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1 ANTECEDENTES 
 
O Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020 (PXRUG) 
aprobouse o 13 de xaneiro de 2011 en virtude de acordo do Consello da Xunta, 
co fin de dar cumprimento ao disposto pola Lei 10/2008, do 3 de novembro, de 
residuos de Galicia. 
 
O Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020 establece as 
bases para impulsar a xestión de residuos urbanos en Galicia cara un novo 
escenario máis sostible e acorde coa xerarquía de residuos marcada pola 
normativa, facendo especial fincapé na prevención e a valorización dos 
residuos. 
 
As particularidades do territorio galego (dispersión, multiplicidade de entidades 
poboacionais, estruturas organizativas, etc.) tamén se tiveron en conta á hora 
de deseñar o modelo de xestión e a súa loxística en función da fracción e as 
posibilidades tecnolóxicas de tratamento para cada unha delas. 
 
En función de todos estes parámetros, desenvolvéronse dez liñas estratéxicas 
con cincuenta e seis actuacións, coa finalidade última de conseguir os 
obxectivos cuantitativos e cualitativos formulados. 

2 OBXECTO DA MODIFICACIÓN DO PXRUG 
 
A diagnose realizada para o PXRUG destacaba as seguintes conclusións con 
incidencia na planificación das infraestruturas, especialmente da fracción 
Resto:  
 
1. É necesario desenvolver novas infraestruturas, dado o colapso de 

capacidade das instalacións actuais.  
 

2. O modelo de tratamento é moi centralizado e conleva un alto custo 
enerxético derivado do transporte de residuos.  

 
Ante estos retos o Plan plantexa os seguintes obxectivos cualitativos:  
 
- Fomentar a recollida selectiva en orixe, como estratexia para obter 

materiais de calidade que teñan saída no mercado da reciclaxe. 
- Potenciar a xestión/recollida en orixe da fracción orgánica dos residuos 

municipais. 
- Desenvolver as infraestruturas precisas para tratar os residuos xerados e 

para conseguir os obxectivos … , baixo criterios de suficiencia e 
proximidade, viabilidade económica e ambiental. 

- Minimizar o vertido final en depósitos controlados, especialmente da 
fracción biodegradable e materiais recuperables.  
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Finalmente, na Liña Estratéxica 9, Planificación da Rede de Plantas de 
Tratamento, plantéxanse os seguintes obxectivos específicos:  
 
- Descentralización da xestión da fracción Resto e envases, segundo as 

capacidades óptimas de xestión.  
- Tratamento do 100% da fracción Resto xerada, antes do seu destino final, 

para alcanzar os obxectivos de recuperación e reducir a biodegradabilidade 
dos residuos vertidos. 

 
A actuación 9.5 Tratamento da fracción Resto. Nova planta de valorización 
enerxética, contempla a construción dun Complexo de Tratamento de Residuos 
Urbanos no Sur, que constará de tres plantas:  
 
- Planta de Compostaxe de FORSU.  
- Planta de Selección de Envases Lixeiros. 
- Planta de Tratamento de Fracción Resto. Esta planta constará de duas 

liñas tratamento:  
 

 Liña Selección de Envases de Resto previa á valorización enerxética, co 
fin de alcanzar os obxectivos de valorización material total de plásticos e 
metais, ao tempo que se adecúa o residuo para a súa combustión.  

 Liña de Valorización enerxética.  
 
Esta última planta deberá dar tratamento a aquela fracción Resto que non pode 
ser absorbida polo CMC. Esta planta non ten unha localización específica no 
Plan, aínda que para a elaboración do ISA sí se localiza unha ubicación “ideal” 
a partir de simulacións de transporte baixo criterios de camiños mínimos.  
 
Agora ben, debido ás dificultades para poder ubicar o novo complexo xa sexa 
na localización ideal ou de xeito máis ou menos preto a ela, estímase oportuno 
avaliar novas alternativas á Planta de fracción resto no Sur de Galicia, 
alternativas que igualmente permitan seguir minimizando os custos económicos 
e ambientais actuais, o que determina profundizar na avaliación das 
alternativas para a xestión dos residuos domésticos de Galicia de aquí a 2020. 
 
Dado que o obxectivo principal do PXRUG e da súa modificación é lograr a 
xestión máis eficaz dos residuos domésticos, resulta fundamental avaliar de 
novo os escenarios previstos respecto da situación actual, minimizando ao 
máximo a eliminación dos residuos a través do depósito en vertedoiro. 
 
Con este fin, avaliarase o impacto asociado á desviación respecto da 
situación ideal marcada no PXRUG dunha planta de valorización 
enerxética situada no sur de Galicia, que achegaba a valorización ao lugar 
da xeración, miminizando deste modo os impactos ambientais asociados ao 
transporte en relación á centralización da xestión dos residuos na nosa 
Comunidade Autónoma.  
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3 ÁMBITO TERRITORIAL DE AFECTACIÓN,  
TEMPORAL E TIPOLÓXICO DE APLICACIÓN 

 
O ámbito territorial de aplicación e execución da modificación do Plan é a 
Comunidade Autónoma de Galicia que, tal e como se recolle na normativa 
aplicable, é a que ten as competencias para a elaboración de plans 
autonómicos de xestión de residuos e para a autorización, vixilancia, 
inspección e sanción das actividades de produción e xestión de residuos. 
 
A Comunidade Autónoma tamén ten competencia sobre calquera outra 
actividade relacionada cos residuos non atribuída explicitamente ao Estado ou 
ás Entidades locais. 
 
O período que abrangue o PXRUG do 2010 ao 2020 non se verá modificado 
coa modificación proposta. 
 
En canto á tipoloxía, o Plan de Xestión, e a súa modificación, contempla a 
planificación para a xestión dos residuos urbanos, na actualidade domésticos 
(artigo 3 da Lei 22/2011), como os residuos xerados nos fogares como 
consecuencia das actividades domésticas. Considéranse tamén residuos 
domésticos os similares aos anteriores xerados en servizos e industrias. 
Inclúense tamén nesta categoría os residuos xerados nos fogares de aparellos 
eléctricos e electrónicos, roupa, pilas, acumuladores, mobles e aparellos, así 
como os residuos e entullos procedentes de obras menores de construción e 
reparación domiciliaria. 
 
Terán así mesmo a consideración de residuos domésticos os procedentes de 
limpeza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas e praias, os animais 
domésticos mortos e os vehículos abandonados. 
 
A competencia para a xestión desta tipoloxía de residuos é municipal, 
establecendo a normativa ao respecto que terá a consideración de servizo 
obrigatorio para as entidades locais, a recollida, o transporte e o tratamento dos 
residuos domésticos xerados nos fogares, comercios e servizos na forma en 
que se estableza nas súas respectivas ordenanzas de conformidade co marco 
xurídico estatal, do que no seu caso establezan as Comunidades Autónomas e 
da normativa sectorial en materia de responsabilidade ampliada do produtor. A 
prestación do servizo corresponderá aos municipios que poderán levala a cabo 
de forma independente ou asociada.  
 
En relación aos residuos comerciais non perigosos e os residuos domésticos 
xerados nas industrias, as entidades locais teñen a potestade de xestionalos 
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nos termos que establezan as respectivas ordenanzas, sen prexuízo de que os 
produtores destes residuos poidan xestionalos por sí mesmos1.    
 
Dado que esta posibilidade xa estaba recollida na Lei 10/2008 de residuos de 
Galicia (artigo 5), a modificación do réxime competencial establecido na Lei 
22/2011 respecto da Lei 10/1998 derrogada, non terá incidencia sobre a 
modificación do PXRUG. 
 

4 MARCO NORMATIVO E COMPETENCIAL 

4.1 Lexislación que da amparo ao planeamento 

 
A Comunidade Autónoma de Galicia asumiu, a través del artigo 27.30 do 
Estatuto de autonomía, a competencia exclusiva para aprobar as normas 
adicionais sobre protección do ambiente e da paisaxe, nos termos do artigo 
149.1.23 da Constitución, e, en base a isto, veu ditando normas específicas 
sobre a produción e xestión de residuos. 
 
Así, e en base a dito título competencial, aprobáronse diversas normativas co 
obxectivo prioritario de mellorar a calidade de vida da cidadanía, obter un alto 
nivel de protección do medio e establecer os mecanismos necesarios para 
garantir que a xestión dos residuos se efectúe sen pór en perigo a saúde das 
persoas nin do medio. 
 
A Lei 10/2008 de residuos de Galicia estende o seu ámbito de aplicación non 
só aos residuos urbanos se non tamén aos residuos xerados por actividades 
industriais e comerciais.  
 
No Título I a Lei establece as competencias en materia de residuos 
correspondentes ás entidades locais, ás deputacións provinciais, á 
Comunidade Autónoma e á Sociedade Galega do Medio Ambiente. 
 
No Título II establécese a planificación en materia de residuos que determina a 
execución das actividades públicas e privadas de xestión de residuos no 
ámbito territorial da Comunidade Autónoma, regulando os planes de residuos 
de Galicia, o seu contido mínimo, o procedemento de elaboración e os seus 
efectos, con carácter vinculante para calquera instrumento de planeamento 
urbanístico, a súa duración, e as vías de revisión. Os plans de residuos da 
Xunta de Galicia conterán polo menos as seguintes determinacións: 
 

                                            
 
1
 O produtor ou outro poseedor inicial de residuos comerciais non perigosos deberá acreditar 

documentalmente a correcta xestión dos seus residuos ante a entidade local ou poderá acollerse ao 
sistema público de xestión, cando exista, nos termos que establezan as entidades locales nas 
ordenanzas. No caso de incumprir as obrigas da xestión destes residuos comerciais non perigosos, a 
entidade local asumirá subsidiariamente a xestión e poderá repercutir ao obrigado a realizala, o coste real 
desta sen prexuízo das responsabilidades no que o obrigado puidera incurrir. 
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1. Ámbito material, territorial e temporal, así como o procedemento de 
revisión. 

2. Análise e diagnóstico da situación existente e estimación dos residuos 
obxecto do plan. 

3. Principios que rexerán a xestión dos residuos afectados polo plan. 
4. Obxectivos específicos de redución, reutilización, reciclaxe, outras formas 

de valorización e eliminación dos residuos, e as medidas a adoptar para a 
consecución destes obxectivos. 

5. Plan de infraestruturas necesarias para a consecución dos obxectivos 
previstos. 

6. Criterios a ter en conta para a localización das infraestruturas necesarias. 
7. Estimación dos custes de execución do plan. 
8. Programación temporal das actuacións previstas para a execución do plan. 
9. Procedemento de integración, no seu caso, das entidades locais no plan. 
10. Directrices básicas a que haberán adecuarse, no seu caso, os plans das 

entidades locais. 
 
Por outra banda, tamén contémplanse de modo específico, os Plans de 
Residuos que poden adoptar as Entidades Locais, e que deberán ser 
notificados á Xunta de Galicia, debendo acomodarse ás previsións e directrices 
dos Plans de residuos da Xunta de Galicia. 

4.2 Lexislación e outros documentos de planeamento que 
afectan na xestión de residuos 

 
A. Comunidade Autónoma: 

 
Ademais da Lei 10/2008, cabe ter en conta a seguinte documentación: 
 
- Resolución do 10 de novembro de 2000 pola que se acorda a publicación 

da Estratexia Galega de Xestión de Residuos, que establece o marco de 
actuación no que se deben desenvolver todos os Plans específicos de 
Xestión de Residuos da Comunidade Autónoma, nos que se concretarán 
os obxectivos específicos de redución, reutilización, reciclado e outras 
formas de valorización e eliminación, así como as medidas a adoptar para 
conseguir ditos obxectivos, os medios de financiamento e o procedemento 
para a súa revisión. 

 
Os principios básicos da Estratexia son de referencia obrigada para todas 
as actuacións relacionadas cos residuos que se realicen na Comunidade 
Autónoma de Galicia e son os seguintes: 
 
 Integración da Política Ambiental nas Políticas sectoriais. 
 Principio de subsidiariedade e proporcionalidade. 
 Principio de responsabilidade compartida. 
 Principio de quen contamina paga. 
 Principio de proximidade. 
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 Principio de procura do excelente económico-ambiental. 
 

Tamén adopta o estipulado no VI Programa de Acción en materia de medio 
Ambiente ao referirse a Estratexia temática sobre prevención e reciclaxe de 
residuos (COM (2005) 666) a cal reafirma os obxectivos da política de 
residuos da Unión Europea que son, en primeiro lugar, a prevención, e en 
segundo lugar, a reutilización, e a recuperación para reducir o impacto 
ambiental. 
 

- Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da 
produción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e 
Xestores de Residuos de Galicia. 

 
O seu obxecto é regular o réxime de autorización administrativa e 
notificación das actividades de produción e xestión de residuos, que se 
realicen na Comunidade Autónoma de Galicia, así como a súa inscrición no 
Rexistro Xeneral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia. 

 
En canto aos residuos comerciais establece un réxime de xestión novo e 
diferenciado para este tipo de residuos definido no seu artigo 20 sobre 
obrigas específicas, de conformidade co que na actualidade recolle a Lei 
22/2011 para esta tipoloxía de residuos. 
 

B. Estatal: 
 

Plan Nacional Integral de Residuos e a normativa estatal básica sobre residuos 
que está establecida pola Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos 
contaminados. 
 
Esta lei, compleméntase coas seguintes disposicións específicas, vixentes 
mentres non se adapten ao disposto na Lei 22/2011 no que non se opoñan, 
contradigan ou resulten incompatibles co disposto nesta: 
 
- Lei 11/1997, de 24 de abril, de envases e residuos de envases. Vixente con 

rango regulamentario. 
 

- Real Decreto 782/1998, do 30 de abril, polo que se aproba o regulamento 
para o desenvolvemento e execución da Lei 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases. 
 

- Real Decreto 1481/2001, do 27 de decembro, polo que se regula a 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro. Transposición da 
Directiva 1999/31/CE relativa ao vertido de residuos. 
 

- Real Decreto 1383/2002, do 20 de decembro, sobre xestión de vehículos 
ao final da súa vida útil. 
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- Real Decreto 1619/2005, do 30 de decembro, sobre a xestión de 
pneumáticos fora de uso. 
 

- Real Decreto 653/2003, do 30 de maio de 2003, sobre incineración de 
residuos. Incorpora ao ordenamento interno a Directiva 2000/76/CE. 
 

- Real Decreto 208/2005, do 25 de febreiro, sobre aparellos eléctricos e 
electrónicos e a xestión dos seus residuos. 
 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, pola que se revisan los obxectivos 
de reciclaxe e valorización establecidos na Lei 11/1997, do 24 de abril, de 
Envases e Residuos de Envases, e pola que se modifica o Regulamento 
para a súa execución, aprobado polo Real Decreto 782/1998, de 30 de 
abril. Este Real Decreto traspón ao ordenamento xurídico español a 
Directiva 2004/12/CE de la UE que modifica á anterior Directiva 94/62/CE. 
 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febreiro, sobre pilas e acumuladores e a 
xestión ambiental dos seus residuos, que incorpora a Directiva 2006/66/CE 
do Parlamento Europeo e do Consello, de 6 de setembro de 2006, relativa 
ás pilas e acumuladores e aos residuos de pilas e acumuladores e pola que 
se derroga a Directiva 91/157/CEE. 

 
C. Comunitario: 
 
Normativa marco: 
 
- Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 19 de 

novembro de 2008, relativa aos residuos e pola que se derrogan 
determinadas Directivas. 
 

- COM (2005) 666 final, de 21 decembro do 2005. “Un paso adiante no 
consumo sostible de recursos: estratexia temática sobre prevención e 
reciclaxe de residuos. 
 

- COM(2006) 231: “Estratexia Temática para a protección do solo”. 
 
Normas relativas a instalacións de xestión de residuos: 
 

- Directiva 2000/76/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 4 de 
decembro de 2000, relativa á incineración de residuos.  

- Directiva 1999/31/CE do Consello, do 26 de abril de 1999, relativa ao 
vertido de residuos.  

- Directiva 96/61/CE do Consello, do 24 de setembro de 1996, relativa á 
prevención e ao control integrados da contaminación.  



 

  

 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

 

Modificación do Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia (PXRUG) 2010-2020  8 8 

- Decisión 2003/33/CE do 19 de decembro de 2002, que establece os 
criterios e os procedementos de admisión de residuos nos vertedoiros de 
acordo co artigo 16 e o Anexo II da Directiva 1999/31/CEE. 

 
Normas relativas a determinadas categorías de residuos: 
 
- Directiva 2000/53/CE, de 18 de setembro, relativa aos vehículos ao final da 

súa vida útil, na redacción dada pola Decisión 2002/525/CE da Comisión 
de 27 de xuño de 2002, pola cal modifícase o anexo II. 
 

- Directiva 2008/33/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de 
marzo de 2008, que modifica a Directiva 2000/53/CE relativa aos vehículos 
ao final da súa vida útil. 
 

- Directiva 2003/108/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 8 de 
decembro de 2003, pola cal modifícase a Directiva 2002/96/CE relativa aos 
residuos de aparatos eléctricos e electrónicos (RAEE). 
 

- Directiva 2008/35/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de 
marzo de 2008, que modifica a Directiva 2002/95/CE sobre restricións de 
determinadas sustancias perigosas en aparatos eléctricos e electrónicos. 
 

- Directiva 2008/34/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de 
marzo de 2008, que modifica a Directiva 2002/96/CE sobre restricións de 
residuos de aparatos eléctricos e electrónicos. 
 

- Directiva 2004/12/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de 
febreiro de 2004, pola que se modifica a Directiva 94/62/CE relativa aos 
envases e residuos de envases. 
 

- Directiva 2006/66/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 6 de 
setembro de 2006, relativa ás pilas e acumuladores e aos residuos de pilas 
e acumuladores e pola que se derroga a Directiva 91/157/CEE. 
 

- Directiva 2008/103/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 19 de 
novembro de 2008, pola cal se modifica a Directiva 2006/66/CE, relativa ás 
pilas e acumuladores e aos residuos de pilas e acumuladores. 
 

- Directiva 2008/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de 
marzo de 2008, pola cal se modifica a Directiva 2006/66/CE, relativa ás 
pilas e acumuladores e aos residuos de pilas e acumuladores. 
 

4.3 Marco competencial dos residuos en Galicia 

A Comunidade Autónoma ten competencias exclusivas (art. 27 do Estatuto de 
Galicia) en materia de normas adicionais sobre protección do medio e da 
paisaxe nos termos do artigo 149.1.23 da Constitución. 
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En canto ás competencias atribuídas pola Lei 22/2011 (artigo 12.4), están: 
 
a. A elaboración dos programas autonómicos de prevención de residuos e 

dos plans autonómicos de xestión de residuos. 
b. A autorización, vixilancia, inspección e sanción das actividades de 

produción e xestión de residuos. 
c. O rexistro da información en materia de produción e xestión de residuos no 

seu ámbito competencial. 
d. O outorgamento da autorización do traslado de residuos dende ou cara a 

países da Unión Europea, regulados no Regulamento (CE) n.º 1013/2006, 
do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de xuño de 2006, así como 
as dos traslados no interior do territorio do Estado e a inspección e, no seu 
caso, sanción derivada dos citados réximes de traslados. 

e. O exercicio da potestade de vixilancia e inspección, e a potestade 
sancionadora no ámbito das súas competencias. 

f. Calquera outra competencia en materia de residuos non atribúida na Lei ao 
Consello de Ministros, á Administración Xeral do Estado, ao Ministerio 
competente en materia de medio nin ás entidades locais. 

 
Competencias das entidades locais (artigo 12.5): 
 
a. Como servizo obrigatorio, a recollida, o transporte e o tratamento dos 

residuos domésticos xerados nos fogares, comercios e servizos na forma 
en que establezan as súas respectivas ordenanzas no marco xurídico do 
establecido na Lei 22/2011, das que no seu caso diten as Comunidades 
Autónomas e da normativa sectorial en materia de responsabilidade 
ampliada do produtor. A prestación deste servizo corresponde aos 
concellos que poderán levala a cabo de forma independente ou asociada. 

b. O exercicio da potestade de vixilancia e inspección, e a potestade 
sancionadora no ámbito das súas competencias. 

c. As Entidades Locais poderán: 
 

 Elaborar programas de prevención e de xestión dos residuos da súa 
competencia. 

 Xestionar os residuos comerciais non perigosos e os residuos 
domésticos xerados nas industrias nos termos que establezan as súas 
respectivas ordenanzas, sen prexuízo de que os produtores destes 
residuos poidan xestionalos por si mesmos. Cando a entidade local 
estableza o seu propio sistema de xestión poderá impoñer, de xeito 
motivado e baseándose en criterios de maior eficiencia e eficacia na 
xestión dos residuos, a incorporación obrigatoria dos produtores de 
residuos ao devandito sistema en determinados supostos. 

 A través das súas ordenanzas, obrigar ao produtor ou a outro posuidor 
de residuos perigosos domésticos ou de residuos cuxas características 
dificulten a súa xestión a que adopten medidas para eliminar ou reducir 



 

  

 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

 

Modificación do Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia (PXRUG) 2010-2020  10 10 

as devanditas características ou a que os depositen na forma e lugar 
axeitados. 

 Realizar as súas actividades de xestión de residuos directamente ou 
mediante calquera outra forma de xestión prevista na lexislación sobre 
réxime local. Estas actividades poderán levarse a cabo por cada 
entidade local de forma independente ou mediante asociación. 

 
Competencias dos sistemas integrados de xestión (na actualidade sistemas de 
responsabilidade ampliada do produtor): 
 
Ecoembes e Ecovidrio son sociedades anónimas sen ánimo de lucro, que 
teñen como misión o deseño e desenvolvemento de sistemas encamiñados á 
recollida selectiva e recuperación de envases usados e residuos de envases, 
co fin de garantir o cumprimento dos obxectivos de redución, reciclaxe e 
valoración definidos na Lei de envases e residuos de envases. 
 
As principais obrigas destes sistemas de responsabilidade ampliada do 
produtor, de conformidade coa nova normativa son: 
 
a. Cumprir co establecido nas súas normas específicas, así como no resto 

das normas que lle resulten aplicables con carácter xeral. 
b. Organizar a recollida en todo o territorio estatal de todos os residuos 

xerados polos produtos que puxeron no mercado. Para iso poderán 
acollerse a unha entidade ou empresa pública de recollida e poderán 
celebrar acordos con outros sistemas de responsabilidade ampliada para 
coordinar a organización da xestión. 

c. Subministrar ás Comunidades Autónomas anualmente a información que 
regulamentariamente se estableza relativa aos residuos xestionados, a 
relación das entidades ou empresas, ou no seu caso das Entidades locais, 
que realicen a xestión dos residuos, así como un informe dos pagamentos 
efectuados a estas entidades ou empresas en relación con estas 
actividades. 

d. Subscribir as fianzas, seguros ou garantías financeiras, que se establezan, 
en cada caso nos reais decretos que regulen a responsabilidade ampliada 
do produtor en cada fluxo de residuos. 

e. Celebrar acordos coas administracións cando estas interveñan na 
organización da xestión dos residuos. 

f. Celebrar acordos ou contratos cos xestores de residuos, ou no seu caso 
con outros axentes económicos. 

g. No caso en que se repercuta unha cantidade no prezo dos produtos 
destinada a cubrir o cumprimento das obrigas derivadas da 
responsabilidade ampliada do produtor, a devandita cantidade non poderá 
superar o custo destas obrigas. 

h. As achegas dos produtores ao sistema colectivo, cando se establezan, 
deberán cubrir en todo caso as obrigas derivadas da responsabilidade 
ampliada do produtor. 
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i. Os sistemas colectivos deberán comunicar con antelación a todos os 
integrantes do sistema e á Comisión de coordinación en materia de 
residuos a previsión de modificación dos custos da xestión dos residuos. 

j. Os sistemas colectivos deberán presentar cada ano á Comisión de 
coordinación en materia de residuos as súas contas anuais auditadas 
externamente e aprobadas; nestas reflectiranse as achegas dos produtores 
ao sistema colectivo e a xustificación do seu destino ao cumprimento das 
obrigas derivadas da responsabilidade ampliada do produtor; así mesmo, 
presentarán o seu presuposto para o ano seguinte. A Comisión poderá 
solicitar a información complementaria que considere necesaria. 

k. Salvagardar a confidencialidade da información que os membros do 
sistema achegasen para o funcionamento do sistema colectivo e que poida 
resultar relevante para a súa actividade produtiva ou comercial. 

 
Ademais de Ecoembes e Ecovidrio, en Galicia están autorizados outros 
sistemas de responsabilidade ampliada do produtor para distintos tipos de 
residuos, como os residuos de aparellos eléctricos e electrónicos (na 
actualidade existen nove sistemas colectivos de responsabilidade ampliada), 
pilas e acumuladores (dous sistemas colectivos autorizados), medicamentos e 
residuos de medicamentos, entre outros. 
 

5 DIAGNOSE 
 
Galicia, cunha extensión de 29.574,4 km2, ten unha poboación de 2.795.422 
habitantes (IGE, Cifras oficiais de poboación a xaneiro 2011). 
Administrativamente está constituída por catro provincias (A Coruña, Lugo, 
Ourense e Pontevedra), 53 comarcas e un total de 315 municipios.  
 
O incremento de poboación de 1981 a 2011 foi negativo (-0,6%), reverténdose 
esta tendencia a partir do ano 1999, contabilizándose a partir deste ano e ata 
2010 un incremento do 2,4%. Destaca o descenso da poboación no ano 2011. 
 

Táboa 1. Evolución da poboación 

PROVINCIA 1981 1986 1991 1996 1998 1999 2000 2001 2002 

A CORUÑA 1.093.121 1.109.788 1.096.966 1.110.302 1.106.325 1.108.980 1.108.419 1.108.002 1.111.886 

LUGO 405.365 404.888 384.365 370.303 367.751 366.934 365.619 364.125 361.782 

OURENSE 430.159 429.382 353.491 346.913 344.170 345.620 345.241 344.623 343.768 

PONTEVEDRA 883.267 900.414 896.847 915.104 906.298 908.803 912.621 916.176 919.934 

TOTAL 2.811.912 2.844.472 2.731.669 2.742.622 2.724.544 2.730.337 2.731.900 2.732.926 2.737.370 

 

PROVINCIA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

A CORUÑA 1.120.814 1.121.344 1.126.707 1.129.141 1.132.792 1.139.121 1.145.488 1.146.458 1.147.124 

LUGO 360.512 358.452 357.625 356.595 355.176 355.549 355.195 353.504 351.530 

OURENSE 342.213 340.258 339.555 338.671 336.926 336.099 335.642 335.219 333.257 

PONTEVEDRA 927.555 930.931 938.311 943.117 947.639 953.400 959.764 962.472 963.511 

TOTAL 2.751.094 2.750.985 2.762.198 2.767.524 2.772.533 2.784.169 2.796.089 2.797.653 2.795.422 

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE).   
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En Galicia, a densidade media é de 94,5 hab/km2 (fronte aos 93,5 hab/km2 do 
conxunto de España), concentrándose principalmente na franxa de costa 
dende Ferrol ata Vigo. 
 
Táboa 2. Densidade de poboación 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Galicia 92,1 92,3 92,4 92,4 92,6 93 93 93,4 93,6 93,7 94,1 94,5 94,6 94,5 

A Coruña 139,2 139,5 139,4 139,4 139,9 141 141 141,7 142 142,5 143,3 144,1 144,2 144,3 

Lugo 37,3 37,2 37,1 36,9 36,7 36,6 36,4 36,3 36,2 36 36,1 36,0 35,9 35,7 

Ourense 47,3 47,5 47,5 47,4 47,3 47 46,8 46,7 46,6 46,3 46,2 46,1 46,1 45,8 

Pontevedra 201,6 202,2 203,1 203,8 204,7 206,4 207,1 208,8 209,8 210,8 212,1 213,5 214,1 214,4 

Fonte: Instituto Galego de estatística (IGE).                 

A análise amosa que a tendencia mostrada no PXRUG continúa, tan só o 25% 
da poboación vive nas provincias de Lugo e Ourense, onde ademais a 
meirande parte dos concellos teñen densidades de poboación baixas.  
 
Este último factor intrínseco de Galicia relacionado coa variación da poboación 
segundo os concellos, sumado ás características orográficas do territorio e á 
rede de estradas, ten na actualidade un peso primordial nas actuacións 
desenvolvidas no que atinxe á xestión de residuos.  

5.1 Indicador de Ruralidade 

 
Co fin de ofrecer unha clasificación acorde coa realidade dos concellos galegos 
e ao mesmo tempo baseada nunha serie de parámetros poboacionais, 
xeográficos e socioeconómicos, a Xunta desenvolveu e calculou o indicador 
de ruralidade2 dos concellos de Galicia.  
 
Dado que algunhas das liñas estratéxicas do programa defínense de xeito 
diferente para cada un destes grupos de concellos, considerando para cada 
tipo unha xestión distinta nos núcleos máis ou menos consolidados e nas 
vivendas dispersas é necesario establecer se na actualidade o dito índice sufriu 
variacións de cara a avaliar a repercusión da modificación do Plan. 
 
No mapa que a continuación se presenta pódese apreciar a clasificación que 
obtén cada concello a partir deste método, dado que non se establecen 
cambios neste indicador,  tras un ano e medio de vixencia do PXRUG. 

 

 

                                            
 
2 Calculado en función da poboación total, a da entidade principal, a densidade de poboación, o número 

de entidades ou parroquias, o nivel turístico, o comercial e a porcentaxe de poboación menor de 64 anos. 
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Mapa 1. Mapa de clasificación dos concellos segundo o índice de ruralidade 

 
 
 

5.2 Xeración e xestión dos residuos 

Xeración de residuos 
Deseguido amósanse as táboas e os gráficos da evolución da xeración de 
residuos en Galicia en termos absolutos e relativos. Calculouse a partir da 
suma das cantidades recollidas e introducidas en planta de cada un dos 
modelos de xestión existentes en Galicia. 
 
Táboa 3. Evolución da xeración de residuos e % de variación interanual 

 
Xeración absoluta 

(t) 
Incremento anual 

absoluto 
Xeración ratio 

kg/habitante/día 
Incremento anual 

por habitante 

1998 810.275 - 0,815 - 

2002 1.027.421 6,70% 1,028 6,55% 

2003 1.089.206 6,01% 1,085 5,48% 

2004 1.062.616 -2,44% 1,058 -2,44% 

2005 1.093.685 2,92% 1,085 2,51% 

2006 1.222.287 11,76% 1,210 11,54% 

2007 1.240.810 1,52% 1,226 1,33% 

2008 1.238.736 -0,17% 1,219 -0,58% 

2009 1.241.148 0,19% 1,216 -0,23% 

2010 1.185.594 -4,69% 1,161 -4,73% 

2011 1.147.450 -3,22% 1,125 -3,10% 
Fonte: elaboración propia a partir das entradas a planta e os datos de recollida 2002-2011. 

 
 
 
 
 

Clasificación dos concellos 

ramon
Highlight



 

  

 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

 

Modificación do Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia (PXRUG) 2010-2020  14 14 

Figura 1. Evolución da xeración de residuos en Galicia 

 
Fonte: elaboración propia a partir das introducións en planta. 

 

Como se pode ver, a xeración de residuos total e a xeración por habitante e día 
están a diminuir, tal e como prevé o PXRUG que fixa un obxectivo cuantitativo 
para o ano 2020 do 10% de prevención respecto da xeración de residuos 
domésticos respecto 2009.  
 
Mapa 2. Xeración de residuos estimada por concello en valores relativos 
(kg/hab./día) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Xeración por municipios 
(kg/hab/día) 
 

0,42 a 0,66 
 

0,66 a 0,75 
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0,91 a 1,10 
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Composición dos residuos 
 
A metodoloxía para o cálculo da bolsa tipo en canto a composición media dos 
residuos é a do Plan, dado que unha vez posto en marcha, resultou acertada, 
non establecéndose cambios para as cantidades xeradas en 2010 e 2011 
respecto das que contempla o Plan para 2009, tal e como se amosa na 
seguinte táboa. 
 

Táboa 4. Bolsa tipo Galicia 2011 

Bolsa tipo Galicia 2011 

Residuos orgánicos biodegradables 42% 

Papel e cartón 18% 

Vidro 6% 

Envases lixeiros 15% 

Téxtiles 4% 

Téxtiles sanitarios 6% 

Madeiras  2% 

Outros voluminosos 3% 

Terras e Cascallos 1% 

Residuos domésticos especiais 0,2% 

RAEE 0,2% 

Outros 3% 

TOTAL 100% 

Fonte: elaboración propia a partir das entradas nas plantas e composicións existentes. 

 

Figura 2. Bolsa tipo Galicia 2011 
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Modelos de xestión 
 
En Galicia conviven diferentes modelos de xestión de residuos: 
 
MODELO SOGAMA: Separación de 4 fraccións de residuos: Resto, envases 
lixeiros, papel-cartón e vidro. A fracción Resto (bolsa negra) e a fracción 
envases lixeiros (bolsa amarela) destínanse ao Complexo Medioambiental de 
Cerceda (SOGAMA). É o modelo maioritario en Galicia (opción de xestión 
promovida polo propio Plan do 98). 
 
MODELO HÚMIDO-SECO: Separación de 4 fraccións de residuos: fracción 
inorgánica (FIRM), fracción orgánica (FORSU), papel-cartón e vidro. Existen 
dous ámbitos diferentes de aplicación deste modelo: 

 
MODELO NOSTIÁN: inclúe os concellos da Coruña e a súa área 
metropolitana e o Consorcio das Mariñas (Abegondo, Arteixo, Bergondo, 
Betanzos, Cambre, Culleredo, Carral e Oleiros). Os residuos recollidos 
destínanse á Planta de Nostián. 
 
MODELO BARBANZA: inclúe os concellos da Mancomunidade da 
Serra do Barbanza (Ames, Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia, 
Pontecesures, Porto do Son, Rois). Os residuos destínanse á Planta 
propiedade da Mancomunidade situada en Lousame. 

 
Estes modelos alternativos cun ámbito máis pequeno de implantación tamén 
hai anos que están funcionando, xa que o Plan de Xestión de RSU de Galicia 
de 1998 contemplaba a posibilidade doutros tratamentos locais de valorización 
no ámbito municipal ou de mancomunidade, sempre que respecten as 
prioridades de tratamento establecidas polas normativas comunitaria, española, 
galega e do propio plan.  
 

MODELO VERTEDOIRO: formado polos concellos que aínda destinan a súa 
fracción Resto directamente ao vertedoiro sen un tratamento anterior. Tamén 
dispoñen de recollida de envases lixeiros, papel-cartón e vidro. O ano 2012 foi 
o derradeiro ano de vixencia deste modelo, dado que o 19 de abril o Concello 
de Negueira de Muñiz asinou contrato con Sogama. 
 
Na actualidade, polo tanto, existen en Galicia dous modelos, o de Sogama, e o 
húmido-seco. Sen embargo, dado que os datos aos que fai referencia este 
documento de inicio son os do 2011 aínda é preciso contemplar o modelo 
vertedoiro.  
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Mapa 3. Mapa dos concellos adheridos a cada modelo de xestión (2011) 
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Táboa 5. Modelos de xestión de residuos en Galicia (2011)  

Entidade Xestora Modelo de xestión 
Situación da 

planta de 
tratamento 

Concellos 
adheridos 

2011 

Poboación 
incorporada 

segundo censo  
2011 

t de residuos 
xestionados por 

modelo 
2011 

Sociedade Galega de Medio 
Ambiente 

Recollida diferenciada da fracción 
Resto e dos envases-Valorización 

enerxética da fracción resto. Recollida 
selectiva de papel e vidro. Non 

separación da fracción orgánica. 

CERCEDA 
296 

(93,6%) 
2.312.528  
(82,7%) 

935.682 
(81,5%) 

Concello da Coruña e 
Consorcio das Mariñas 

Recollida diferenciada da fracción 
inorgánica (inclúe os envases) e a 

fracción orgánica. Selección FIRM e 
metanización da fracción orgánica. 
Recollida selectiva de papel e vidro. 

NOSTIÁN 
9  

(2,9%) 
395.531  
(14,1%) 

178.473 
(15,6%) 

Mancomunidade de 
Concellos da Serra do 

Barbanza 

Recollida diferenciada da fracción 
inorgánica (inclúe os envases) e a 

fracción orgánica. Selección FIRM e 
compostaxe da fracción orgánica. 

Recollida selectiva de papel e vidro. 

LOUSAME 
9  

(2,9%) 
87.139  
(3,1%) 

33.241 
(2,9%) 

Municipios sen sistema 
autorizado 

Fracción xenérica a vertedoiro de 
forma directa. Recollida selectiva de 

papel, vidro e envases. 

Vertedoiros en 
diferentes 
municipios 

1 
(0,3%) 

224 
(0,01%) 

54 
(0,005%) 

TOTAL  315 2.795.422 1.147.450 
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Resultados da recollida selectiva  
 
Da aplicación dos modelos de xestión existentes no territorio galego obtéñense 
os seguintes resultados de recollida selectiva bruta (calculada incluíndo todos 
os residuos recollidos mediante os sistemas dispostos polos concellos para a 
recollida selectiva) e recollida selectiva neta (inclúe as fraccións 
contabilizadas na recollida selectiva bruta pero desconta as cantidades de 
materiais considerados como impropios en cada sistema de recollida).  
 
Ademais dos datos globais destes indicadores para cada modelo, para máis 
detalle amósanse tamén os resultados de recollida selectiva bruta e neta para 
as principais fraccións.  
 
Estes resultados serven como base para definir as liñas de xestión 
encamiñadas a mellorar o rendemento da recollida selectiva específico de cada 
fracción co fin último de acadar os obxectivos previstos. 
 

 
Táboa 6. Xeración e Recollida Selectiva por modelo (2011) 

 Xeración RSB total Resto ou FIRM  RSN total 

SOGAMA 
935.682 t 

1,109 kg/hab/d 
94.870 t 
(10,1%) 

840.812 t 
(89,9%) 

85.893 t 
(9,2%) 

         

Vertedoiro
3
 

54 t 
0,660 kg/hab/d 

 
 

54 t 
(100%) 

 

        

Nostián 
178.473 t 

1,236 kg/hab/d 
60.580 t 
(33,9%) 

117.893 t 
(66,1%) 

48.408 t      
(27,1%) 

Barbanza 
33.241 t  

1,045 kg/hab/d 
13.406 t 
(40,3%) 

19.835 t 
(59,7%) 

9.905 t      
(29,8%) 

         

TOTAL 
1.147.450 t 

1,125 kg/hab/d 
168.856 t 

(14,7%) 
978.595 t 

(85,3%) 
144.205 t      

(12,6%) 

Xeración = Recollida Selectiva Bruta total (RSB)+Resto ou FIRM 
RSB= Recollida Selectiva Neta (RSN)+impropios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
3
 Datos aproximados, as recollidas selectivas principais equipáranse ás do modelo SOGAMA 
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Táboa 7. Recollida selectiva por fraccións principais (2011) 

(porcentaxes de recollida selectiva respecto xeración de cada fracción) 

 Recollida selectiva bruta Recollida selectiva neta 

SOGAMA 

0,0% FORSU 
18,8% PC 
48,5% V 

15,7% EL
4
 

0,0% FORSU 
18,5% PC 
45,3% V 
11,1% EL 

     

Nostián 

61,0% FORSU
5
 

18,7% PC 
57,3% V 
0,0% EL 

43,8%  FORSU 
18,3% PC 
55,8% V 
0,0% EL 

Barbanza 

70,9% FORSU
6
 

26,0% PC 
45,3% V 
0,0% EL 

46,2% FORSU 
25,6% PC 
44,2% V 
0,0% EL 

    

TOTAL 

10,9% FORSU 
18,9% PC 
49,5% V 
13,2% EL 

7,7% FORSU 
18,6% PC 
46,7% V 
9,3% EL 

FORSU: Fracción Orgánica dos Residuos Sólidos Urbanos 
PC: Papel-Cartón       V: Vidro          EL: Envases Lixeiros 

 

 

Resultados actualizados dos tratamentos dos residuos 
 
Cada modelo de xestión existente en Galicia dispón das súas correspondentes 
plantas de tratamento e reciclaxe. Ademais destas, existen outras plantas de 
uso común para todos os modelos que tratan os residuos de vidro, pilas, etc.  
 
A continuación preséntase unha táboa que amosa o nivel de saturación de 
tratamento de cada unha das plantas existentes, que condiciona as estratexias 
de xestión do novo Plan de Xestión de Residuos de Galicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
4
 Impropios 29,50% 

5
 Impropios según últimos datos facilitados 28,19% 

6
 Impropios según últimos datos facilitados 34,91% 
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Táboa 8. Capacidade de tratamento das plantas, residuos introducidos e 
porcentaxe da capacidade utilizada (2011) 

Modelo de 
xestión 

Plantas de tratamento 
Capacidad
e Nominal 
planta t/a 

Capacidade 
actual 

utilizada  
(t/a tratadas 

2011) 

% 
capacidade 

actual 
utilizada 

Observacións 

Modelo 
Sogama 

Complexo 
Medio-ambiental 

de Cerceda 

Planta de 
selección 
envases 

16.000  
21.065  de 
entradas  

132%  

Planta 
elaboración 

de 
combustible 

500.000  529.332,45  106% 

No límite da súa 
capacidade. Parte 
dos residuos son 
eliminados no 
vertedoiro de 
Areosa. 

Vertedoiro 
Areosa 

- 311.479,96 - 

Parte da bolsa 
negra recollida  
desvíase ao 
vertedoiro. 

Modelos A 
Coruña-As 

Mariñas 

Planta Integral 
para o 

Tratamento dos 
Residuos de 

Nostián 

Global 
planta 

(selección 
FIRM, 

tratamento 
orgánica) 

180.000  
(máx. 

220.000 t/a) 

160.057,32 
(42.164,33 t/a 

orgánica, 
117.892,99 t/a 

inorgánica) 

89% 

Está no límite da 
súa capacidade  de 
tratamento. 
Problemas de 
funcionamento. 

Modelo 
Manc. 

Barbanza 

Complexo 
Ambiental da 

Mancomunidade 
da Serra de 
Barbanza 

Global 
planta 

(selección 
FIRM, 

tratamento 
orgánica) 

25.000  
(máx. 

30.000 t/a) 
29.686 119% 

No límite da súa 
capacidade, con 
picos de tratamento 
nos meses estivais. 

Liña de 
selección de 

FIRM 
15.000  19.835,33  132% 

Liña 
compostaxe 

orgánica 
6.200 9.850,72  159% 

 
 
A partir da entrada dos materiais a estas plantas obtéñense unha serie de 
materiais recuperados e nalgúns casos enerxía que se produce nos procesos 
de tratamento (incineración, dixestión anaerobia). Na seguinte táboa amósanse 
estas saídas de planta. 
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Táboa 9. Saídas de planta: materiais recuperados e enerxía xerada (2011) 

Modelo 
de 

xestión 
Plantas de tratamento 

Materiais recuperados 
2011 

Total 
materiais 

Enerxía 
producida 

Outras 
saídas de 
plantas 

M
o

d
e
lo

 S
O

G
A

M
A

 

Complexo 
ambiental 
Cerceda 
(CMC) 

Planta de 
selección 
envases 

Plásticos:      6.591 t 
Brics:      1.638 t 
Metais      2.199 t 

10.428 t - 

Rexeitamento 
planta a planta 
elaboración 
combustible 

Planta 
elaboración de 
combustible 

Aceiro:     7.629 t 
Aluminio:        280,58 t 

7.910 t  

Rexeitamento 
planta a 
vertedoiro 
19.034 t 
Inertes.  
16.476 t 
CDR 
294.411 t 

Termoeléctrica -  
Enerxía PTE  
327.610 
MWh 

Cinzas (35.435 
t) y escouras 
(70.890 t)  

Vertedoiro 
Areosa 

- - 

Enerxía 
producida 
polo biogás 
capturado:15.
076 MWh 

- 

M
o

d
e
lo

s
 A

 C
o

ru
ñ

a
-A

s
 

M
a
ri

ñ
a
s

 Planta Integral 
para o 
Tratamento 
dos Residuos 
de Nostián 

Global planta 
(selección 
FIRM, 
tratamento 
orgánica) 

Papel-Cartón:   1.817 t 
Plásticos:          3.234 t 
Metais:          2.121 t 

7.173 t Enerxía E en 
rede a partir 
de biogás 
dixestión 
anaerobia 
5.974 MWh 
 

Rexeitamento 
planta 
selección e 
tratamento da 
orgánica a 
vertedoiro 
102.360 t 
 

Compost: 
 
Compost fóra de 
especificación:  
 
Lodos biodixestión: 

5 t 
 

17.061 t 
 
 

11.744 t 

M
o

d
e
lo

 M
a
n

c
. 
B

a
rb

a
n

z
a

 

Complexo 
ambiental da 
Mancomunidad
e da Serra de 
Barbanza 

Global planta 
(selección 
FIRM, 
tratamento 
orgánica, 
selección 
voluminosos) 

PEBD:                    1.030 t 
PEAD:                       196 t 
PET:                       443 t 
Plástico Mesturado:       210 t 
Brics:                       303 t 
Papel-Cartón:             2.093 t 
Vidro:                       263 t 
Metais Férricos:       555 t 
Aluminio:                         22 t 
Chatarra (vol):       322 t 
Residuos electrónicos:  34 t 
Madeira (vol):       196 t 
Outros:                           8 t 

5.674 t 

- 

Rexeitamento 
planta 
selección 
FIRM, 
tratamento da 
orgánica e 
selección de 
voluminosos a 
vertedoiro 
13.680 t 

Compost:  706 t 
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5.3 Resultados da valorización material 

 
Os resultados de xestión de todo o proceso de tratamento dos residuos en 
canto a valorización material detállanse a continuación. Esta valorización inclúe 
a cantidade recuperada que entra a procesos de reciclaxe de cada unha das 
fraccións a partir da recollida selectiva que lle é propia7. Ademais,  
contabilízanse todos aqueles materiais recuperados mediante as plantas de 
tratamento da fracción Resto/FIRM e a selección e recuperación nas plantas de 
impropios reciclables que acompañan ás fraccións ou as escouras e metais de 
escouras recuperadas das incineradoras.  
 
Táboa 10. Destinos finais: valorización material final, vertedoiro, valorización 
enerxética e outros destinos (2011) (t/a) 
 

Valorización 
Material 

Vertedoiro total 
Perdas de masa 
por valorización 

enerxética 

Outros 
tratamentos/des

tinos 
TOTAL 

SOGAMA 

73.825 
(7,9%) 

457.046   
(48,8%) 

390.047 
(41,7%) 

14.765 
(1,6%) 

935.682 

VERTEDOIRO 

 
54 

(100%) 
 

 
54 

NOSTIÁN 

38.026 
(21,3%) 

105.184 
(58,9%) 

 35.264 
(19,8%) 

178.473 

BARBANZA 

8.641 
(26,0%) 

18.036 
(54,3%) 

 6.554 
(19,7%) 

33.241 

TOTAL 

120.502 
(10,5%) 

580.320 
(50,6%) 

390.047  
(34,0%) 

56.582 
(4,9%) 

1.147.450 

 

Valorización material: materiais recuperados a reciclaxe. Suma os materiais provenientes da 
recollida selectiva e do tratamento de fracción Resto ou FIRM. 

Perdas de masa por valorización enerxética: Residuos entrados a valorización enerxética 
menos saídas de planta (cinzas e escouras) 

Outros tratamentos/destinos: suma a fracción “Outros” a tratamento (voluminosos, pilas, 
puntos limpos,…), así como destinos descoñecidos ata completar o balance de masa. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
7
 Inclúe a recollida selectiva neta que realmente se destina ás plantas de reciclaxe. Tamén contabiliza a 

cantidade efectivamente reciclada de materia orgánica e poda no proceso de compostaxe/metanización 
da fracción orgánica recollida selectivamente e da fracción orgánica contida no Resto/FIRM. 

http://xixona.dlsi.ua.es/prototype/webform/index.php?direccion=ca-es&word=escòries
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Táboa 11. Valorización material segundo fraccións (2011)8  

 
Materia  

orgánica 

Envases  
lixeiros 
plástico 

Envases 
lixeiros 
metal

9
 

Vidro 
Papel e 
cartón 

Xeración t/a
 
 478.487 168.675 73.437 201.951 

Recuperación  
de materiais t/a 

17.772 11.704 15.113 34.534 41.380 

% de valorización  
materiais 

4% 16% 47% 20% 

 
 

5.4 Principais avances 

 
Entre as conclusións da diagnose realizada da xestión de residuos en Galicia 
que fixa o PXRUG e os avances deste inicio da planificación constatan as 
conclusións aos que o Plan, e agora a modificación, ten que dar resposta: 
 

1. O obxectivo da prevención de residuos é o que amosa un maior 
avance respecto dos que fixa o PXRUG. 
 

2. Amósanse avances na calidade da información referente a xeración, 
recollida e tratamento de residuos. 
 

3. Os avances en papel e envases seguen a ser moi limitados. 
 
4. Elevada porcentaxe de impropios na recollida selectiva da bolsa 

amarela e orgánica. 
 
5. Necesidade de desenvolvemento de novas infraestruturas. 
 
6. Modelo de tratamento centralizado, que impacta no custo enerxético 

en transporte.  
 
7. A elevada dispersión territorial, tan característica de Galicia, dificulta a 

xestión. 
 
8. Baixo nivel de desenvolvemento das recollidas a grandes xeradores. 
 
9. Melloras na xestión da fracción orgánica dos residuos. 

 

                                            
 
8
 Os datos de valorización material a partir de tratamento de Resto, FIRM ou FORSU corresponden a 

todas as saídas contabilizadas na planta. 
9
 Inclúe os brics 
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10. É necesario desenvolver unha organización central e territorial para a 
xestión dos residuos. 

 
11. É preciso incidir na mellora continua do funcionamento dos Puntos 

Limpos, estendo o servizo entre a poboación. 

6 OBXECTIVOS   

6.1 Marco europeo e obxectivos xerais   

  
Neste tempo de vixencia do Plan non se produciron cambios no marco 
europeo, e polo tanto, os obxectivos xerais da política de residuos da UE de 
prevención dos residuos e da promoción da reutilización, a reciclaxe e a 
recuperación para reducir o impacto ambiental, cara a sociedade da 
reciclaxe, seguen vixentes. 
  
Na modificación proposta estes obxectivos xunto co concepto de ciclo de vida 
na política de residuos, ao igual que no PXRUG 2010-2020, serán os 
principios inspiradores, sempre garantindo un alto nivel de protección do 
medio, dotando aos entes públicos competentes dos mecanismos de 
intervención e control necesarios para garantir que a xestión dos residuos leva 
a termo sen pór en perigo a saúde das persoas e sen prexudicar ao medio e, 
en particular:  
  

- Previndo os riscos para a auga, o aire, o solo, a flora e a fauna.  
- Eliminando as molestias por ruídos e cheiros.  
- Respetando a paisaxe e os espazos naturais e especialmente os 

espazos protexidos. 
- Impedindo o abandono, a vertedura e, en xeral, toda disposición  

incontrolada dos residuos.  
- Fomentando por esta orde, a redución da produción dos residuos e o 

seu perigo, a súa reutilización, a reciclaxe e outras formas de 
valorización material.  

   
Así, as estratexias a desenvolver na modificación do PXRUG mantéñense, cos 
seguintes obxectivos:  
  
1. Estabilizar e reducir a produción de residuos en Galicia (peso, 

volume, diversidade e perigo) e desacoplar a xeración de residuos do 
crecemento económico.  

 
Unha política de prevención debe influír nas decisións prácticas adoptadas en 
diferentes fases do ciclo de vida: deseño do produto, fabricación, entrega ao 
consumidor, utilización. O potencial de prevención depende dunha serie de 
factores como o crecemento económico ou o grao en que os operadores 
económicos adopten un código de boas prácticas en materia de redución de 
residuos, entre outros. Tamén se ve afectado polo comportamento dos  
consumidores, que á súa vez está influído polos seus ingresos,  a estrutura  
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social, e o nivel de riqueza xeral da sociedade.  
  
Disociar a produción dos residuos do crecemento económico precisa de  
mellores iniciativas de prevención dos residuos, cun uso máis eficaz dos  
recursos e un cambio cara a pautas de consumo máis sostibles.  
  
Debido á conxuntura económica actual, estase producindo unha redución xeral 
dos residuos xerados per cápita en España, isto, unido ás medidas 
contempladas no PXRUG e postas en marcha, ten permitido avanzar de xeito 
importante respecto deste obxectivo de redución da xeración per cápita dun 
10% para o ano 2020. O Plan modificado deberá manter e revisar de 
conformidade co establecido ao respecto na Lei 22/2011, do 28 de xullo, o 
programa de prevención para poder alcanzar e manter este ambicioso 
obxectivo.  
  
2. Fomentar a recollida selectiva en orixe, como estratexia para obter  

materiais de calidade que teñan saída no mercado da reciclaxe  
  
Obter materiais de calidade para os procesos de reciclaxe é unha condición  
necesaria para potenciar este mercado. A recollida selectiva é o mellor garante 
para obter dos residuos recursos que poidan competir no mercado.  
 
3. Apoiar a xestión e recollida en orixe da fracción orgánica dos 

residuos urbanos.  
 
A materia orgánica (biorresiduo10) ten un papel importante no sistema. En 
primeiro lugar, se non se separa e apóstase por separar outros tipos de 
fraccións do resto, acábase obtendo fraccións “contaminadas” porque a 
fracción orgánica ten un alto contido en humidade. Se se separa correctamente 
en orixe, obtense un produto nobre, un abono, que é aquilo que se fixo sempre 
nas contornas rurais.   
 
Ademais, consecuencia da entrada en vigor da Lei 22/2011, é condición 
indispensable para poder obter compost “emenda orgánica obtida a partir do 
tratamento biolóxico aerobio e termófilo de residuos biodegradables” que estes 
sean recollidos separadamente…”, de non ser así estaríamos ante un 
material orgánico bioestabilizado, pero que non sería susceptible de 
comercializarse como compost.  
  
Así mesmo, a Directiva 1999/31/CE relativa ao vertido de residuos reduce 
drasticamente a entrada de material orgánico fermentable aos vertedoiros. A 
materia orgánica en transformación fai que o vertedoiro aseméllese a un 
reactor biolóxico. Froito destes procesos biolóxicos de fermentación anaerobia 
prodúcese biogás, que contribúe a aumentar o efecto invernadoiro.  

                                            
 
10

 Residuo biodegradable de xardíns e parques, residuos alimenticios e de cociña procedentes de 
fogares, restaurantes, servizos de restauración colectiva e establecementos de venda ao por menor; así 
como residuos asimilables procedentes de plantas de procesado de alimentos. 
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Co fin de evitar as emisións, a Directiva 1999/31/CE, dispón que dous terzos 
dos residuos biodegradables municipais non deberán ser vertidos, e impón aos 
Estados membros a obrigación de establecer e revisar regularmente 
estratexias nacionais de xestión dos residuos desviados dos vertedoiros.  
  
Finalmente, é necesario destacar que onde se implantou unha boa recollida 
selectiva da fracción orgánica incrementáronse tamén o resto de recollidas, 
potenciando os resultados globais de recuperación de materiais. Neste sentido, 
tamén é relevante o impacto positivo da instauración de recollidas comerciais 
desta fracción (tanto pola cantidade recollida como pola calidade) o cal foi 
demostrado pola experiencia dos últimos anos.  
  
Non existe unha solución única para a xestión dos biorresiduos. É preciso 
atopar un equilibrio ambiental entre as distintas  opcións con que conta a 
xestión destes residuos, equilibrio que depende dunha serie de factores locais, 
entre eles os sistemas de recollida, a súa composición e calidade, as 
condicións climáticas, o impacto sobre o cambio climático, o potencial da 
compostaxe para a loita contra a degradación do solo e outras categorías de 
impacto ambiental.   
  
Finalmente, cabe destacar no ámbito da xestión desta fracción orgánica, a  
necesidade de producir un compost de calidade con posibilidades reais de  
utilización no mercado. Para iso fomentarase a recollida en orixe cunhas  
porcentaxes baixas (menores ao 15%), e en todo caso, mantendo o máximo  
do 20% de impropios.  
  
4. Potenciar un verdadeiro mercado de reciclaxe, baixo criterios de 

autosuficiencia e proximidade.   
 
Aínda que nalgúns casos as forzas do mercado estimularon o 
desenvolvemento da reciclaxe, a tendencia económica empuxa en xeral cara á 
súa eliminación. Son necesarios, por iso, incentivos que impulsen a reciclaxe e 
a recuperación, eliminando os obstáculos técnicos e económicos que 
entorpecen o mercado de produtos reciclados e aumentando a demanda deste 
tipo de materiais (establecemento de normas técnicas, aumento da 
dispoñibilidade de información de mercado, contratación pública). Neste 
sentido, os instrumentos económicos e os impostos que gravan os vertedoiros 
ou a incineración teñen moitas posibilidades.  
  
Cabe destacar tamén o importante papel que a compra pública verde pode ter 
no mercado da reciclaxe, xa que representa máis do 15% do PIB da UE.  
  
5. Reducir a vertedura final, especialmente de fracción biodegradable e  

materiais recuperables.   
  
Este é un obxectivo recollido en todas as políticas de residuos, dentro dunha 
estratexia xeral de prevención dos residuos e un maior reciclado de cara a 
unha redución significativa da cantidade de residuos levados a vertedoiro, 
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especialmente dos residuos fermentables e valorizables en xeral, tal e como se 
recolle na Directiva de vertedoiros e aplicando o Principio de xerarquía 
establecido que deixa a eliminación como a última das opción de xestión. 
  
6. Incrementar a autosuficiencia territorial en canto a tratamento de  

residuos, reducindo os custos de transporte.  
 

As características específicas territoriais de Galicia, cunha alta dispersión 
poboacional e unha orografía complexa en determinadas zonas, incrementa o 
custo de recollida e transporte de residuos ata o seu tratamento. Fomentar a 
autosuficiencia territorial en canto a tratamento de residuos coa condición de 
que sexa económica e ambientalmente favorable paliaría en gran medida este 
balance.   
  
7. Incorporar o factor humano nas actuacións de xestión de residuos, 

maximizar a implicación, coñecementos de poboación e xestores.  
  
As persoas somos a peza crave para poder levar ao éxito calquera 
planificación. A modificación do PXRUG debe manter as estratexias que 
permitan a implicación da cidadanía na consecución dos seus obxectivos, así 
como incrementar a organización e capacitación das entidades encargadas da 
xestión de residuos.  
  
8. Garantir a calidade e transparencia da información  
  
Un bo nivel de información da cidadanía, así como dispor de estatísticas e 
resultados en xeral de calidade fomentan en gran medida a implicación da 
poboación por unha banda, e a optimización da xestión por outro. Neste tempo 
de vixencia do PXRUG xa se constataron avances neste eido. 

 
9.  Favorecer a complementariedade de modelos   
 
Potenciar a convivencia de distintos sistemas de recollida e tratamento en 
función das características do territorio, adecuando en cada caso aquelas que 
sexan máis efectivas en canto ao custo económico, ambiental e resultados de 
valorización. Potenciar, á súa vez, a creación de sinerxías entre fluxos 
residuais de diferentes orixes pero con características similares.  

 
10. Potenciar o tratamento do resto para alcanzar os obxectivos de 

recuperación e redución da biodegradabilidade dos residuos vertidos.  
  
Coa modificación do PXRUG baixo a estratexia principal de lograr os 
obxectivos previstos a través da recollida selectiva en orixe, o tratamento da 
fracción Resto para recuperar algunhas fraccións como envases plásticos e 
metais é factible.  Este tratamento pódese tamén aproveitar nalgúns casos para 
reducir a biodegradabilidade da fracción orgánica aínda presente nesta fracción 
se o destino final é o vertedoiro.  
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6.2 Obxectivos específicos   

  
A continuación amósanse os obxectivos fixados. 
 
Táboa 12. Obxectivos cuantitativos marcados  

 Obxectivos do PXRUG 

Prevención 
Estabilizar a xeración nunha primeira fase e conseguir unha redución do 

10% respecto 2009 da xeración per cápita no 2020. 

Valorización 
material 

Materia 
orgánica 

25% de valorización material total de FORSU en 2020 

Impropios menores ao 20%
11

 

Mínimo 30 % 
valorización 
material total 

no 2020 

Vidro 
60% de valorización material total de 

vidro no 2020 55% 
valorización 
material total 
de envases 

no 2020 

Papel e 
cartón 

50% valorización material total de papel 
e cartón total no 2020 

Envases 
Lixeiros 

50% de valorización material total de 
envases lixeiros no 2020 

Outros 

20% valorización material total da fracción outros en 
xeral no 2020 

Voluminosos: 20% valorización material total en 2020. 
Incremento da recuperación por reutilización ou reciclaxe 

Especiais: 65% recollida selectiva no 2020  

Valorización enerxética  Incremento da valorización enerxética 

Depósito controlado 
Diminución progresiva de residuos sen tratar a depósito controlado ata 

chegar ao 100% tratamento no 2017 

 
 
Ademais dos obxectivos cuantitativos expostos, a modificación do  PXRUG 
abarcará os seguintes obxectivos xerais e específicos de carácter ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Táboa 13. Obxectivos ambientais. 

                                            
 
11

 Os balances elaborados teñen uns valores de impropios medios menores ao 15%, aínda que o 
obxectivo sexa non superar en ningún caso o valor indicado na táboa. 
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OBXECTIVOS AMBIENTAIS XERAIS OBXECTIVOS AMBIENTAIS ESPECÍFICOS 

XESTIÓN DE RESIDUOS-CICLO DE MATERIAIS 

Atenuar a presión sobre o uso de recursos 

Estabilizar e reducir a xeración de residuos, en peso, volume, 
diversidade e perigo, separando a produción de residuos do 
crecemento económico. 

Fomentar a recollida selectiva en orixe, como estratexia para obter 
materiais de calidade que teñan saída no mercado da reciclaxe. 

Potenciar a xestión e a recollida en orixe da fracción orgánica. 

Potenciar as recollidas comerciais en orixe. 

Potenciar o mercado da reciclaxe. 

Minimizar o vertido final, especialmente na fracción biodegradable 
e materiais recuperables. 

ENERXÍA E MOBILIDADE 

Redución do consumo de enerxía e 
impactos derivados 

Minimizar o consumo enerxético e empregar enerxías renovables e 
máis limpas no transporte e tratamento de residuos. 

Recuperar a enerxía contida nos residuos. 

ATMOSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO 

Redución das emisións globais e locais 

Minimizar as emisións de contaminantes atmosféricos debidos ao 
transporte e tratamento de residuos. 

Reducir especialmente os gases responsables do cambio 
climático, contribuíndo á loita contra o quecemento global. 

SOCIEDADE 

Implicar á sociedade na xestión de 
residuos e no consumo sostible e garantir 
a saúde pública 

Buscar a máxima implicación. 

Potenciar as vías de coñecemento e capacitación. 

Fomentar a sensibilización da poboación en materia de xestión de 
residuos. 

Garantir a calidade e a transparencia da información. 

Levar a cabo todas as actuación necesarias para previr e paliar os 
efectos negativos sobre a saúde humana. 

MEDIO URBANO 

Minimizar o impacto sobre o medio urbano 
da xestión de residuos e incrementar a 
calidade de vida da poboación 

Obter a máxima calidade do medio urbano coa mínima repercusión 
sobre as persoas. 

Potenciar sistemas de recollida áxiles, flexibles, cómodos e co 
menor impacto posible para o cidadán, reducindo as molestias por 
ruídos e cheiros. 

Acomodar o sistema de xestión de residuos ao da xestión urbana. 

CLICLO HÍDRICO E SOLO 

Garantir a mínima presión da xestión dos 
residuos sobre estes vectores 

Previr a contaminación dos solos e rexenerar os solos degradados. 

Previr a contaminación das augas continentais e mariñas. 

NATUREZA E PAISAXE 

Garantir a conservación da biodiversidade 
e da paisaxe 

Garantir os mínimos efectos das instalacións sobre a súa contorna 
natural. 

ECONOMÍA 

Implicar ao sector económico na xestión 
de residuos e na produción sostible 

Xeración de actividade económica. Creación de postos de traballo. 

Aplicar o principio de “Responsabilidade ampliada do produtor”. 

Estudar a implantación de medidas económicas para acadar os 
obxectivos de planeamento. 

Fomentar a utilización de modalidades sustentables nos procesos 
de produción. 

Fomentar programas de I+D+i en materia de residuos. 
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7 ALCANCE E CONTIDO DO PLANEAMIENTO  

7.1 Criterios de planeamiento e análise de alternativas  

Manteranse os criterios polos que se rexe o Plan de xestión:  
 

1. Sostebilidade no ciclo de vida. 
2. Xerarquía de xestión.  
3. Precaución.  
4. “Quen contamina, paga” ou “Responsabilidade ampliada do 

produtor”. 
5. Proximidade e suficiencia. 
6. Participación, calidade da información e transparencia informativa.  
7. Mixticidade e complementariedade de modelos de xestión.   
8. Principio de proporcionalidade.  
9. Principio de subsidiariedade e de responsabilidade compartida.  
10. Protección do solo e rexeneración de solos contaminados.  

 
O PXRUG partía co obxectivo principal de garantir unha boa xestión dos 
residuos domésticos e para acadalo avaliáronse para as distintas alternativas 
os posibles efectos sobre vectores ambientais, principalmente enerxía e 
mobilidade (custo de transporte, crédito enerxético debido á reciclaxe) e 
cambio climático (emisións de transporte, vertido de fracción biodegradable e 
crédito de emisións debidas a reciclaxe), os ditos vectores serán de novo 
avaliados para as novas alternativas na modificación proxectada. 
 
Para a definición de alternativas partiuse da combinación de tres factores: 
 
Táboa 14. Descrición xeral dos escenarios 

Escenarios de 
xeración 

Estabilización do crecemento na xeración total de residuos nunha primeira fase e unha 
redución da xeración per cápita dun 10% para o ano 2020.  
No escenario “0” a xeración segue a tendencia actual de crecemento. 

Escenarios de 
recollida 
selectiva 

Os escenarios de recollida selectiva avaliáronse en función de: 
- Nivel de implantación da recollida selectiva da fracción orgánica. 
- Evolución diferencial do resto das recollidas selectivas. 

En todos os escenarios (exceptuando a alternativa “0”) como mínimo, cúmprense os 
obxectivos específicos formulados en canto a valorización de envases. 
En todas as alternativas (agás a alternativa “0”) considérase que se van impulsar 
novos sistemas de recollida para adaptarse ás características territoriais. 

 
 
 
Escenarios de 
tratamento de 
residuos 
 
 
 
 
 
 

 

No que respecta ás infraestruturas de tratamento, tense en conta o seguinte: 
- Nome e tipoloxía de instalacións de tratamento: 

o Infraestruturas actuais (nas que se propoñen posibles modificacións para 
adaptar a capacidade ás previsións de crecemento ou incrementar eficiencia) 

o Novas instalacións. No que respecta ás tecnoloxías (e posteriormente ao 
estudo específico que se realizou das tecnoloxías existentes) os escenarios 
definíronse a partir de: 
 Distintas combinacións tecnolóxicas para o tratamento da fracción resto. 
 Tecnoloxías de compostaxe para os biorresiduos. 
 Procesos de selección e recuperación para a fracción envases. 

- Nome e tipoloxía de destino final dos rexeites. Os escenarios creáronse a partir de 
combinar valorización enerxética e/ou vertido controlado. 
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A análise das alternativas centrouse, polo tanto, na avaliación cualitativa das 
distintas alternativas propostas (4 alternativas de xestión definidas de forma 
detallada, incluída a alternativa “0” que mantén a tendencia de produción e 
xestión do ano 2009), en función do grao previsto de consecución dos 
obxectivos ambientais establecidos no Plan (nivel de incidencia de cada 
alternativa sobre os diferentes factores vinculados cos obxectivos ambientais 
específicos).  
 
Para a selección da alternativa a desenvolver, partiuse da configuración de tres 
factores: 
 

- Xeración de residuos. Estimouse unha estabilización do crecemento da 
xeración total de residuos nunha primeira fase e unha redución dun 10% 
para o ano 2020. 

- Recollida selectiva. En función do nivel de implantación da recollida 
selectiva da fracción orgánica e da evolución diferencial do resto das 
recollidas selectivas. Cumprimento dos obxectivos específicos en canto 
á valorización de envases (salvo alternativa “0”), e impulso de novos 
sistemas de recollida en función do concello (salvo alternativa “0”). 

- Tratamento de residuos. Instalacións de tratamento, destino final dos 
rexeitamentos. Os escenarios creáronse a partir de combinar 
valorización enerxética e/ou vertido controlado. 

 
No Plan detalláronse así mesmo, as posibles opcións en relación á 
dispoñibilidade das instalacións actuais e as novas técnicas de tratamento e 
destino final, en relación ao tipo de residuo, diferenciándose: 
 

- Fracción RESTO. 
- Fracción orgánica de residuos urbanos (FORSU). 
- Envases lixeiros (EL). 
-  Rexeitamentos. 

 
Dos tres factores, o de tratamento de residuos foi o que ten máis peso na 
diferenciación dos escenarios, sobre todo no que se refire á fracción resto, 
punto clave para determinar o modelo de tratamento e infraestruturas 
necesarias a desenvolver a través do PXRUG. Na modificación proposta, de 
novo, será o tratamento da fracción resto, de novo, o punto clave. 
 
Para o deseño de escenarios utilizouse un sistema de información xeográfica 
(sofware TransCad) que permitiu realizar unha simulación das situacións 
óptimas e as capacidades das instalacións de tratamento a partir dunha 
metodoloxía de cálculo de distancias mínimas e distribución de entradas a 
plantas. Esta análise, que tamén incorpora a avaliación da mobilidade asociada 
ás diferentes configuracións da rede de infraestruturas, permite detectar os 
custos enerxéticos do transporte dos residuos. 
 
A continuación móstrase un resumo das alternativas avaliadas para a 
configuración do PXRUG. En todos os escenarios considerouse que Nostián e 
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Barbanza adaptan as súas plantas ás necesidades da situación futura no seu 
ámbito territorial. 

 
 
Táboa 15. Resumo das alternativas 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 

Xeración de 
residuos 

- Incremento da 
xeración/hab.  

-  Redución do 10%  
per cápita. 

- Redución do 10% 
per cápita. 

- Redución do 10% da 
xeración per cápita. 

Recollida 
Selectiva 

- Sen recollida 
selectiva de 
FORSU. 

- Estabilización 
do resto das 
recollidas. 

- Incremento relevante 
do resto das 
recollidas. 

- Implantación e 
énfase na 
recollida selectiva 
de FORSU. 

- Incremento 
relevante do resto 
das recollidas. 

- Implantación e énfase 
na recollida selectiva 
de FORSU. 

- Incremento relevante 
do resto das 
recollidas. 

Tratamento 
e depósito 

final 

- Pretratamento e 
valorización 
enerxética de 
parte do Resto. 

- Resto a 
vertedoiro. 

- Máx. capacidade de 
valorización 
enerxética de Resto 
con pretratamento. 

- Máxima 
capacidade de 
valorización 
enerxética de 
Resto con 
pretratamento. 

- Caso máximo: 
máxima capacidade 
de TMB de 
Resto+nova planta de 
valorización 
enerxética de apoio  

- Caso intermedio: 
menor capacidade de 
TMB de 
Resto+capacidade de 
valorización 
enerxética con 
pretratamento para 
Resto e rexeitamento 

 
 
As distintas alternativas avaliáronse cualitativamente a partir do grao previsto 
de consecución dos obxectivos ambientais establecidos, e de forma 
complementaria polo cálculo cuantitativo de diversos indicadores de xestión 
relacionados cos obxectivos ambientais obtidos a partir do modelo de 
simulación de xestión de residuos SIMUR  para cada un dos escenarios de 
xestión. 
 
Os resultados obtidos concluían que en xeral, as alternativas que mellor 
cumprían os obxectivos ambientais eran as alternativas “3” e a “2”, 
especialmente respecto da xestión dos residuos, atmosfera e cambio climático, 
ciclo hídrico e solo, economía e medio urbano. 
 
Tendo en conta os obxectivos adicionais de viabilidade de execución do Plan, a 
alternativa mellor valorada era a “2”, pola maior facilidade de organización e de 
xestión. 
 
Polo tanto, a alternativa “2” foi a seleccionada para desenvolver coa introdución 
de pequenas modificacións xurdidas durante o proceso de avaliación 
ambiental, considerando que a xestión final dos fluxos de rexeitamentos 
combustibles procedentes das plantas de TMB de Barbanza e Nostián, que 
inicialmente se xestionaban en vertedoiro propio, pasaban a destinarse ás 
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plantas de valorización enerxética, co fin de contemplar o caso desfavorable da 
non posible situación destes depósitos controlados.  
 
Seguindo a avaliación de alternativas desenvolta no PXRUG, a modificación 
deste contémplase baixo a mesma óptica, dado que unha vez avaliadas as 
catro alternativas, e unha vez seleccionada a que mellor se adapta para 
alcanzar os obxectivos ambientais propostos, a alternativa seleccionada 
avaliouse con maior profundidade identificando os impactos asociados a esta. 
 
Deste xeito, na modificación do PXRUG contemplarase o IMPACTO asociado, 
é dicir, a DESVIACIÓN en termos de impacto ambiental da alternativa 
seleccionada como a mellor no PXRUG (alternativa “2”) se a Planta de 
valorización enerxética non se sitúa na zona óptima en termos de balance 
ambiental, zona sur de Galicia.  
 
Para valorar en máis profundidade a nova alternativa avaliada, seguiranse os 
seguintes métodos: 
 

- Comparativa de resultados entre a alternativa “0”, a escollida no PXRUG 
e a nova alternativa de centralización da xestión da fracción resto. 

- Modelización global da modificación do Plan para o ano 2020 para a 
obtención do balance de masa, enerxético e impactos asociados. 
Utilización do simulador SIMUR para a obtención de indicadores. 

 
Para o novo escenario detallaranse as actuacións e instrumentos que a 
modificación do PXRUG deberá modificar respecto do Plan.  Analizaranse así 
mesmo de forma cuantitativa, para completar a avaliación, os seguintes 
parámetros do modelo de xestión da alternativa “0” e da modificación do Plan: 
 

- Resultados da recollida selectiva e valorización. 
- Cumprimento da Directiva 1999/31/CE, do Consello, de 26 de abril de 

1999, relativa ao vertido de residuos. 
- Impacto por transporte. 
- Crédito enerxético e de emisións por reciclaxe. 
- Emisións de CO2 equivalente por vertido de biodegradables e transporte. 

 
Unha vez completada a modificación do Plan proposta someterase a unha 
análise ambiental exhaustiva co cálculo de indicadores de xestión, estimación 
do consumo enerxético e identificación de posibles efectos/impactos esperados 
respecto da alternativa “0” e “óptima”. 
 
Esta análise dos resultados de xestión derivados da modificación do Plan 
permitirá establecer de forma clara os posibles riscos e melloras ambientais 
derivadas da súa implantación e desenvolvemento, así como determinar as 
medidas preventivas e correctoras necesarias para eliminar ou paliar os 
posibles efectos negativos. 
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A xestión dos residuos municipais vai levar asociada un conxunto de impactos 
sobre o medio, que terán unha orixe directa nos procesos polos que pasan os 
residuos ou indirecta, asociada ao consumo de electricidade e combustible 
durante a recollida e o tratamento, dos que destacan: 

 
- Impactos sobre a atmofera. Emisións directas e indirectas de gases. 
- Impactos sobre o medio acuático. Derramo ou lixiviación de substancias 

contaminantes sobre ríos, acuíferos e o mar. 
- Impactos sobre o solo. Emisións no medio terrestre. 

 
O ISA modificado enumerará, clasificará e caracterizará os impactos resultado 
da xestión de residuos en detalle. 
 
En relación ao deseño de medidas, centrarase ao igual que no Plan, 
principalmente nos posibles impactos ou efectos ambientais negativos, en 
primeiro termo, como: 
 

- Aumento das necesidades de transporte (mobilidade, consumo 
enerxético, emisións, e ruído), a causa da ampliación ou creación de 
novos circuítos de recollida selectiva e do transporte ata as novas 
plantas. 

- Nos efectos directos e específicos das plantas de tratamento (sobre a 
paisaxe, a mobilidade, cheiros, ruído, etc.). 
 

O ISA recollerá as medidas de carácter preventivo con  respecto á xestión de 
residuos e os seus efectos ambientais, e medidas correctoras para os 
derivados das necesidades de xestión. 
 
Para cada un dos impactos, estableceranse novas medidas protectoras, 
correctoras e compensatorias a desenvolver a través da modificación do Plan, 
de ser preciso, de cara a paliar e reducir novos efectos ambientais, e para 
identificar aqueles outros non previstos. 
 
O principal risco detectado na elaboración do Plan centrábase nas novas 
necesidades de transporte para xestionar correctamente as distintas fraccións 
segregadas. O aforro de recursos naturais, tanto materiais como enerxéticos, e 
os aforros de emisións debidos á recuperación material, compensan en case 
todas as categorías de impacto os «sobrecustos» efectuados para recollelos 
selectivamente, polo que cómpre establecer medidas para reducir este input 
enerxético extra e as emisións que se derivan del. Coa modificación proposta 
esta situación mantense, as necesidades en transporte son o eixo clave para 
unha xestión eficiente das distintas fraccións de residuos. 
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7.2 Criterios para a análise e comparación de escenarios  
alternativos.   

  
Os escenarios futuros de xestión elaborados serán os mesmos que os 
empregados para a elaboración do PXRUG, incorporando aos cálculos o 
observado neste tempo de vixencia do Plan.  
  
Os resultados actuais e previstos serán modelizados, para avaliar os impactos 
ambientais derivados.  
  
Os resultados obtidos para cada escenario reformularanse en función de:  
  
a. Análise dos destinos finais dos residuos xerados, segundo modelo de 

xestión, tipoloxía de plantas, territorio, etc. Por destinos finais enténdese: 
valorización material (primaria ou secundaria segundo orixe dos materiais 
recuperados), valorización enerxética, residuos a vertedoiro (directa ou 
indirectamente), incineración, etc.  

  
b. Balances ambientais (balance de masa, enerxético e impactos: emisións 

ao aire, auga e solo) para os resultados de xestión de residuos 
domésticos en Galicia.  

 
No que se refire a impactos, estableceranse de novo tres categorías  (impactos 
sobre os recursos, impactos ecolóxicos e impactos sobre a saúde humana). En 
concreto:  
 
I. Impactos sobre os recursos: 

 
Balance de xeración e recuperación de residuos.  
Balance enerxético.  

  
II. Impactos ecolóxicos: 

 
Potencial de Quecemento Global.  
Potencial de Acidificación.  
Potencial de Eutrofización.  
Potencial de Formación de Ozono Fotoquímico.  
Potencial de Ecotoxicidad ao auga doce.  
Potencial de Ecotoxicidad ao auga mariña.  
Potencial de Ecotoxicidad terrestre.  

  
III. Impactos sobre a saúde humana: 

 
Potencial de Toxicidade Humana (PTH)  

  
c. Estudo dos balances económicos globais para as distintas fases da 

xestión dos residuos.  
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Para a comparativa de alternativas escolleranse, de novo, aqueles indicadores 
que se consideren máis significativos.  
  

7.3 Aproximación aos efectos previsibles   

 
Toda xestión de residuos domésticos ten asociado un conxunto de impactos  
sobre o medio. Os de maior magnitude son:  
 
- Impacto sobre o medio atmosférico: emisións directas e indirectas de gases  

á atmosfera. 
- Impacto sobre o medio acuático: vertedura e/ou lixiviación de sustancias 

contaminantes sobre ríos, acuíferos e mares.  
- Impactos sobre o solo: emisións ao medio terrestre, xa sexa solo agrícola, 

forestal, industrial...  
 
Estas tipoloxías de impacto poden ter unha orixe directa, debido aos procesos  
polos cales pasan os residuos (emisións directas das plantas de tratamento,  
incineración, disposición, utilización do compost, etc.), ou ben pode haber unha  
orixe indirecta, asociado ao consumo de electricidade e de combustible, xa  
sexa durante a recollida ou durante o tratamento dos diferentes materiais.   
 
En xeral, contabilizaranse as emisións derivadas das seguintes fases:  
 
- Consumo de combustibles na recollida e tratamentos dos residuos.  
- Consumo e/ou xeración de electricidade. 
 
Emisións directas das plantas de tratamento: 
 
- Emisións ao solo. 
- Crédito por reciclaxe (aforro de emisións e enerxía debido á valorización 

material dos recursos contidos nos residuos).  
  
A estes impactos sumaránselle os derivados dos distintos sistemas de recollida 
(ocupación do espazo público, ruído e cheiros, e outros), os resultantes do 
consumo enerxético e emisións relacionados co transporte, a implantación de 
plantas de transferencia e tratamento, etc.  
  
Así, e en función do tipo de impacto, do tipo de emisións e do lugar de emisión, 
o ámbito de afectación terá varios niveis en función dos impactos locais, 
rexionais ou globais.   
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Táboa 16. Descrición cualitativa dos efectos previsibles da modificación do Plan 
respecto a situación de partida contemplada no PXRUG 

Efectos previsibles sen a intervención do Plan Evolución previsible coa modificación PXRUG 

Incremento da xeración: O punto de partida era 

favorable, xa que a xeración relativa por habitante é 
baixa en comparación con outras comunidades, pero 
pode estar baseada na situación económica de crise, 
polo que hai que prestar atención para seguir coas 
medidas propostas e evitar o incremento no consumo 
de recursos que levaría maior xeración de residuos e 
aumento da presión sobre as infraestruturas de 
tratamento e impactos derivados.  

Moderación e estancamento da xeración de 
residuos: Os instrumentos de prevención a desenvolver 

coa modificación permacerán sen variacións 
(fundamentalmente de tipo técnico, educativo e 
económico) coa fin de seguir a favorecer un cambio de 
tendencia nos cocientes relativos de xeración de 
residuos por habitante, estabilizando a xeración de 
residuos nos próximos anos.  
 

Incumprimento dos obxectivos marcados pola 
normativa europea, especialmente no que se refire 
a envases: A situación actual respecto da valorización 

material de envases lixeiros e cartón está lonxe do 
obxectivo proposto. Se non se implantan estratexias 
efectivas que fomenten a selección en orixe e a 
recuperación de parte destes materiais que aínda 
conteña a fracción resto, será difícil que coa tendencia 
actual de incremento das recollidas selectivas se logre 
a consecución da maioría destas porcentaxes de 
recuperación.  

Cumprimento dos obxectivos marcados no Plan: A 

aplicación progresiva das estratexias marcadas no Plan, 
e na súa modificación, permitirán mellorar os resultados 
de valorización material, xa sexa incrementando os 
fluxos de recollida selectiva en orixe ou incluíndo un 
tratamento mecánico-biolóxico para parte da fracción 
resto xerada. Especialmente importante é o obxectivo de 
tratar a todalidade dos residuos antes da súa entrada en 
vertedoiro, e que dita fracción sexa a mínima posible. 

Colapso das instalacións actuais de xestión de 
residuos: 

As plantas de tratamento actuais están no máximo da 
súa capacidade nominal, boa parte dos residuos 
centralizados no complexo de SOGAMA teñen como 
destino final o vertedoiro próximo. 
Con este ritmo, e prevendo un incremento na xeración, 
calcúlase que en poucos anos os vertedoiros actuais 
estarían colmatados e necesitaríase construír novas 
infraestruturas.  

No desenvolvemento da modificación do Plan, a 
adaptación a esta do Plan de Infraestruturas englóbase 

nunha planificación máis ampla da xestión, permitindo 
acomodar as necesidades de tratamentos á xeración, 
composición e obxectivos de futuro do planeamento a 
medio e longo prazo. Deste xeito alargarase a vida útil 
das instalacións actuais e analizaranse e planificaranse 
as distintas opcións para as novas plantas de 
tratamento. 

Incremento dos impactos ambientais, especialmente 

por vertedura de fracción orgánica sen tratar. No 2009 
aproximadamente un 32% de residuos xerados tiñan 
como destino directo vertedoiros. Estes residuos teñen 
un latexo porcentaxe de fracción biodegradable xa que 
non existe recollida selectiva e os resultados da 
selección en orixe de papel son bastante baixos. A 
fracción biodegradable é a responsable da emisión de 
biogás nos vertedoiros, cun alto contido en metano que 
teñe un elevado potencial de impacto sobre o 
arrequecemento global do planeta.  

Coa incorporación de estratexias de selección en orixe 
dos biorresiduos ou a autocompostaxe, o incremento 

da separación de papel e cartón e a implantación de 
tratamentos mecánico-biolóxicos, diminúese en gran 
medida a biodegradabilidade dos rexeitamentos que 
terán como destino o vertedoiro.  

Perda de recursos materiais debido aos baixos 

resultados da maioría de recollidas selectivas e á 
vertedura de case unha terceira parte dos residuos 
xerados.   

Redución do consumo de recursos por implantación 

de medidas de prevención e potenciación das 
estratexias de recuperación e valorización material. 

Importante impacto por transporte de residuos 

debido á centralización do tratamento do 80% dos 
residuos xerados no mesmo complexo e á baixa 
eficiencia dalgunhas recollidas selectivas, 
especialmente en zonas dispersas e ao medio de 
transporte asociado con combustible procedente de 
fontes non renovables. 
 

Redución do impacto do transporte debido a unha 

reordenación dos modelos de recollida selectiva para 
zonas dispersas e a incorporación de novas plantas no 
territorio. A liña de ferrocarril en parte electrificada, na 
actualidade, suporá unha mellora nos impactos 
asociados ao tranporte centralizado. A optimización do 
ferrocarril fronte ao camión redundará en mellores 
índices de impacto. 
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7.4 Plans e directrices xerais e sectoriais relacionadas  

  
A base metodolóxica de elaboración da modificación mantense respecto da 
formulada para o Plan de Xestión de Residuos Urbanos, cunha clara vocación 
transversal en canto ao modelo de xestión integral e, polo tanto, con 
numerosas interaccións con outros elementos, xa sexan sociais, económicos, 
territoriais, etc.  
  
Descríbense algunhas das interaccións máis importantes:  
  
- Política de educación (ou educación ambiental): a política xeral de  

educación debería incorporar os elementos de información, formación e 
educación ambiental incluídos na planificación de residuos, para traballar de 
forma coordinada e crear as sinerxías necesarias para un correcto 
desenvolvemento dos obxectivos.  

- Política de transporte: a nova disposición das plantas de tratamento terá 
unha incidencia sobre a rede de transporte viario e de ferrocarril, ao cambiar 
algúns dos fluxos actuais.  

- Política económica e empresarial: algunhas das disposicións da 
planificación proposta teñen unha clara incidencia na política económica 
empresarial, como poden ser os instrumentos relacionados coa prevención 
de residuos en orixe (ecodiseño, etc.) ou a incorporación de instrumentos 
económicos.  

- Política enerxética: unha vez incrementados as porcentaxes de reciclaxe ou 
valorización material, promoverase a valorización enerxética dos residuos 
combustibles que non poidan ser valorizados, aproveitando coa máxima 
eficiencia o potencial enerxético destes e reducindo a vertedura ou 
eliminación.  

- Política ambiental: en xeral incidirase positivamente na consecución dos 
obxectivos marcados pola lexislación ambiental, especialmente respecto da  
emisión de gases de efecto invernadoiro.  
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8 PROCESOS PARA A APROBACIÓN DA 
MODIFICACIÓN DO PXRUG  

  
O procedemento para a aprobación da modificación do Plan vén determinado 
pola Lei 9/2006 e pola Lei 10/2008. 
 
De conformidade coa normativa de avaliación ambiental estratéxica, que define 
a modificación menor dun plan ou programa como a que conleva cambios nas 
características dos plans ou programas aprobados ou adoptados que non 
constitúen variacións fundamentais das estratexidas, directrices e propostas ou 
da súa cronoloxía pero que producen diferencias nas características dos 
efectos previstos ou da zona de influencia (artigo 2.h), a modificación do 
PXRUG proposta preséntase como unha modificación non menor do Plan, e 
polo tanto, de cara súa aprobación debe someterse ao procedemento 
ambiental establecido para o Plan de xestión sen ser preciso que se determine 
o seu sometemento polo órgano ambiental competente en base á 
determinación dos posibles efectos significativos no medio. 
 
Así, o procedemento para a aprobación da modificación do Plan de xestión de 
residuos de Galicia 2010-2020 será idéntico ao do propio Plan, de 
conformidade co artigo 19 da Lei 10/2008 de residuos de Galicia. 
 
1. Publicación do Documento de Inicio. Inicio da fase de consultas previas. 
2. Aprobación e publicación do Documento de referencia. 
3. Periodo de información pública e consultas da modificación do PXRUG, 

incluído o ISA redactado de conformiadade co Documento de referencia e 
durante o prazo establecido neste. 

4. Envío da documentación completa ao órgano competente para a 
avaliación ambiental da modificación proposta. 

5. Publicación da memoria ambiental. 
6. Incorporación das determinacións da memoria ambiental ao planeamento. 
7. Aprobación da modificación do PXRUG polo Consello da Xunta. 
 
Unha vez aprobada a modificación proposta, a Secretaría Xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental, porá a disposición das administracións públicas 
consultadas e do público afectado a seguinte documentación:  
 
1. A modificación aprobada.  
2. Unha declaración que resuma como se integraron os aspectos 

ambientais, e como se tomou en consideración o ISA, os resultados das 
consultas, a memoria ambiental e, no seu caso, as discrepancias que 
puidesen xurdir no proceso, así como as razóns da elección da alternativa 
seleccionada.  

3. As medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no medio.  

4. Un resumo non técnico.   




