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CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo
que se regula o réxime xurídico da pro-
dución e xestión de residuos e o Rexistro
Xeral de Produtores e Xestores de Resi-
duos de Galicia.

O Estatuto de autonomía de Galicia confire á
Comunidade Autónoma galega a competencia exclu-
siva para ditar normas adicionais de protección do
medio e da paisaxe, de acordo co establecido no
artígo 27 do dito estatuto.

A Lei 10/1997, do 22 de agosto, de residuos sólidos
urbanos de Galicia, xunto coa normativa básica esta-
tal, constituída pola Lei 10/1998, do 21 de abril,
de residuos, o Real decreto 833/1988, do 20 de
xullo, polo que se aproba o Regulamento para a
execución da Lei 20/1986, do 14 de maio, básica
de residuos tóxicos e perigosos e o Real decre-
to 952/1998, do 20 de xuño, que modifica o anterior,
establecen un réxime de intervención administrativa
de determinadas actividades de produción e xestión
de residuos.

De acordo coas mencionadas previsións estatuta-
rias e legais aprobouse o Decreto 298/2000, do 7
de decembro, polo que se regula a autorización e
notificación de produtor e xestor de residuos de Gali-
cia e se crea o Rexistro Xeral de Produtores e Xes-
tores de Galicia. Este texto, seguindo a líña esta-
blecida na Lei 10/1998, do 21 de abril, unifica nunha

soa norma o réxime xurídico para a produción e
xestión de todos os residuos, creando un único rexis-
tro xeral.

Transcorridos catro anos desde a entrada en vigor
do anterior decreto e neste tempo, a política da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de
residuos consistiu en impulsar a súa correcta xestión,
baseándose nos principios de reducción, reutiliza-
ción, reciclado e calquera outra forma de valori-
zación, o que levou consigo a un importante incre-
mento do número de tramitacións e o fortalecemento
do sector da xestión ambiental en Galicia.

Neste mesmo período de tempo promulgouse o Real
decreto 1481/2001, de 27 de decembro, polo que
se regula a eliminación de residuos mediante depó-
sito en vertedoiro, que fomenta a utilización de téc-
nicas de tratamento menos agresivas para o medio,
tratando de diminuír o volume de residuos cuxo des-
tino final sexa este tipo de instalación e prohibindo
expresamente o depósito en vertedoiro de residuos
que no teñan sido obxecto dun tratamento previo.

Todas estas circunstancias aconsellan a revisión
da normativa autonómica, coa pretensión de adaptala
á nova realidade, mediante o establecemento dun
réxime administrativo máis sinxelo e áxil, eliminan-
do aqueles requisitos que a práctica ten demostrado
que non supoñen unha maior protección ambiental
e previndo a utilización do Rexistro Telemático da
Xunta de Galicia para a transmisión de solicitudes,
escritos e comunicacións nas materias reguladas
neste decreto.


