
PLANO INTEGRAL DE ADEGA...

3. PLANO INTEGRAL PARA A XESTIÓN
ECOLÓXICA DOS RSU NA GALIZA.

3.1. CRITÉRIOS PARA A ELABORACIÓN DO PLANO.

Para acadar unha porcentaxe significativa de reciclaxe dos RSU e para reducir a
cantidade xerada e a sua perigosidade, é necesário un plano de recollida selectiva e
reciclaxe integral. A concienciación social para participar na recollida selectiva é
hoxe suficiente para facer posível a posta en marcha dun plano deste tipo. Aliás, esa
participación e a disponibilidade dos meios de recollida selectiva é xa o factor prin-
cipal para seguir avanzando na conciénciación social.

Por iso, os critérios aplicados na elaboración e desenrolo do plano foron os
seguintes:

1º) Enfoque preventivo: considera-se necesário optar polas alternativas de
xestión que priorizan a prevención, e que se traducen na alternativa dos
3Rs: Redución, Reutilización e Reciclaxe.

2º) Segregación en orixen e recollida selectiva como elemento esencial
dun plano de reciclaxe integral, pero acorde cunha estratéxia económica e
socialmente viável: o número de fraccións a separar nos fogares ha de ser
o mínimo que faga posível acadar os resultados desexados.

3º) O tratamento en destino de fraccións separadas en orixen (composta-
xe da matéria orgánica) e a separación de fraccións conpátiveis (envases
lixeiros, ou materiais inertes recicláveis), mediante tecnoloxias asequíveis,
desenroladas na Galiza, criadoras de emprego, e correctas desde o ponto de
vista ambiental.

4º) Estabilización/inertización e vertido controlado do refugallo, é
dicer, das fraccións que non sexa posível reciclar. Descarta-se a incinera-
ción pola contaminación derivada da mesma e por constituir unha tecnolo-
xia pouco flexível, que requere unha cantidade fixa de lixo, sendo por elo
incompatível con obxectivos de redución e reciclaxe crescentes, ao tempo
que non aportar nada significativo na redución da cantidade nen do volume
do vertido final.

A redución e a reutilización van estar condicionadas en parte pola evolución glo-
bal no ámbito sócial e económico que nos rodea, e pola aplicación das normativas
europea e estatal, que en todo caso terán que ser adaptadas e impulsadas pola pró-
pria administración galega nos seus diferentes níveis. Aliás, a implantación da reco-
llida selectiva e da reciclaxe supón un forte apoio ás alternativas de redución e reu-
tilización, xa que todas elas presentan un elemento común: a necesidade de infor-
mación á povoación, e o incremento da conciéncia e participación desta a nível
local.

A recollida selectiva ha de fundamentar-se na separación como mínimo de duas
fraccións: húmida ou Máteria Orgánica Compostável (MOC), e seca ou Materiais
Inertes Recicláveis (MIR), asi como na recollida separada en orixe dos resíduos
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domésticos tóxicos e perigosos (RDTP). Esta separación doble completará-se coa
recollida en orixe dalgúns materiais específicos, concretamente do papel e do vidro,
polo que se adopta o chamado sistema MIXTO de recollida selectiva. A sua vez,
este método adaptará-se ás necesidades do ámbito xeográfico. Para elo, consideran-
se tres ámbitos diferentes: Zona A: cidades e a sua bisbarra; Zona B: principais vilas
e comarca; Zona C: comarcas predominantemente rurais. Isto permite estabelecer
obxectivos de recollida e reciclaxe acordes coas posibilidades reais, e con custos de
xestión asumíveis.

Algunhas das fraccións recollidas poderán ser comercializadas directamente,
mentres que outras (EnL e MIR) terán que someter-se a un proceso de selección en
destino. Por outro lado, a matéria orgánica, que constitue entorno ao 50% do lixo
xenerado na Galiza, destinará-se á fabricación de compost, ben mediante un proce-
so aeróbio, ou mediante un proceso anaeróbio, permitindo este último ademáis,
obter biogás, que se utilizará con finalidade enerxética.

Todas as fraccións non recicláveis, asi como os refugallos procedentes da plan-
tas de selección de EnL ou MIR e das plantas de compostaxe, someterán-se a un
proceso de estabilización por arexamento controlado (compostaxe) en sistemas de
baixo custo. A finalidade deste proceso non é obter compost, senon inertizar a parte
orgánica destes refugallos, para evitar posteriores problemas de fermentación, e con
elo os problemas de cheiros e lixiviados no vertedeiro de apoio. Este proceso redu-
ce a masa do refugallo final, que logo se someterá a un proceso de compactación
para reducir o seu volume antes de depositá-lo nun vertedeiro de inertes de alta den-
sidade. A redución final de volume será igual ou mesmo superior á que se pode aca-
dar mediante incineración.

A recollida xeral completará-se coas recollidas especiais (voluminosos) e coa
recollida de tóxicos e outros resíduos en pontos limpos e parques de reciclaxe. A
fracción constituida polos resíduos tóxicos xestionará-se de forma centralizada
dacordo co Plano de Resíduos Tóxicos e Perigosos de Galiza. Fomentará-se a cola-
boración de diversos colectivos e agrupacións na xestión dos parques de reciclaxe,
coa finalidade de incrementar o aproveitamento, reutilización e reciclaxe de mate-
riais de diverso tipo (electrodomésticos, roupa, móveis... ) e incrementar o empre-
go.

Tendo en conta os critérios anteriormente indicados, o Plano de Xestión
Ecolóxica do Lixo consta dos seguintes subprogramas de actuación:

1. Subprograma de Motivación (información e concienciación) social.
2. Subprograma de Investigación, Desenrolo e Promoción (de mercado para

produtos recicláveis e de medidas de redución e reutilización).
3. Subprograma de Recollida Selectiva.
4. Subprograma de Tratamento (e acondicionamento para a reciclaxe e para o

vertido controlado).
5. Vertedeiro controlado de fraccións non recicláveis.
6. Subprograma de seguimento e mellora do plano.

3.2. SUBPROGRAMAS DE MOTIV3.2. SUBPROGRAMAS DE MOTIVACIÓN E PROMOCIÓN.ACIÓN E PROMOCIÓN.

3.2.1. Subprograma de Motivación (información e concienciación) social.

O primeiro subprograma refere-se a necesária motivación que se ha de desper-
tar en toda a poboación para que participen na recollida selectiva e para que teñan
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en conta aquelas alternativas de compra e consumo que permiten reducir a cantida-
de de lixo xenerado. 

Unha enquisa publicada por La Voz de Galicia puña de manifesto que, xa en
1994, un 85% da povoación galega era partidária da recollida selectiva do lixo (ver
Cerna nº 12-13, pax. 3). Resultados similares ofrecia unha enquisa realizada no
outono de 1994 na Coruña. Aliás, un 84% dos comerciantes da Coruña mostraba-
se en disposición de participar na recollida selectiva, e mesmo a ser establecimento
colaborador da mesma.

A cidadania é claramente favorável a esta alternativa, pero a participación conti-
nuada requere apoiar-se no convencimento de que o esforzo individual está a servir
para algo. Neste sentido, a campaña informativa ha de conter os elementos necesá-
rios para explicar á poboación, de forma simple e asequível, os seguintes aspectos:

a) Explicación do problema ambiental (de matérias primas e de contamina-
ción) e de saude asociado á xestión inadecuada dos resíduos e ao actual
modelo lineal de produción (da mina ao vertedeiro ou á incineradora).

b) O interese ambiental da xestión baseada nos 3Rs, que permite mudar o
actual sistema de produción por outro cíclico, minimizando os resíduos, e
a necesidade da recollida selectiva e, por tanto, da participación individual
separando os componentes do lixo, para atinxir os obxectivos ecolóxicos
marcados.

c) Os obxectivos de Redución, Reutilización e Reciclaxe en cada tipo de
resíduo ou material e a sua programación temporal contemplados polo
plano.

Por outro lado, a alternativa necesita un mínimo de información individualizada
sobre como, onde e cando participar na recollida selectiva. Neste sentido, será necesá-
rio que contemple:

a) Información xeral sobre o modelo de recollida selectiva polo que se
optou, explicando o destino de cada unha das fracción, as operacións de
transformación e/ou separación adicional que requere, e o destino final.

b) Características que permitan a identificación clara dos diferentes conten-
tores utilizados para cada fracción e información sobre a sua localización.

c) Como realizar a segregación interna (nos fogares) das diferentes frac-
cións, indicando no seu caso a necesidade de utilizar meios específicos,
que serian facilitados polos Concellos e/ou mancomunidades.

Este último tipo de información ha de dirixir-se de forma específica aos comér-
cios e outros centros (prazas de abastos, hospitais, centros administrativos, bares e
restaurantes, etc) que poidan ser obxecto de recollidas especiais, diferenciando-a da
información que se entregará aos cidadáns en xeral.

A forma de facer chegar esta información ao público en xeral será a través da edi-
ción de material gráfico, elaboración de audiovisuais, participación en programas
de rádio, e divulgación a través da prensa e doutros meios. Aliás, ten grande
importáncia a realización de charlas informativas, mui curtas, por bairros ou por
bloques de edifícios. Nos centros que son obxecto de recollidas especiais mante-
rian-se charlas con todo o persoal afectado.

Para facer posível todo isto, entre os meios necesários contempla-se a utilización
de autobuses itinerantes, a criación de equipas humanas ben formadas (con dedica-
ción específica no caso das cidades), asi como as oficinas e meios técnicos necesá-
rios. 
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O presuposto anual para todo elo, incluidos os gastos de elaboración de material,
ascende a 450 millóns de Ptas, o que resulta nun custo unitário de aproximadamen-
te unhas 500 Ptas/Tm para este primeiro subprograma.

3.2.2. Subprograma de investigación, desenrolo e promoción (de mercado para
produtos recicláveis e de medidas de redución e reutilización).

O segundo subprograma incorpora o elemento I+D (Investigación e
Desenrolo), imprescindível en calquera actuación que pretenda chamar-se avanza-
da, ademáis de constituir a ferramenta esencial para resolver os diferentes proble-
mas que sen dúvida irán aparecendo, especialmente en relación coa comercializa-
ción dos produtos recollidos, e co fomento do consumo de produtos reciclados e da
reutilización.

Os aspectos a atender polo programa de I+D son de diverso tipo, indo desde a
optimización de alternativas xa implantadas até a investigación de novas alternati-
vas de xestión e de tratamento. Concretamente, será necesário optimizar gradual-
mente o sistema de recollida selectiva, desde o tipo de contentores, a sua densidade
e emprazamento, os meios para a recollida e transporte (camións convencionais ou
de carga lateral), a necesidade de meios de segregación interna, etc. Se a recollida
selectiva cunha eficácia do 50% de reciclaxe é factível en base ao coñecimento
actual, o obxectivo de incrementar esta porcentaxe até o 70% a meio prazo reque-
rirá prestar atención e meios a mellorar os diferentes sistemas. Para cumprir este
último obxectivo, e para manter acutalizado o plan é por tanto necesário este pro-
grama de I+D.

Asi mesmo, será necesário estabelecer os critérios de recollida e de clasificación
en planta dos envases lixeiros e dos materiais inertes recicláveis, en función das sai-
das de comercialización destes produtos que se negocien.

Polo que se refere ao compost elaborado, o sistema de recollida selectiva garan-
tiza a maior calidade da matéria orgánica que se destina á fabricación de compost.
Os esforzos han de dirixir-se, por tanto, a buscar saídas para un produto de alta cali-
dade, difundindo as vantaxes da sua utilización e promocionando áreas de aplica-
ción potencial. A elaboración e presentación final do produto ha de ir parella á sua
alta calidade química e biolóxica. 

Unha pequena parte do compost ofrecerá-se aos cidadáns para promover a sua
participación, xa que así poderán comprobar o funcionamento do plano. A utiliza-
ción do compost na produción agrícola de alimentos de calidade (agricultura bioló-
xica ou ecolóxica; lembren-se os resultados acadados co viño TRIPLE R en
Córdoba) ha de ser outro sector a potencial. Por último, pode contemplar-se a utli-
zación de parte do compost para cubrir determinadas necesidades de materiais en
áreas públicas, tais como xardineria, ou recuperación de zonas erosionadas, etc.

Tamén se asinará a este subprograma o desenrolo dunha tecnoloxia própria de
dixestión anaeróbia da fracción orgánica (plantas de biogás-compost), que permita
a sua combinación coa compostaxe tradicional, incrementando a rendabilidade
enexética do plano, e economizando o proceso global. A dixestión anaeróbia apli-
cada á fracción MOC é unha tecnoloxia natural pero de desenrolo mui recente, polo
que en xeral é pouco coñecida (ainda que en Europa operan unhas 40 plantas deste
tipo, estando previsto construir várias en Barcelona) e sometida á fortes direitos de
patente.

Neste eido ha de potenciar-se a colaboración nas diversas investigacións dos/as
especialistas existentes nas Universidades galegas. Propón-se asimesmo a colabo-
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ración con empresas galegas ou locais para o desenrolo e a mellora dos métodos de
xestión (caso da recollida ou da dixestión anaeróbia, por exemplo) no canto de acu-
dir a empresas foráneas para adquirir-lle unha tecnoloxia que podemos ter de por
nós.

O custo anual deste segundo programa ten-se avaliado nun total de 550 millóns
de pesetas, correspondentes á duas partidas diferenciadas: a) Promocións de mer-
cados e acordos con empresas e institucións (300 M Ptas/ano), b) Investigación e
mellora dos elementos técnicos do plano (250 M Ptas/ano).

Ambos subprogramas 1 e 2 non son un luxo, senon estrictamente necesários para
garantir a viabilidade dunha alternativa ecolóxica e avanzada. Non cabe pensar
ademáis que encarezan a solución global, pois neles radica en parte a viabilidade
dos seguintes programas e a sua rendabilidade económica global.

3.3. ESTRA3.3. ESTRATÉXIA DE RECOLLIDA SELECTIVTÉXIA DE RECOLLIDA SELECTIVA EA E
RECICLAXE.RECICLAXE.

3.3.1. Zonificación.

Consideraron-se tres zonas claramente diferenciadas en canto a dis-
tribución da povoación. A identificación destas zonas é a que se pre-
senta na Táboa 3.1., que se tomará como base para os restantes cálcu-
los de meios e custos do plano, se ben na prática se poderá reestructu-
rar convenientemente. Como vemos, resultan 8 zonas A, que suman o
61% do lixo total, 11 zonas C (25%) e 18 zonas C (14%).

Táboa 3.1. Zonas consideradas no plano alternativo de xestión do lixo.

*Entre parenteses: (Nº concellos; Tm RSU/ano). 

Cada unha destas comarcas ten unhas características dominantes, pero todas elas
comprenden zonas de poboación dispersa, nas que será necesário aplicar critérios
devidamente axustados a estas áreas, tais como o favorecimento da autocomposta-
xe, que evitará a necesidade de recoller a matéria orgánica nas zonas rurais.

(RSU TOTAL NA GALIZA: 897400 Tm/ano).

ZONA A: CIDADES E BISBARRA (549200 Tm/ano):

CORUÑA (11; 131000), VIGO (2; 113000), FERROL (11; 65000), OURENSE (19; 57000),
SANTIAGO (11; 56600), VILAGARCIA-SALNÉS (10; 49600), LUGO; (15; 40000),
PONTEVEDRA (7; 37000).

ZONA B: GRANDES VILAS E COMARCA (226800 Tm/ano):

CARBALLO (7; 21000), VIMIANZO (9; 16000), BETANZOS (14; 18800), NOIA (9; 24000),
BOIRO (9; 31500), FOZ (15; 23500), CARBALLIÑO (9; 13200), VERIN (12; 14000),
BAIONA (5; 16800), O PORRIÑO (13; 22200), O MORRAZO (5; 25800).

ZONA C: PEQUENAS VILAS E RURAL (121400 Tm/ano)

ORTIGUEIRA (5; 8400), VILASANTAR (9; 7300), AS PONTES (2; 4600), VILALBA (5;
5200), MONFORTE (8; 10300), CHANTADA (5; 5400), BECERREÁ (5; 2700), SÁRRIA (8;
6300), FONSAGRADA (5; 2600), CELANOVA (10; 7800), XINZO (11; 9500), RIBADAVIA
(9; 9600), CASTRO CALDELAS (7; 3700), A RUA (10; 9400), BANDE (5; 3900),
REDONDELA (6; 10000), LALIN (6; 8400), CUNTIS (3; 6300).
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3.3.2. Clasificación dos resíduos e modelo de recollida selectiva.

Á hora de estabelecer unha estratéxia de recollida selectiva e de optar por un ou
outro modelo, considerou-se a existéncia de catro grandes tipos de resíduos, en base
ás suas carácterísticas e ás facilidades de segregación nos fogares, que son os
seguintes:

a) Materiais inertes recicláveis, fáciles de separar, lavar e almacenar no
fogar durante dias ou semanas. Neste tipo de materiais entran claramente
o papel/cartón (P/C) e o vidro (V), e tamén se poden incluir os envases
lixeiros (EnL: botellas de plástico, botes e latas, tetrabricks, etc).

b) Materiais fermentáveis, que non se poden armacenar durante muitos
dias, polo problema de putrefación. Incluen duas fraccións que interesará
separar para facer viável a sua reciclaxe: a MOC (matéria orgánica com-
postável).

c) Resto, que inclue diferentes tipos de materiais, xeralmente manchados de
matéria orgánica, e que nalgunhas modalidades de resollida e tratamento
tamén pode incluir os envases lixeiros.

d) Resíduos especiais, ben pola sua toxicidade (RDTP, resíduos domésticos
tóxicos e perigosos: pillas e baterias, botes de pinturas, vernices, cosméti-
cos, sprais, medicamentos, lámpadas, tubos fluorescentes, etc), ben polo
seu volume (Voluminosos: electrodomésticos, móveis, colchóns, somiers,
etc). Estes últimos non poden ser recollidos nos contentores ordinários,
polo que son obxecto das chamadas recollidas especiais. Aliás a sua xene-
ración nos fogares é mais ben ocasional.

Actualmente utilizan-se contentores específicos para a recollida de papel e vidro,
e tamén comezan a ser obxecto de recollida separada os voluminosos e os tóxicos.
Por elo, a estraéxia de recollida selectiva proposta basea-se na intensificacións des-
tas recollidas, incrementando o número de contentores para P/C e V, e instalando os
chamados Parques de Reciclaxe e Pontos Limpos para os voluminosos e os tóxicos. 

Aliás, en todo o ámbito do plano adopta-se a separación dos restantes resíduos en
duas fraccións: MOC e Resto, é dicer, adopta-se un modelo de separación doble
húmido-seco, que coas recollidas selectivas citadas anteriormente da lugar ao cha-
mado método MIXTO. Esta separación húmido-seco contempla-se, por exemplo,
na lei catalana de 1993, sendo común a todos os proxectos intensivos de reciclaxe.

A adaptación do modelo á cada ámbito xeográfico leva a pequenas variantes,
segundo se pode observar na Figura 3.1. Nas zonas urbanas (A), inclue-se un con-
tentor de recollida selectiva específico para envases lixeiros (EnL), polo que neste
caso, o Resto conterá exclusivamente as fraccións non recicláveis, e non se some-
terá a posteriores aproveitamentos. Nas vilas (zonas B), estes envases lixeiros non
son obxecto de recollida separada, polo que irán no contentor que agora denomina-
remos MIR-Resto, e cuxo contido será obxecto dunha selección e separación en
planta. Nos principais núcleos das zonas C aplicará-se o mesmo sistema de recolli-
da selectiva que nas zonas B. Por último, no rural (poboación dispersa de calquera
das zonas), procurará-se non recoller a matéria orgánica, polo que, á parte de papel,
vidro e dos tóxicos, só teriamos unha bolsa do lixo no canto das duas.

Coa finalidade de facilitar a colaboración cidadá, os contentores de cada fracción
agruparán-se en dous tipos de áreas de recollida, segundo se representa na Figura
3.2. Nunha primeira área, situarán-se parellamente dous contentores, un para MOC
e outro para resto, cunha densidade de 1 contentor por cada 50-100 habitantes
(semellante á que hai hoxe de contentores ordinários de lixo). No cálculo do núme-
ro e capacidade dos contentores influen diversos parámetros, como a densidade de

PLANO INTEGRAL DE ADEGA...28



PLANO INTEGRAL DE ADEGA...

Figura 3.1a.Modelo de recollida selectiva proposto para cada zona.
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Figura 3.1b. Modelo de recollida selectiva proposto para cada zona.
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Noutro tipo de áreas agruparán-se dous contentores, para P/C e V, e nas cidades
(zonas A) tamén un terceiro para EnL. Todos eles serán de 2.500 ou 3.000 litros, e
cunha densidade que varia desde 1 contentor por cada 700 habitantes a 1 por cada
300 habitantes ou menos. Esta densidade considera-se necesária para facilitar a par-
ticipación cidadana, permitindo situar os contentores suficientemente perto dos
usuários.

Esta distribución combina adecuadamente cun modelo sinxelo de segregación no
fogar. Nos fogares haverá que separar o papel, o vidro e os envases (estes últimos
lixeiramente lavados) en recipientes ou bolsas que en realidade non constituen
basura (non se degradan nen apodrecen co tempo), polo que se poden almacenar o
tempo necesário. Estes materiais poderán baixar-se no mesmo momento ao corres-
pondente contentor, tarefa que se facilita ao situaren-se os tres contentores xuntos.
Por outro lado, as fraccións MOC e R recebirán o lixo xenerado cada dia, e que se
ha de baixar ao contentor con maior frecuéncia. 
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cada fracción, frecuéncia de recollida, etc. O contentor de MOC será de menor
tamaño (240-360 litros) e maior o do Resto (1.100 litros), diferenciando-se ademáis
pola cor.

RESTO MATÉRIA ORGÁNICA  

ENVASES LIXEIROSPAPEL/CARTÓNVIDRO

AREA MOC-R

1 / 50-100 habitantes

AREA V-P/C-EnL

1 / 300-700 habitantes

MOC
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Figura 3.2. Distribución dos contentores en duas áreas: MOC-R e V-P/C(-EnL). O con-
tentor de Evases lixeiros (EnL) considera-se opocional.
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Meios de transporte.

Para este modelo de recollida selectiva, calcularon-se as necesidades de meios de
transporte, considerando únicamente un turno nocturno de recollida nas cidades, e
dous turnos nas vilas e rural. A recollida de MOC e R, ambos con destino á planta
de reciclaxe-compostaxe e inertización, realizará-se en camións compactadores de
20 m3 de capacidade. 

Recollidas especiais, pontos limpos e parques de reciclaxe.

A recollida selectiva das diferentes fraccións completa-se coa recollida en par-
ques de reciclaxe, pontos limpos e recollidas especiais. Estes sistemas teñen como
obxectivo prioritário a recollida de voluminosos (RUV), a recollida de tóxicos e
perigosos do fogar (RDTP) e a recollida doutros resíduos de características espe-
ciais.

Contempla-se a instalación dun número suficiente de Parques de Reciclaxe que
se distribuirian por grandes áreas ou bairros das cidades, e nas principais vilas das
diferentes comarcas. Os Parques de Reciclaxe han de contar con contentores para a
segregación dos resíduos, e terán persoal de atención ao público ao menos vários
dias á semana. Desta forma, muitos resíduos especiais, poderán ser entregados
directamente polos usuários nestes centros. As recollidas especiais a domicílio
apoiarán-se nos parques de reciclaxe, que actuarán como almacén temporal. No
caso de recollida a domicílio,  o servizo actuará prévia cita telefónica.

A recollida de RDTP complementará-se cos chamados Pontos Limpos, que
poden ser contentores especiais situados en instalacións públicas mui frecuentadas
(polideportivos, coléxios, etc), sen atención directa, ou ben en instalacións comer-
ciais onde o próprio persoal se fai cargo da recollida (farmácias, estacións de servi-
zo, tendas fotográficas, tendas de electrónica, etc). Neste sentido, asinarán-se
convénios de colaboración con entidades públicas ou privadas para dotar ao siste-
ma dun número de pontos limpos suficientemente elevado. Esta será a via principal
para a recollida dalgúns produtos tóxicos, tais como pillas, baterias, fármacos,
sprays, tubos fluorescentes, etc.

Coa finalidade de buscar unha saída a determinado tipo de materiais, tais como
roupa usada e teas, móveis, aparellos de liña branca, etc, fomentará-se a implanta-
ción de grupos de xestión, reparación e comercialización de artigos de segunda mán
(trapeiros, Reto, COGAMI, etc). Cando estes grupos conten cons instalacións e
meios próprios tamén poderán encargar-se da recollida domiciliária. Noutros casos,
poden colaborar na xestión dos parques de reciclaxe.

3.3.3. Adaptación da recollida selectiva ao ámbito xeográfico.

Cidades (zonas tipo A).

O modelo de recollida selectiva proposto para as cidades permite acadar a máxi-
ma calidade dos materiais a reciclar, ao tempo que minimiza a infraestructura
necesária en plantas de separación en destino, presentando, por tanto, unha maior
flexibilidade á hora de operar. A alternativa será posível gracias a un alto compro-
miso de participación da cidadania, factor que garantizan os subprogramas 1 e 2.
Sen dúvida, esta opción de recollida selectiva prima a calidade dos recicláveis fren-
te a sua cantidade (a fracción recollida selectivamente resulta inferior á doutras
alternativas), pero consideramos que o factor calidade é primordial para o futuro do
plano e para a comercialización dos produtos recicláveis nun mercado cada vez
máis competitivo e selectivo.
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Ambito das principais vilas (zonas tipo B).

A recollida selectiva proposta para as prinmcipais vilas (zonas B) diferencia-se
da anterior (cidades) en que non se utilizará o contentor específico para envases
lixeiros. A recollida xeral realizará-se tamén en duas áreas. A primeira área conta
con dous contentores para papel/cartón e para vidro (P/C-V), cunha densidade
média de 1 conentor por cada 500 habitantes, coa finalidade de poder chegar á
maioria dos pequenos núcleos rurais destas comarcas. A segunda área contará
tamén con dous contentores, un para MOC e outro para MIR-Resto.

Neste sistema garantiza-se igualmente a calidade do papel/cartón, do vidro e da
matéria orgánica, resultando inferior a calidade dos inertes recicláveis, xa que estes
se recollen conxuntamente co resto, do que terán que ser separados nunha palnta en
destino. Por esta razón, asi como pola menor escala das plantas, as inversións percá-
pita para estas zonas será maior.

Recollida Selectiva no ámbito rural (zonas tipo C).

As comarcas desta categoria incluen algúns núcleos significativos, nos que a
recollida selectiva se xestionará tal como se indicou para as vilas das zonas B. Pero
globalmente, nas zonas tipo C predomina a poboación dispersa, nas que a recollida
selectiva terá que verse modificada tanto por razóns operativas e de viabilidade,
como por razóns de custo económico.

Os critérios básicos para organizar a recollida selectiva nestas comarcas serán os
seguintes:

- Para papel/cartón e vidro: extensión dos contentores de recollida selecti-
va a todos os núcleos de até 150-200 persoas. En tal sentido, a densidade de
contentores considerada inicialmente é de 1 por cada 300 habitantes, algo
mais do doble que a proposta para as cidades. Para o resto da poboación
dispersa, fomentaria-se a colaboración na recollida selectiva destes mate-
riais, solicitando-lles que o armacenen na casa e o transporten aos conten-
tores destas zonas ou a outros situados estratéxicamente.
- Para a matéria orgánica, plantean-se dous obxectivos conplementários. O
primeiro é que en todas aquelas vivendas que dispoñan de xardín e/ou
horta, procedan a autocompostaxe, ou se dispoñen de animais, utilicen a
M.O. para a sua alimentación. Esta fracción non teria que ser recollida,
reducindo os custos de xestión. Por outro lado, en todos os núcleos onde
exista un número significativo de vivendas sen terra, procederá-se a reco-
llida selectiva MOC para a sua compostaxe a nivel local, utilizando o siste-
ma xeral de separación húmido-seco en dous contentores.
- Só se recollerán os MIR nos pricipais núcleos, coa finalidade de trans-
portálos ás plantas de selección da comarca tipo B mais próxima. Para isto
utilizarán-se os camións de recollida de maior capacidae, mentres que os de
menor capacidade se destinarán ás zonas de pobación mais dispersa.

3.3.4. Xestión dos materiais recicláveis e compostaxe. 

O cuarto subprograma estabelece os meios e infraestructuras necesárias para a
reciclaxe das diversas fraccións e para o acondiconamento do resto previo ao seu
vertido como resíduo inerte no vertedeiro de apoio. Na Figura 2.1 indican-se as
alternativas de reciclaxe e tratamento que conlevan os modelos de recollida selecti-
va propostos. 

En calquera das zonas, o papel/cartón e o vidro serán xestionados por empresas
que se adican a esas actividades. Estas fraccións, recollidas polo sistema de con-
tentores 1 só material, presentan a suficiente calidade para seren entregadas direc-
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tamente aos intermediarios na sua comercialización para a reciclaxe. Neste sentido,
non serán necesárias infrestructuras adicionais, xa que en todo caso (plantas de cla-
sificación de tipos de papel/cartón, almacenamento, etc) correrán a cargo das enti-
dades que, a través dos correspoentes convénios, se fagan cargo destas partidas.  O
canon de reciclaxe é cero (sen ingresos nen gastos), pero no caso do vidro, mesmo
a sua recollida e xestión dos contentores correrá por cargo de ANFEVI ou doutras
entidades. 

Para a fracción de envases lixeiros (EnL) preve-se a construcción dunha planta
de separación en destino (zonas A), por tipos de materiais (tipos de plásticos, tipos
de chatarras), embalado e almacenamento até a sua comercialización. Ainda que hai
diferentes modalidades de plantas para esta finalidade, a que se necesita neste caso
para procesar os materiais do contentor de envases lixeiros é relativamente simple
e dunha fiabilidade razonável no seu funcionamento. Estas plantas para as zaonas
A resultan mais económicas que as de selección dos MIR das zonas B, xa que hai
unha preselección realizada pola poboación, sendo previsível ademáis que a calida-
de dos materiais a reciclar sexa maior neste caso. 

A fracción MIR (zonas B) contén un maior número de materiais inertes, reciclá-
veis e non recicláveis, e certa cantidade de matéria orgánica (no entorno do 10-
15%), polo que as plantas necesárias para a sua clasificación son mais complexas e
caras. As plantas de selección de MIR permitirán obter cantidades de reciclaveis
superiores, se ben a calidade prevista será lixeiramente inferior.

Non se contempla a instalación de plantas de clasificación nas comarcas tipo C,
fundamentalmente por razóns de escala e de custos de xestión. Con todo, no caso
de chegar a acordos, a fracción Resto (livre de matéria orgánica) recollida nos prin-
cipais núcleos destas comarcas poderian destinar-se ás plantas mais próxicmas das
comarcas tipo B. Este obxectivo plantexa-se ir acadando-o progresivamente.

A fraccion de matéria orgánica recollida selectivamente (MOC: matéria orgáni-
ca compostável) será destinada á fabricación de compost, como proceso de acond-
cionamento previo ao seu reciclado ao meio natural. Hai duas grandes alternativas
de compostaxe, por un lado a compostaxe tradicional ou aerobia, suficientemente
contrastada en canto ao seu funcionamento, ainda que consumidora dunha cantida-
de non desdeñável de enerxia eléctrica, e por outro lado a compostaxe anaerobia, ou
dixestión anaeróbia (biogás-compost), que é de mais recente implantación, pero que
xenera biogás que pode ser aproveitado con fins enerxéticos, resultando un balanzo
positivo en canto a enerxia eléctrica. A combinación adecuada de ambas alternati-
vas permitirá un balanzo enerxético positivo. 

Devido á maior cantidade de MOC nas zonas tipo A (cidades), prevé-se a cons-
trucción de duas plantas, unha de compostaxe aerobio e outra de dixestión anaero-
bia para cada cormarca. Ambos procesos serán realizados en sistemas cerrados,
compotúneles no caso da compostaxe aeróbia, e nun dixestor pechado no caso da
dixestión anaeróbia, e serán seguidos dunha fase aeróbia de maduración. O resulta-
do final será un compost de alta calidade que poderá ser comercializado a un prezo
que vai desde as 6  até as 15 ptas/kg.  A compostaxe requere ademáis a adición
dunha pequena cantidade de material exponxante, que poden ser restos forestais ou
de xardineria. Por outro lado, a combinación de ambas plantas permitirá unha xene-
ración neta de electricidade.

A matéria orgánica de recollida selectiva das zonas tipo B destinará-se unica-
mente a plantas de compostaxe aeróbia, que se instalarán xuntamente coas plantas
de clasficiación de MIR. Nas comarcas rurais (zonas C) unicamente se cosntruirán
plantas de compostaxe aeróbia de pequena capacidade e baixo custo, seguindo a
experiénca e tendéncias últimas dos paises mais desenvolvidos.

Do tratamento da fracción MIR-Resto nas zonas tipo B tamén se producirá unha
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pequena cantidade de compost de baixa calidade, que terá como destino a recupe-
ración de vertedeiros e outras zonas contaminadas.

Por último, todas as fraccións non recicladas serán sometidas a un proceso de fer-
mentación controlada (compostaxe) para conseguir a estabilización e inertización
da matéria orgánica que conteñan. Este proceso de compostaxe permite unha redu-
ción en peso e en volume da fracción resto, xa que durante o proceso se perde água
e CO2. Esta redución pode calcular-se como un 60% da fracción de matéria orgáni-
ca compostável presente no Resto. 

A esta fracción inertizada sumarán-se, previamente á compactación na empaca-
dora, as fraccións non recicláveis procedentes da planta de clasificación de EnL e
MIR e das plantas de elaboración de compost. Estas cantidades avalian-se nun 10%
da cantidade inicial de cada unha das fraccións EnL e MOC, e do 60% no caso do
MIR.

3.3.5. Vertedeiro controlado para as fraccións non recicláveis (vertedeiro de
apoio).

O quinto programa refere-se ao depósito en vertedeiro controlado do resto pre-
viamente inertizado e compactado á alta densidade. Todos os resíduos a verter
someterán-se previamente a un proceso de inertización por compostaxe, razón pola
cal non se xenerará biogás nen lixiviados contaminantes.  Este proceso permite
reducir ainda mais tanto a cantidade como o volume do refugallo a verter, e evitará
os problemas típicos de cheiros, lixiviados, animais, etc dos vertedeiros incontrola-
dos.

A redución do impacto dos vertedeiros axudará tamén a recollida selectiva da
fracción tóxica do lixo. O destino desta fracción non será nunca o vertedeiro man-
comunado, senon que se xestionarán dacordo cun convénio a establecer coa
Conselleria de indústria, dentro do Plano de Resíduos Tóxicos e Perigosos de
Galiza, segundo recomendou o Consello Galego do Meio Ambiente. Os escombros
e outros resíduos de obras si poderán ser tratados no vertedeiro, utilizando-se para
formar capas intermedias e de recubrición do lixo compactado.

3.4. RESULTADOS PREVISTOS E PROGRAMACIÓN.

Os meios que se descreven no seguinte apartado son os necesários para poder
atinxir os obxectivos máximos que a continuación se plantean, polo que a disponi-
bilidade dos meios necesários (hoxe inexistentes) deixará de ser o principal obstá-
culo á impulsión da reciclaxe como alternativa ecolóxica de xestión do lixo. O éxito
completo do plano dependerá por iso do subprograma 1 (información, divulgación
e concienciación), que tamén contará co financiamento adecuado.

Na Táboa 3.2 presentan-se os obxectivos de recollida selectiva globais para toda
Galiza, que se poden acadar cun plano deste tipo. No Apéndice A (Táboas A1 a A6)
detallán-se os obxectivos para cada comarca. Os obxectivos acadarán-se progresi-
vamente, nos diferentes horizontes do plano. Até un primeiro horizonte (ano 2000)
dispón-se de 3 anos para realizar a instalación completa do plano nas diferentes
comarcas, ou ao menos na sua maioria e especialmente nas mais grandes. Dada a
concienciación actual da poboación, considera-se que os resultados médios acada-
dos unha vez completada a instalación, situarán-se entorno a un 50% de recollida
selectiva de cada fracción para as zonas A e B, e lixeiramente inferior para as zonas
C, o que dá como resultado unha reciclaxe global do 44,3%. 
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Táboa 3.2. Obxectivos de recollida selectiva.

Táboa 3.3. Produtos obtidos (Tm/ano) segundo obxectivos de reciclaxe e tra-
tamento (RSU total: 897400 Tm/ano)

Nun segundo horizonte, ano 2005, plantea-se como obxectivo incrementar os
índices de recollida selectiva de cada fracción ao 70% (80% no caso do vidro), o
que se traducirá nunha reciclaxe global do 58,4%. Finalmente, no horizonte 2015
os obxectivos de recollida selectiva deverán acadar o 85% (90% para o vidro), do
que resultaria unha porcentaxe global de reciclaxe do 69,4%.

A Táboa 3.3 resume as cantidades de cada un dos tipos de materiais que resultan
da recollida selectiva (P/C, V), da separación en planta (MIR) e da compostaxe, asi
como o refugallo final a vertedeiro de apoio. A Táboa 3.4 indica as porcentaxes glo-
bais de reciclaxe, a eliminación que ten lugar durante o proceso de estabilización e
inertización do Resto, e a porcentaxe en peso que fica como refugallo. Indican-se
asimesmo as porcentaxes globais de redución en peso e en volume, que irán aumen-
tando progresivamente. Para a redución en volume tomou-se como base o volume
que o 100% do lixo ocuparia nun vertedeiro convencional, supondo unha densida-
de de 500 kg/m3. É importnate subliñar que xa a partir do primeiro ano da posta en
marcha do Plano, a redución en volume acada o 80%.
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HORIZONTE (ano)
OBXECTIVO

2000
MÍNIMO

2005
MÉDIO

2015
MÁXIMO

P/C 84884 120780 148916

V 29709 47705 56111

MIR (EnL-MIR) 53214 61465 68221

AUTO-COMPOSTAXE 21245 21245 30350

COMPOST ALTA CALIDADE 83670 117138 141632

COMPOST BAIXA CALIDADE 11345 6691 3399

REFUGALLO A VERTEDEIRO 390522 300178 230288

RDTP (XESTIÓN CENTRALIZADA) 4244 6039 8016

FRACCIÓN CANTIDADE RECOLLIDA
(Tm/ano)

PORCENTAXE RECOLLIDA
(% sobre RSU)

%RSU

MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

P/C 20 84884 120780 148916 9,5 13,5 16,6

V 7 29709 47705 56111 3,3 5,3 6,3

Enl 10 27460 38444 46682 3,1 4,3 5,2

MOC 50 209175 292845 354080 23,3 32,6 39,5

RESTO
(MIR-R)

12-22 520682 370949 253245 58,0 41,3 28,2

RDTP 1 4244 6039 8016 0,5 0,7 0,9

TOTAL - 876155 876762 867050 97,6 97,7 96,6

RSU 100 897400 897400 897400 100 100 100
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Táboa 3.4. Resultados globais.

3.5. MEIOS, ORZAMENT3.5. MEIOS, ORZAMENTO E CUSTO E CUSTOS DE XESTIÓN.OS DE XESTIÓN.

3.5.1. Meios e inversións iniciais.

Os meios de recollida selectiva necesários resultan do modelo adoptado e da
capacidade necesária para satisfacer os obxectivos máximos previstos. Por outro
lado, a capacidade das plantas de tratamento e reciclaxe é a adecuada para os obxec-
tivos médios (70%), considerando que tanto os programas de redución e reutiliza-
ción como o incremento da autocompostaxe reducirán lixeiramente as cantidades de
residuos a tratar, polo que estas mesmas instalación poderán acadar os obxectivos
máximos.

Polo que se refere ao programa de eliminación dos refugallos, a sua capacidde
deve ser elástica, e permitir a xestión das maiores cantidades, que serán as xenera-
das nos primeiros anos. Ao optar pola alternativa de vertedeiro de apoio, a redución
das cantidades de refugallos implicará unha redución no custo de xestión do plano
e permitirá alongar a vida destes vertedeiros. Isto non ocurriria se se optara pola
alternativa da incineración dos refugallos, pois esta requere unha cantidade cons-
tante de resíduos a alimentar.

Os meios necesários para a recollida selectiva en todo o pais son os que se reco-
llen na Táboa 3.5. A densidade prevista dos contentores de recollida sselectiva varia
desde 1 por cada 700 habitantes nas cidades a 1 por cada 500 nas vilas e 1 por cada
300 habitantes nas zonas rurais. Desta forma, todos os núcleos de até menos de 300
habitantes disporán de contentores para a recollida de papel/cartón e de vidro.

Táboa 3.5. Meios para recollida selectiva e inversións.

HORIZONTE (ano)
OBXECTIVO

2000
MÍNIMO

2005
MÉDIO

2015
MÁXIMO

RECICLADO (%) 44,3 58,4 69,4

PERDAS ESTABILIZACIÓN RESTO
(%)

11,7 7,5 4,0

A VERTEDEIRO DE APOIO (%) 43,5 33,4 25,7

REDUCIÓN EN PESO (%) 56,5 66,6 74,3

REDUCIÓN EN VOLUME (%) 80,2 84,8 88,3

NÚMERO INVERSIÓN (M Ptas)

Contentores de Papel/cartón 5562 334

Contentores de Vidro 5562 334

Contentores de EnL 2166 130

Contentores de MOC 35888 555

Parques de reciclaxe 95 910

Pontos Limpos 247 494

Camións P/C e EnL 112 1176

Camións Vidro 18 108

TOTAL - 4041
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Por outro lado, as plantas de reciclaxe a instalar son as indicadas na Táboa 3.6.
Como podemos observar, contempla-se un total de 37 plantas de compostaxe e 8
plantas de biogás-compost. Delas, 18 son de pequena escala, necesárias para o tra-
tamento da matéria orgánica das zonas tipo C. As restantes son de capacidade
média, xa que para cada cidade se contemplan duas plantas, unha aeróbia e outra
anaeróbia. Esta combinación mellora o balanzo enerxético das instalacións de tra-
tamento e reciclaxe. Aimesmo, instalarán-se 8 plantas de selección de envases lixei-
ros (zona A), e 11 de MIR-Resto (zonas B).

Por último, a Táboa 3.7 recolle o número e capacidade das plantas de tratamen-
to das fracciós non recicláveis e dos vertedeiros de apoio necesários, un por cada
comarca, resultando por tanto un total de 37. A porcentaxe de resíduos que irá a
estes vertedeiros é variável, situando-se entorno ao 30% para as zonas A e B, e perto
do 50% para as zonas C no horizonte do ano 2005, e nunha porcentaxe sensível-
mente inferior no horizonte do ano 2015. A porcentaxe global de vertido será do
43,5 no 2000, 33,4% no 2005 e 25,7% no 2015, segundo xa se recolleu na Táboa
2.4.

Táboa 3.6. Instalacións de reciclaxe e compostaxe.

Táboa 3.7. Instalacións de tratamento do refugallo e vertedeiros de apoio.

As Táboas 3.5, 3.6 e 3.7 incluen asimesmo o montante das inversións iniciais
para os diferentes meios e zonas. A distribución e cálculo destes orzamentos deta-
lla-se no Apéndice. Os meios destinados á recollida selectiva (contentores, camións
e parques de reciclaxe) atinxen a cantidade de 4.041 millóns de ptas. Pola sua
banda, a construcción das instalacións de reciclaxe e compostaxe sopñen a maior
partida, cun total de 13.514 millóns de ptas. Por último, ás plantas de tratamento
final e vertedeiros controlados destinarán-se 4.743 millóns de ptas. A inversión glo-
bal resulta por tanto de 22.298 millóns de ptas. 

Nº Plantas Capacidade (Tm/ano) Inversión (M
Ptas)

Rango Total

Zona A 8 14200-50300 210900 1572

Zona B 11 3900-9300 66700 1210

Zona C 18 1300-5300 62400 1961

TOTAL 4743
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Tipo de Planta (Zona) Nº Plantas Capacida(Tm/ano) Inversión (M
Ptas)

Rango Total

Compost (A) 8 6500-23000 96200 2265

Compost (B) 8 4600-11000 79400 4928

Compost (C) 11 500-1800 21600 356

Biogás-Compost (A) 8 6500-23000 96200 3523

Selección EnL (A) 8 2600-9200 8400 811

Selección MIR-Resto
(B)

11 6400-14300 103000 1631

TOTAL - - 13514
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Esta distribución das inversións mostra-nos que se adicará unicamente o 21,3%
á eliminación final, mentres que se adica o 78,7% á recollida selectiva (18,1%) e
reciclaxe (60,6%). Esta alternativa prioriza claramente as solucións de reciclaxe
frente á eliminación.

2.5.2. Custos de xestión do Plano.

Os custos de xestión do plano son o resultado de sumar os custos relativos a cada
un dos programas de actuación. Os custos de xestión son os recollidos na Táboa 3.8.
Estes custos teñen sido calculados para comarcas tipo, polo que poderá haver algun-
ha desviación dunha a outra comarca, requerindo-se un estudo particularizado.
Resultan mui similares para cada unha das zonas, xa que na elección dos modelos
de recollida selectiva, reciclaxe e tratamento aplicados a cada zona tivo-se en conta
as características específicas destas, utilizando como critério a consecución dunha
alternativa economicamente viável. 

Con todo, considera-se conveniente que se acorden elementos que permitan unha
regulación dos canons resultantes. Por exemplo, a xestión do papel/cartón e do
vidro, asi como a dos materiais tóxicos, no meio rural resultaria en princípio mais
gravosa que nas cidades. Coa finalidade de facer viável economicamente estas
actuacións, que presentan un claro interese ambiental (prevención da contamina-
ción) e social (favorece a fixación da povoación no rural, reducindo os gravames e
taxas dos servizos), estudarán-se mecanismos que permitan a sua realización a
baixo custo, ou mesmo a custo cero.

A autocompostaxe no meio rural actua igualmente reducindo os custos de xes-
tión do lixo, ao igual que o feito de non contemplar nestas zonas a recuperacións
dos materiais do contentor de Resto (o tratar-se de cantidades reducidas fai que non
sexa ambientalmente significativo). Por outro lado, o modelo a implantar nas vilas
ten un maior custo de financiamento e un menor custo en xestión, en relación ás
cidades, ao non contemplar a recollida separada dos envases lixeiros. A subvención
das inversións actuará reducindo os custos globais, fundamentalmente no caso das
vilas. 

Táboa 3.8. Custos de xestión do plano (Ptas/Tm RSU)*.

* Os custos indicados referen-se ás cantidades iniciais de RSU (e non ás fracción
correspondentes), razón pola que resultan aditivos. ** Esta partida corresponde só á
promoción da redución, reutilización e reciclaxe, mentres que da investigación se
deverá facer cargo a Xunta de forma centralizada, para o caso das áreas rurais.

Aliás da subvención das instalacións de reciclaxe, a recente Lei de envases e resí-
duos de envases obriga aos produtores e comerciantes a correr co sobrecusto que
causa a recollida selectiva. Isto fará posível reducir os custos da recollida selectiva
e reciclaxe no rural, ou ben incrementar os obxectivos de reciclaxe a custos asumí-
veis.

Programa Zona

A B C

1º (Concienciación) 500 500 500

2º (Promoción e Investigación) 685 500 330

3º (Recollida Selectiva) 5366 6000 7000

4º (Reciclaxe e compostaxe) 1117 1250 500

5º (Tratamento e vertido) 479 250 450

TOTAL 8133 8500 8808
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Os programas anteriores constituen os elementos técnicos e de acción social que
farán posível a recollida selectiva en orixe e a reciclaxe dunha grande parte dos
materiais presentes no lixo, asi como o vertido controlado e inócuo da fracción res-
tante. A aplicación e o éxito dun plano destas características requerirá dun forte
consenso social, que pasa pola toma de consciéncia sobre a problemática ambiental
do lixo e da necesidade urxente dunha solución ecolóxica e viável, asi como social-
mente xusta. Por outro lado, tanto os elementos máis técnicos como aqueles que
implican a participación cidadana requeren ser revisados periódicamente, ao tempo
que será necesário valorar os obxectivos globais do plano e o grado de cumprimen-
to.

Por todo elo, consideramos necesária a constitución dunha MESA DOS 3Rs
(Redución, Reutilización e Reciclaxe), na que estean representados todos os secto-
res sociais, asi como a administración e as empresas implicadas na xestión do plano
e das fraccións a reciclar. As funcións desta mesa serán as seguintes:

-Promover o consenso social entorno ao modelo de xestión do lixo, facili-
tando a participación dos diferentes sectores sociais e apoiando as alterna-
tivas máis ecolóxicas e sustentáveis de xestión do lixo.
-Valorar o grau de cumprimento dos obxectivos do plano, en canto a
Redución, Reutilización e Reciclaxe e á xestión inócua e respeituosa co
meio ambiente do Resto.
-Estabelecer novos obxectivos, a cumprir en horizontes futuros, coa finali-
dade de progresar na solución ecolóxica á xestión do lixo.
-Aportar solucións a problemas concretos que poidan xurdir durante a exe-
cución do plano ecolóxico de xestión do lixo.
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