
ANEXO 3
DENUNCIA  Á  COMISIÓN  EUROPEA/PARLAMENTO  EUROPEO  DA 
PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS EN GALIZA
ESTIMACIÓN DO CONSUMO DE GASÓLEO NO SISTEMA DE RECOLLIDA 
DE RESIDUOS DE ENVASES (CONTEDOR AMARELO, ÁMBITO SOGAMA)

O único  estudo  coñecido  sobre  o  consumo enerxético  no  transporte  de  residuos  en 
Galiza é o presentado no borrador de PXRUG 2007-2017 (Xunta, 2008). A partir deste 
estudo,  resumimos  os  seguintes  datos  relativos  ao  consumo  no  transporte  desde  as 
estación de transferencia (ET) á planta de SOGAMA. 

Ámbito SOGAMA, situación en 2005, residuos transportados entre estacións de transferencia e a 
planta de SOGAMA en Cerceda, e consumo de combustibel deste transporte (Xunta, 2008).
Recollida kg 

combustible
t 

transportada
s

Indicador
kg combustible/t 

transportada

Redución de consumo 
estimada por 

descentralización 
Resto (bolsa negra) 1.885.838 766.601 2,460 45-50%
Envases (bolsa 
amarela)

52.773 15.938 3,311 43,9%

Este  transporte  é  consecuencia  do  carácter  centralizado  do  plano  SOGAMA,  con 
percorridos medios dos residuos que atinxen os 100 km. Considerando este elevado 
consumo de enerxía fósil e a súa contribución ás emisión con efecto invernadoiro, nese 
momento a Xunta formulou a descentralización da xestión dos residuos, propondo a 
creación de plantas comarcais para o tratamento dos residuos sen necesidade de tanto 
transporte. A redución do consumo prevíase que podía alcanzar o 50% do combustible. 
Porén,  esta mellora foi descartada no plan finalmente aprobado en 2011, o PXRUG 
2010-2020  (Xunta,  2011),  e  máis  aínda  na  modificación  deste  en  tramitación 
actualmente (Xunta, 2012). 
Con todo, a verdadeira ineficiencia do contedor amarelo está nos circuítos de recollida 
iniciais e transporte do contedor á estación de transferencia, pola elevada relación entre 
os km percorridos e a cantidade de residuos de envase capturados. 
Para estimar o consumo total de combustíbel na recollida e transporte dos residuos de 
envases recuperados mediante o modelo do contedor amarelo no ámbito SOGAMA, 
facemos  uso  de  novo  da  información  feita  pública  no  PXRUG  2007-2017  (Xunta, 
2008).  En  concreto,  trátase  do  seguinte  mapa  que  identifica  os  circuítos  entres  as 
capitais de concello e as estacións de transferencia e entre estas últimas e o planta de 
SOGAMA. 
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Fluxo de residuos recollidos no contedor amarelo (residuos de envases lixeiros) (Xunta, 2008).

No  transporte  de  EnL  desde  as  Estacións  de  Transferencia  a  planta  de  Cerceda 
consúmense 3,31 kg combustible/t transportada (dato na táboa deste apéndice, arriba). 
Pero o consumo previo na recollida desde o contedor a ET é moi superior. 
Para estimar o consumo total na recollida e transporte dos residuos do contedor amarelo, 
podemos considerar tres etapas de transporte:

a) Circuíto de recollida desde cada contedor á capital do concello (non se mostra no mapa)
b) Circuíto de transporte desde cada capital do concello á ET correspondente (móstrase no 

mapa  coas  liñas  vermellas  finas  entre  os  puntos  azuis  que  indican  as  capitais  de 
concello e as ET)

c) Circuíto de transporte desde cada ET aos CMC de Cerceda (móstrase no mapa coas 
liñas amarelas de grosor variábel)

O dato de 3,31  kg combustible/t transportada corresponde só ao tramos tipo c), pero 
podemos ver con facilidade que os tramos tipo b) teñen un percorrido moito maior, e 
cabe considerar que os tramos tipo a, que non se mostran no mapa, terían aínda un 
percorrido superior aos tramos tipo b. 
O consumo de  gasóleo  en  toda  a  cadea  de  recollida-transporte  é  descoñecido,  pero 
estimamos que é polo menos unhas 20 veces superior ao do tramo c), o que resultaría 
nuns 66 kg combustible/t recollida. Se agora temos en conta que só o 50% dos residuos 
de  envase  recollidos  son  recuperados  para  a  reciclaxe,  obtemos  un  consumo  de 
combustible  de 132 kg gasóleo/t  reciclada.  Este  elevado consumo (que en realidade 
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pode  ser  aínda  maior)  elimina  calquera  dos  beneficios  ambientais  desta  opción  de 
xestión dos residuos de envase. 

Conclusión
De acordo coa información ofrecida no Anexo I, o sistema de recollida de residuos de 
envases no ámbito SOGAMA ofrece un índice de captura moi baixo, o que xunto co 
posterior rendemento na planta de clasificación resulta nunha recuperación de residuos 
de envases lixeiros de só o 7,4% do total xerado. 
Os longos circuítos de recollida e transporte, por causa dun territorio de asentamento 
poboacional  disperso  e  un  sistema  de  tratamento  centralizado,  xunto  coa  reducida 
cantidade de residuos recuperados para reciclaxe neste fluxo de residuos (o 1,1% dos 
residuos municipais neste ámbito) levan a un elevado consumo de combustible,  que 
estimamos en máis de 132 kg de gasóleo por t de residuos de envase recuperados (só na 
recollida e transporte). 
De  acordo  co  Artigo  4,  punto  2,  da  Directiva  2008/98/CE,  debería  realizarse  unha 
análise do ciclo de vida deste modelo de recollida e selección de residuos de envase 
para xustificar, de ser o caso, a súa continuación no futuro. En caso contrario, deberíase 
decidir a súa substitución por sistemas de proximidade e máis eficientes. 

3


