conseguir estes obxectivos son:

1. Introducir criterios de xestión 
ambiental no proceso de 
contratación de provedores 
e requirir o cumprimento 
das medidas establecidas 
nesta guía que lles sexan de 
aplicación.

2. Acceso á política ambiental 
do evento conxuntamente 
coa información do mesmo, 
dispoñible en internet.

3. Trasladar de xeito electrónico 
os obxectivos e medidas de 
sustentabilidade do evento a 
todos os axentes implicados 
(organizadores, provedores, 
xestores...).

4. Informar aos participantes 
no evento das medidas 
adoptadas para facelo 
sustentable, fomentando a 
súa participación activa.

5. Utilizar un sistema de 
publicidade do evento a través 
de medios dixitais.

6. Establecer no caso de 
ser necesario, un sistema 
de inscrición e rexistro 
telemáticos.

7. Establecer un sistema de 
retirada de entradas e control 
de accesos telemático ou 
no caso de non ser factible, 
instalar un sistema que 
permita a súa reutilización 
noutros eventos.

8. Empregar elementos de 
comunicación e publicidade 
reutilizables noutros eventos 
similares ou noutros casos.

9. Fomentar o uso racional do 
material de papelería.

10. Editar o número mínimo de 
elementos publicitarios e 
facelo en materiais reciclados, 
reciclables ou reutilizables.

11. Engadir iniciativas de 
ecodeseño publicitario 
nos soportes distribuídos 
masivamente.

12. Definir os elementos de 
merchandising conforme 
a criterios de utilidade 
e oportunidade para os 
receptores.

13. Empregar papel reciclado / 
ecolóxico / libre de cloro en 
todos os elementos impresos.

14. Usar postos ou casetas 
facilmente desmontables e 
reutilizables.
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  3.2. Medidas de prevención 

A prevención defínese como o conxunto de medidas adoptadas na fase 
de concepción e deseño, de produción, de distribución e de consumo dun 
produto, para reducir:

• A cantidade de residuo, incluso mediante a reutilización dos 
produtos ou o alargamento da vida útil dos mesmos.

• Os impactos adversos que provocan os residuos xerados sobre o 
medio ambiente e a saúde humana, incluíndo o aforro no uso de 
materiais e enerxía.

• O contido de sustancias nocivas en materiais e produtos.

Por este motivo, os obxectivos neste apartado abarcan:

• Evitar, na medida do posible, a utilización de materiais dun so uso 
que poidan acabar converténdose en residuo.

• Concienciar ao público asistente da importancia que supón o 
consumo responsable.

• Evitar o desperdicio alimentario.
• Minimizar a xeración de residuos, fundamentalmente as fraccións 

de residuos de envases e embalaxes, favorecendo unha axeitada 
separación na orixe. 

• Diminuír os residuos xerados polo uso de elementos reutilizables: 
por exemplo, vaixela/louza. 



 
 
 

As medidas propostas para 
conseguir estes obxectivos son:

1. Fomentar o uso de pratos, 
vasos, manteis, panos de 
mesa... reutilizables ou 
reutilizados.

2. Promover a venda e o 
consumo de produtos dun 
xeito responsable (disposición 
de distintos tamaños para 
consumir, por exemplo, 
media-ración), de cara a 
minimizar o desperdicio 
alimentario.

3. Comprar materiais e recursos, 
co mínimo envase: comida 
a granel e non envasada 
individualmente, bebidas de 
billa ou en envases grandes, 
materiais embalados en caixas 
de cartón, etc.

4. Contratar empresas de 
restauración/catering que 
poidan demostrar que aplican 
medidas ambientais na súa 
xestión e no servizo prestado.

5. Establecer no contrato 
de prestación de servizo 
de empresa de catering o 
cumprimento da política de 
sustentabilidade do evento.

6. Adecuar a cantidade 
de comida preparada 
ao consumo estimado 
(planificación e disposición) 
evitando desperdicio de 
alimentos, especialmente nos 
servizos de restauración e/
ou catering contratados no 
marco do evento.

7. Evitar o uso de produtos 
sobreempaquetados.

8. Non usar bolsas de plástico.
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  3.3. Medidas de reutilización 

Nos eventos e festas empréganse unha gran variedade de produtos que 
en lugar de ir a parar directamente ao lixo, poderíanse utilizar noutros 
eventos similares.

Así, a reutilización é unha das posibles formas de previr a xeración de 
residuos, tratando de dar aos produtos a máxima vida útil posible. A 
súa importancia debese, entre outros aspectos, a que a través da súa 
aplicación conséguese:

• Xerar menos residuos.
• Reducir o impacto ambiental.

Polo tanto, os obxectivos neste apartado inclúen: 

• Reducir a demanda de material e evitar a produción de residuos, 
aspectos ambos os dous que resultan claves nun marco de economía 
circular.

• Promover o uso dos produtos de novo para o seu propósito inicial, 
propiciando que conserven o seu valor.

• Reducir a xeración de refugallos, a través do aproveitamento 
máximo dos obxectos.

• Alongar o ciclo de vida de moitos produtos que xeran residuos.
• Favorecer a conservación e mellora dos recursos materiais a través 

da valorización dos residuos.



 
 
 

As medidas propostas para 
conseguir estes obxectivos son:

1. Empregar materiais que, 
unha vez usados no evento, 
non perdan a súa utilidade e 
poidan empregarse de novo 
noutros eventos (adornos, 
plásticos, lonas, cordas, 
carpas...).

2. Utilizar materiais xa usados 
ou de segunda man para a 
organización e realización do 
evento.

3. Alugar ou vender materiais 
ou recursos (vidro, cerámica, 
plástico…) que poidan 
devolverse á organización do 
evento unha vez finalizado, ou 
levarse a casa como obxecto 
de recordo.

4. Promover a devolución dos 
materiais/produtos que non 
se utilizaron ou consumiron 
unha vez finalizada a xornada.
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  3.4. Recollida selectiva dos residuos 

Os eventos nos que participan multitudes caracterízanse polo abandono 
de residuos no chan, ben sexa dentro dunha instalación ou nos exteriores, 
e de forma extensiva nos espazos dos arredores.
Por iso, resulta de gran importancia:

• A concienciación dos asistentes ao evento.
• A colaboración destes na deposición selectiva dos residuos.

Así, os obxectivos neste apartado abarcan:

• Eliminar o abandono de residuos como práctica habitual nos eventos.
• Reducir a cantidade de residuos xerados antes, durante e despois 

do evento, promovendo a reutilización no marco da organización do 
evento.

• Maximizar a recollida selectiva no marco do evento.



 
 
 

As medidas propostas para 
conseguir estes obxectivos son:

1. Creación dunha rede de 
puntos de depósito de 
residuos, tendo en conta os 
puntos de xeración e as vías 
de tránsito. 

2. Definir os puntos de depósito 
cos distintos colectores 
existentes para a recollida 
selectiva a nivel municipal.

3. Identificar, en cada colector 
ou punto de depósito, os 
residuos a depositar en cada 
recipiente.

4. Garantir a entrega dos 
residuos a xestores 
autorizados.

5. Establecer frecuencias 
de recollida axeitadas ás 
características do evento.

6. Rastrexar a xestión dos 
residuos vinculados ao evento 
por fracción (empresas 
xestoras).
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  3.5. Limpeza do espazo público 

Tanto que o evento se desenvolva nun emprazamento delimitado 
como no espazo público, debe adaptarse á contorna en termos 
de sustentabilidade e, especialmente, de protección ambiental e 
patrimonial. Neste eido son importantes:

• As medidas xerais de protección e prevención.
• As medidas específicas vinculadas coa xestión do lixo.

Así mesmo, a valoración da limpeza do espazo público ten en conta, 
en gran medida, a presenza de residuos, para o cal compre establecer 
medidas de xestión.

Os obxectivos neste apartado focalízanse en:

• Eliminar a presenza de residuos nos espazos verdes e nas 
proximidades de elementos patrimoniais e culturais.

• Manter o espazo público cun grao de limpeza axeitado ao evento e 
ao volume de participantes.

• Reducir o uso de produtos de limpeza con fosfatos e con elevada 
concentración de tensoactivos.

• Minimizar o impacto negativo da recollida dos residuos.



 
 
 

As medidas propostas para 
conseguir estes obxectivos son:

1. Indicar a prohibición de tirar 
lixo nos espazos verdes e no 
propio chan.

2. Sinalizar os puntos de achega 
de residuos.

3. Requirir aos postos 
ambulantes de alimentación 
a disposición de papeleiras 
para o depósito selectivo 
dos residuos e o traslado dos 
correspondentes residuos 
aos colectores públicos 
existentes.

4. Evitar o emprazamento 
dos puntos de achega de 
residuos nas proximidades 
de elementos patrimoniais e 
culturais.

5. Realizar a limpeza do espazo 
público cunha frecuencia 
axeitada á previsión de 
participantes.

6. Realizar a limpeza do 
espazo público con 
produtos de limpeza 
respectuosos co medio 
natural (biodegradables, sen 
fosfatos...).

7. Establecer un sistema flexible 
de recollida de medios de 
depósito, evitando o desborde 
dos mesmos.

8. Dispoñer os colectores en 
boas condicións de uso (lim-
peza, tamaño, espazo para 
depósito...).
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4. Indicadores de control e avaliación

Establécense un conxunto de indicadores básicos para o control e 
avaliación do evento realizado por parte dos promotores e organizadores.
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Comunicación

INDICADOR UNIDADE

Difusión da política ambiental do evento e das medidas de 
sustentabilidade a través de redes, plataformas e outros soportes 
distintos ao papel

SI / NON

Envío electrónico dos obxectivos e medidas de sustentabilidade 
a organizadores, provedores, xestores, etc.

SI / NON

Soportes de comunicación reciclados, reciclables ou reutilizables %

Impresión en papel reciclado ou con certificación ambiental SI / NON

Cantidade de material impreso por asistente kg

Uso de sistema de impresión eficiente (ecodeseño publicitario) %

Emprego de postos ou casetas facilmente desmontable ou 
reutilizables

SI / NON

Agasallos adquiridos con criterios ambientais SI / NON

Persoas que entraron a eventos presentando as entradas en 
soporte electrónico

%



 
 
 

Prevención

INDICADOR UNIDADE

Uso de envases e utensilios de cociña reutilizables e reutilizados SI / NON

Inclusión de criterios ambientais nos pregos de contratación de 
provedores

SI / NON

Esixencia da política de sustentabilidade ás empresas de 
restauración e catering

SI / NON

Cantidade de alimentos empregados no evento kg

Cantidade de alimentos empregados por participante kg / usuario

Cantidade de alimentos desperdiciados kg e %

Disposición de auga de billa para consumo SI / NON

Iniciativas de promoción do consumo responsable identificadas Nº

Percepción de desperdicio alimentario no evento SI / NON
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Reutilización

INDICADOR UNIDADE

Cantidade de materias reutilizables empregados na organización 
do evento

% en peso

Cantidade de materiais (vidro, cerámica, plástico, etc.) devoltos 
ao rematar o evento

Nº ou kg

Cantidade de produtos non consumidos devoltos ao remate do 
evento

Nº ou kg



 
 
 

Recollida selectiva dos residuos

INDICADOR UNIDADE

Planificación do número, tamaño e tipo de colectores necesarios 
en función das características do evento e a previsión de 
asistentes, así como da frecuencia de recollida

SI / NON

Volume de depósito dispoñible segundo as fraccións selectivas 
que corresponda

l / usuario

Información sobre o depósito de residuos SI / NON

Cantidade de residuos recollidos kg / fracción

Cantidade de materiais recuperados en destino kg

Cantidade de residuos perigosos xerados no marco do evento kg

Realización da recollida de residuos coa frecuencia axeitada ao 
volume de residuos xerados

SI / NON

Produción de residuos total por asistente kg / nº asistentes

Produción total de residuos kg totais

Xestión dos residuos recollidos por xestor autorizado SI / NON
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Limpeza do espazo público

INDICADOR UNIDADE

Carteis informativos sobre a prohibición de tirar lixo nos espazos 
verdes e no chan

SI / NON

Sinalización dos puntos de achega de residuos SI / NON

Postos ambulantes de alimentación con papeleiras propias para 
recollida selectiva

%

Cantidade de residuos recollidos do solo kg e %

Incidencias cos puntos de achega de residuos (tipoloxía, 
emprazamento, limpeza...)

Nº

Uso de produtos de limpeza “verdes” (produtos con baixo 
impacto no medio ambiente e na saúde das persoas)

SI /NON

Cantidade de produtos de limpeza ecoetiquetados (%)




