
ALTERNATIVAS DE XESTIÓN: UN ENFOQUE PREVENTIVO

2. ALTERNATIVAS DE XESTIÓN DOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

2.1. XERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.2.1. XERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

A Táboa 2.1 recolle a xeración anual de resíduos no Estado Español5, que se
situa entorno aos 600 millóns de Tm, -uns 40 kg por habitante e dia. Algo menos
da mitade (uns 286 millóns) son resíduos gasosos emitidos á atmósfera, dos que 276
millóns de Tm corresponden a dióxido de carbono (CO2), o que supón, entre outros
despilfarros, a perda neta de 75 millóns de Tn de carbono de orixen orgánico ao ano. 

Táboa 2.1. Xeración anual de resíduos no Estado Español. 

* Cantidade neta (descontado o CO2 reciclado pola cuberta vexetal) que corresponde a dados par-
ciais do ano 1992 para o CO2 procedente do uso da enerxia (249 millóns de Tn); do ano 1990, da
indústria (26 millóns de Tn); e do ano 1985 para o resto.

 NATUREZA MILLONS
DE Tn

ANO DE
MEDICION

RESÍDUOS SOLIDOS (1993)
 Lixo doméstico e asimilábeis
 Lodos de depuradoras de auga
 Escombros derribo e terras excavación
 ------------------------------------------------------------------------
        TOTAL URBANOS
 Industriais inertes
 Industriais perigosos
 Radioactivos baixa e media actividade
 Radioactivos alta actividade
 Mineiros
 Agropecuários
 Forestais

      276
 15
 10
 22

---------------
--

       47
 11
  4

17.177 m3

1.307 m3

 70
127
 17

   1993

RESÍDUOS GASOSOS (e emitidos a atmósfera)
 Dióxido de carbono (CO2)a

 Monóxido de carbono (CO)
 Óxidos de enxofre (SOx)
 Óxidos de nitróxeno (NOx)
 Compostos orgánicos voláteis (COV)
 Partículas
 Plomo (estimación sobre dados de 19 cidades)
 CFC

      286
276

  4
  3
  1
  2
  1

  0,003
  0,018

*

1980
1987
1987
1985

1980-83
1988-90

1990

OUTROS RESÍDUOS
 Outros gases (atmósfera) e líquidos
 Enerxéticos (luz, calor, vibracións, radiacións ionizantes)

Sen de-
terminar

            TOTAL COÑECIDO (exluidos os radio-activos)       562

5Alfonso del Val. Acerca da riqueza que conteñen os resíduos e algunhas formas de recuperá-la. Cerna nº 16, pax. 18-26, 1995.
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Alfonso del Val lembra-nos que praticamente non podemos recuperar e comer-
cializar estes resíduos gasosos, e aponta que só cabe reducir a sua xeneración "evi-
tando ao máximo as combustións (tanto de combustíveis como de resíduos sólidos
e doutro tipo) que ademáis de contaminar materialmente fan-no termicamente
aumentando a entropia e o efeito invernadeiro", e aumentar a sua reciclaxe
"mediante o incremento da superfície e densidade da cuberta vexetal". Sen dúvida,
as solucións aos resíduos sólidos que pasan pola combustión, xenerando CO2, deve-
rian avaliar o impacto ambiental deste.

A xeneración de resíduos sólidos no Estado Español situa-se entorno aos 276
millóns de toneladas ao ano, cifra excesiva e realmente perigosa se temos en conta
que case 4 millóns corresponden a resíduos tóxicos e perigosos (uns 0.27 kg por
habitante e dia). Por resíduos sólidos urbanos (RSU) é habitual referir-se unica-
mente ao lixo doméstico, deixando á marxe outros resíduos sólidos urbanos como
os lodos de depuración ou os escombros. O lixo doméstico atinxe no Estado
Español a cantidade de 15 millóns de toneladas anuais, cunha taxa de xeneración xa
lixeiramente por acima de 1 kg por habitante e dia.

Non se dispón de dados para as cantidades xenerada na Galiza de todos estes resí-
duos, pero si para algúns deles, quizá os mais preocupantes. Cifras e composicións
varian significativamente dependendo da fonte. Pero referindo-nos ao ano 1995, e
a efeitos analíticos do presente traballo, poderiamos considerar como válidas as
seguintes cifras: RSU (900.000 Tm/ano), RTP da indústria (556.623 Tm/ano), RS
inertes da indústria (1.000.000 Tm/ano). Por outro lado, mentres que na Galiza non
se xeneran resíduos nucleares, os resíduos mineiros, agropecuários e forestais si
teñen unha forte incidéncia, ainda que poucos estudos se teñan realizado sobre os
mesmos.

As cifras anteriores indican-nos unhas taxas de xeneración na Galiza de 0,85
kg/habitante.dia de lixo urbano, mui próxima á do estado e mesmo a de moitos pai-
ses europeus. No rural, esta taxa resulta inferior, mentres que se incrementa até 1
kg/habitante e dia nas cidades. Polo que respeita á xeneración de resíduos tóxicos e
perigosos, a taxa resultante, de 0.5 kg/habitante e dia, está significativamente por
acima da média española, devido á elevada xeración por parte do complexo
Alúmina-Alumínio de san Cibrao (Xove, Lugo), que supón o 85% do total.
Excluidos estes, a xeneración de RTPs na Galiza reduce-se a 85.384 Tm/ano ou
0,08 kg por habitante e dia6, mais de 3 veces inferior á estatal, como corresponde a
un pais de baixa industrialización. Porén, nesta cifra non se incluen outros RTPs,
como a fracción tóxica do lixo doméstico (entorno ao 1%, unhas 7.500 Tm/ano).
Estas duas cifras servirán-nos como referéncia para valorar a incineración, polo
incremento na xeración de RTPs que supón.

Polo que se refere aos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), a composición promé-
dio dos mesmos presenta-se na Táboa 2.2. Ha de notar-se a importáncia das frac-
cións recicláveis: matéria orgánica (50%), papel/cartón (20-25%), Vidro (6-7%),
chatarra (3-4%)... Só estas fraccións suman mais do 80% do lixo. Por outro lado,
destes dados tira-se a clara conclusión de que a reciclaxe dunha fracción importan-
te do lixo requere a recollida e compostaxe da matéria orgánica. 

Táboa 2.2. Composición promédio dos Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU) na Galiza (porcentaxes nos anos 89 e 92).

1989 1992 1989 1992
MATÉRIA ORGÁNICA 50 48,9 GOMAS, COIRO 3 0,8
PAPEL E CARTÓN 20 25,8 MADEIRAS 2,4 0,5
VIDRO 8 6,1 TEAS 1,6 2,6
PLÁSTICOS 7 10,9 PILLAS, BATERIAS 0,15 0,10
METAIS 4 3,1 OUTROS 3,85 1,2
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6M. Soto. Resíduos Tóxicos e Perigosos na Galiza. Cerna nº 20, pax.14-18, 1997.
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2.2. AL2.2. ALTERNATERNATIVTIVAS DE TRAAS DE TRATTAMENTAMENTO DOS RSU.O DOS RSU.

Desde o ponto de vista da tecnoloxia empregada para a xestión da totalidade ou
dalgunhas das fraccións, os métodos de tratamento podemo-los clasificar da seguin-
te forma:

- Biolóxicos ou bioquímicos: compostaxe (aeróbio), dixestión anaeróbia
(biogás-compost).
- Termoquímicos: incineración, gasificación, etc.
- Vertido controlado: de alta densidade, de baixa densidade, con recupera-
ción de biogás, etc.
- Reciclaxe de materiais inertes.
...

Por outro lado, no que se refere á recollida do lixo, esta pode ser conxunta, con
todos os materiais mesclados na bolsa do lixo, ou pode ser selectiva, cando se soli-
cita a colaboración cidadá para a separación en orixen das diferents fraccións e se
procede á recollida de cada unha das fraccións en contentores separados. A recolli-
da selectiva mínima é aquela que separa o lixo en duas fraccións: a humida ou maté-
ria orgánica fermentável, e a seca ou materiais inertes recicláveis. O mais habitual
hoxe é ainda a recollida conxunta, tendo-se introducido en xeral a recollida selecti-
va dalgunhas cantidades de papel e vidro.

Os planos de xestión do lixo han de incorporar algunhas das alternativas tec-
nolóxicas antes mencionadas, pero tanto ou mais importante resulta ser a forma en
que se realiza a recollida, asi como outros aspectos da xestión, como a inclusión de
elementos dirixidos a conquerir a redución da xeneración do lixo e a reutilización
dos materiais. Hoxe considera-se que a alternativa da reciclaxe, para que realmente
sexa viável, ha de ir acompañada da recollida selectiva.

Por outro lado, algunhas administracións enchen-se a boca coa denominación de
Plano Integral, querendo xustificar asi a adopción de solucións como a incineración
ou o simples vertido. É o caso tanto do plano do Concello de Madrid como do da
Xunta de Galicia, que en última instáncia son planos de incineración.

Figura 2.1. Esquema das incineradoras e modernas. Incineradora moderna, con leito flui-
do circulante, sistema de recuperación de enerxia e sistema de depuración de gases: parte da
contaminación fica nas cinzas volantes e nos lodos de depuración, outra parte vai a atmósfe-
ra.
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Cumpre por tanto clarificar este conceito. Un plano integral é aquel que com-
prende todas as actuacións e instalacións necesárias para atinxir o obxectivo de xes-
tión completa do lixo. Asi, o plano da Xunta é un Plano Integral de Incineración, xa
que contempla a recollida conxunta do lixo, a elaboración de combustível, a sua
incineración e o vertido de cinzas e escórias. Porén, un Plano Integral de
Minimización e Reciclaxe ha de comprender  a recollida selectiva en orixen, a reci-
claxe das fraccións inertes, a compostaxe da matéria orgánica, e o tratamento e ver-
tido dos refugallos, asi como as accións de redución e reutilización. Dado que a
incineración non reduce senon que incrementa a cantidade de resíduos tóxicos, non
ten cabida nun plano de minimización.

2.2.1. INCINERACION

A incineración pode levar-se a cabo mediante tres tipos principais de tecnoloxia:

- Incineradoras modulares
- Incineración en masa ou en bruto 
- Incineración de combustível derivado de resíduos (CDR)

Os obxectivos da incineración son: 

a) Redución do volume dos resíduos, nun 70-90% en relación ao lixo en
bruto, ainda que nunha porcentaxe mui inferior en relación ao lixo com-
pactado nun vertedeiro de alta densidade (50-70%). 

b) Redución da masa dos resíduos a verter, nun 50-70%. 

c) Recuperación de enerxia dos resíduos, principalmente da contida nos
materiais plásticos e no papel/cartón.

d) Destrución da fracción orgánica fermentável, impedindo a sua putresfac-
ción.

O ponto débil desta alternativa está nas suas emisións contaminantes e outros
aspectos ambientais7:

- Fortes emisións de CO2, que contribuen ao efeito invernadeiro.

- Dispersión na atmósfera ou nas cinzas dos metais pesados do lixo.
- Xeración de novas substáncias tóxicas: dioxinas, furanos, produtos
incompletos da combustión (PIC), ...
- Destrucción de materiais que poden ser reciclados, presentando-se incom-
patível coa reciclaxe.
- Deficiente balanzo enerxético, implicando mesmo o consumo de levadas
cantidades de combustíveis fóseis para axudar na combustión.
- Elevado custo económico, e necesidade dunha cantidade constante de
resíduos de elevado poder calorífico, polo que dificulta a adopción de medi-
das de redución e reutilización.

A oposición das povoacións á incineración iniciou-se cando se puxo de manifes-
to os graves problemas sanitários que causan. Algúns feitos como a proibición da
comercialización do leite de granxas holandesas próximas a incineradoras de lixo
urbano, polo seu alto contido en dioxinas, ou o incremento de dioxinas no leite
materno nas mulleres, posto de manifesto polos médicos alemáns, levaron ao peche
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de várias incineradoras e á adopción de medidas de descontaminación dos fumes.
Estas últimas xustifican hoxe o falar das modernas incineradoras, que conseguen
reducir as suas emisións tóxicas. Porén, esta redución consiste maiormente no tras-
lado de contaminantes dun meio a outro, como se indicou no capítulo anterior, e
como se ilustra na Figura 2.1. 

2.2.2. TRATAMENTOS BIOLÓXICOS.

O tratamento por dixestión aeróbia, mais coñecido como compostaxe, é extensa-
mente utilizado en todo o mundo. O lixo pode someter-se a este tratamento de
forma conxunta, ainda que entón o compost resultante é dunha calidade, en canto á
preséncia de contaminantes químicos, mais que duvidosa para a sua utilización na
agricultura. A separación mecánica da fracción orgánica en planta (tromel, etc) tam-
pouco garante unha boa calidade do compost, ainda que esta foi a forma tradicional
de muitas plantas que subministraron abono a hortas e terreos agrícolas noutros pai-
ses, como no Levante español. 

Deve-se proceder entón á recollida selectiva en orixen, separando a matéria orgá-
nica fermentável do resto, se se pretende elaborar un compost da mellor calidade.
A Táboa 1.3 mostra-nos as calidades típicas de compost de recollida conxunta e de
recollida selectiva, en comparación coa calidade marcada pola lexislación españo-
la, e a requerida pola ecoetiqueta da Unión Europea.

Táboa 2.3. Calidade química dos compost de diferentes procedéncias
e requerimentos legais.

A evolución das plantas de compostaxe durante os últimos anos foi doble, optan-
do-se tanto pola recollida selectiva prévia da fracción orgánica como pola instala-
ción de plantas de pequena e mediana capacidade. Deixou de ser válida aquela ideia
tan difundida de que unha planta de compostaxe para ser rendível requeria ao menos
dunhas 100.000 Tn/ano de lixo. A tendéncia actual leva mesmo a construir várias
plantas de capacidade mediana no canto dunha grande, como se ten proxectado por
exemplo para a Área Metropolitana de Barcelona: 5 plantas dunhas 30.000 Tm/ano
de MOC cada unha.

Por outro lado, os dados da Táboa 2.4 mostran-nos a proliferación de pequenas
plantas de compostaxe en paises ponteiros como Áustria e Suiza8. A compostaxe a
nivel de urbanización, aldea ou vila é por tanto unha alternativa a considerar, que
non requere dun sistema de transporte custoso, e que permite unha maior xenera-
ción de empregos. Várias pequenas plantas de compostaxe nunha mesma comarca

CONTAMINANTE ETIQUETA
ECOLÓXICA

COMPOST R.
SELECTIVA

COMPOST R.
CONXUNTA

LÍMITE
ESPAÑOL

Zn 300 240-400 570-1570 3000
Cu 75 33-40 274-369 1500
Ni 50 10-29 45-63 350
Cd 1,5 1 4-6 30
Pb 140 133-160 513-553 1000
Hg 1 - - 20
Cr 140 30-36 71-95 750

8 Carlos Pérez Losada, Comunicación persoal, 1997. 
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poden ser atendidas por unha equipa de mestres composteiros, cuns custos globais
asequíveis.

Por outro lado, nestes paises tamén existen grandes plantas de compostaxe, con
capacidade para tratar, por exemplo, a matéria orgánica de calquera das cidades
galegas nunha única planta.

Táboa 2.4. Número de plantas de compostaxe e tamaño das mesmas en 
Áustria (1996) e Suiza (1994).

CAPACIDADE NÚMERO DE TRATAMENTO TOTAL
(Tm/ano/planta) PLANTAS (Tm/ano)          Habitantes*

Suiza:
< 200 149 25.330 56.000
200-500 84 33.600 75.000
500-1000 14 11.900 26.000
> 1000 51 265.200 590.000

TOTAL SUIZA 298 336.030 747.000
Áustria:

< 5000 38 114.000 253.000
5.000-10.000 13 99.450 221.000
10.000-20.000 3 43.000 96.000
20.000-50.000 6 165.000 367.000
50.000-100.000 4 306.000 680.000

TOTAL ÁUSTRIA 64 727.450 1.617.000

* Povoación que servirian no caso galego, tendo en conta as taxas de xeración per cápita no noso pais
(0,45 kg MOC/hab.dia).

Outra posibilidade de tratamento biolóxico constitue-o a dixestión anaeróbia, que
ten lugar en auséncia de oxíxeno. O proceso é mui similar ao de compostaxe aeró-
bia, por canto o seu produto é tamén un compost, que se pode madurar sometendo-
o a unha última fase aeróbia. Ademáis, obten-se biogás, unha mescla de metano e
dióxido de carbono, asi como outros gases en pequenas concentracións (H2S, N2,
H2... ), que pode ser lavado e utilizado como combustível. Parte deste biogás utili-
za-se para satisfacer as necesidades enerxéticas das próprias instalacións (20-40%
do biogás producido), ficando unha produción neta de electricidade de 100-150 kwh
por tonelada de matéria orgánica do lixo. O proceso é similar ao empregado para
augas residuais, como pode ser o da empresa Calvo en Carballo9.

Esta alternativa de revalorización enerxética non conleva os problemas de conta-
minación ambiental que se achacan á incineración, ao tempo que seguimos conser-
vando os nutrientes presentes no compost producido, resultando ademáis compatí-
vel coa reciclaxe do papel e dos plásticos.

Ainda que a dixestión anaeróbia ten sido utilizada desde mui antigo, a modo de
exemplo polas civilizacións asiáticas e centroamericanas, na sua forma de tecnolo-
xia industrial é de mui recente implantación. As primeiras realizacións levaron-se a
cabo a mediados da década dos 80. En 1993 estaban en funcionamento entorno á 20
instalacións, que tratan unhas 400.000 tn de matéria orgánica. Para 1997 previa-se
duplicar tanto o número de plantas como a sua capacidade, que se acercaria ao
millón de Tn de matéria orgánica, o equivalente duas ou tres veces a todo o lixo
galego. Catalunya ten en proxecto a construcción de tres plantas de metanización
dentro da área metropolitana de Barcelona.
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Os paises nórdicos, xuntamente con Alemaña son os punteiros nesta alternativa.
Chama a atención o caso de Dinamarca, onde a dixestión anaeróbia é fundamental
no tratamento de resíduos orgánicos, combinando os resíduos gandeiros (purins)
coa fracción orgánica do lixo urbano e os resíduos forestais (co-compostaxe). 

O obxectivo da compostaxe (aeróbia ou anaeróbia) é a preparación da fracción
orgánica para a sua reciclaxe. Ao devolve-la ao solo como enmenda orgánica incre-
menta-se a cantidade de carbono orgánico no solo, reducindo-se así as emisións de
gases con efeito invernadeiro próprios da incineración ou dos vertedeiros. Coa
matéria orgánica tamén se devolven ao solo os elementos nutrientes, como o nitró-
xeno, fósforo e metais alcalinos (potásio, calcio... ). O compost presenta unhas
características mui similares á dun adubo orgánico tradicional, polo que é unha base
importante para o desenrolo e mantenimento dunha agricultura biolóxica.

Por último, durante a compostaxe ten lugar unha forte redución do peso e do
volume do resíduos, asi como do seu contido en humidade, dando lugar a un pro-
duto estável e non putrescível, que pode ser almacenado indefinidamente.

Por estas últimas características, a compostaxe tamén se pode aplicar ás fraccións
non recollidas selectivamente, ou aos refugallos das fraccións de materiais inertes
recicláveis (MIR) e do Resto, xa non coa finalidade de producir un compost de cali-
dade, senon de estabilizar o resíduo e reducir o seu peso e volume. A compostaxe
desta fracción é indicada por tanto como tratamento prévio ao seu vertido nun ver-
tedeiro de apoio.

2.2.3. ALTERNATIVA DOS 3 Rs.

2.2.3.1. A Redución e a Reutilización.

En princípio, calquera material é reciclável. Este feito é aproveitado por deter-
minadas empresas para imprimir nos seus produtos o símbolo de "reciclável", como
podemos ollar na meirande parte dos envases e embalaxes. Porén, a prática é outra
cousa, e non basta con que un material sexa reciclável, senon que é ncesário que
existan os meios para esa reciclaxe, e que o proceso sexa técnica, económica e
ambientalmente factível.

Asi, a reciclaxe das bolsas de plástico, dos plásticos de película fina utilizados
como envoltórios, ou dos materiais mixtos (papeis plástificados, tetrabricks, botes
con diversos metais, ...) non se realiza actualmente, por numerosas dificultades,
entre elas:

- Polo elevado número de tipos de plásticos, xa ue a sua reciclaxe requere
separar cada tipo de polímero e o reducido valor de cada peza fai o proce-
so economicamente inviável.
- Polas dificultades técnicas en separar os materiais mixtos.
- Pola baixa calidade dos plásticos e alumínios utilizados como envoltórios
de alimentos.
- Pola perigosidade ambiental do manexo de certos materiais: a reciclaxe do
PVC, ao igual que a sua fabricación, presenta un elevado impacto ambien-
tal.

Por elo, a alternativa para estas fraccións só pode ser unha: a sua redución en ori-
xen, substituindo-as por outros materiais mais facilmente reutilizábeis e, en última
instáncia, recicláveis.

Así, para reducir a cantidade de resíduos perigosos e non reciclados, existen dife-
rentes posibilidades de actuación, tais como:

- Evitar e proibir o uso do PVC, por tratar-se dun veneno ambiental. Por
exemplo, na incineración é a principal fonte de dioxinas.

17



- Promocionar a utilización de envases retornáveis de vidro, o envase mais
ecolóxico, no canto do plástico e dos tetrabricks.
- Promocionar a reutilización das bolsas da compra, que poden ser de
papel/cartón ou de tea.
- Chegar a acordos cos establecimentos comerciais para que sustituan todas
as bolsas de plástico por bolsas de papel, e o plástico e corcho sintético uti-
lizado para envolver alimentos por papel alimentário.
- Estandarizar o uso dun reducido número de plásticos como material de
envase e embalaxe, dificultando a introdución de novos polímeros median-
te unha taxa ambiental que internalice os custos ambientais e de xestión que
a sua preséncia conleva.

En relación con todo o anterior, bastará considerar os benefícios directos da redu-
ción, a facilidade da recollida selectiva nos fogares ao reducir esa diversidade de
produtos, ou o feito de que se os envoltórios biodegradáveis en contacto con ali-
mentos (papel) poden recoller-se xunto coa matéria orgánica para compostar. Pola
contra, se non son biodegradáveis (plásticos, alumínio) non servirán para compos-
tar e, por estaren manchados con restos de alimentos, tampouco para reciclar.

2.2.3.2. A xestión dos materiais recicláveis.

Son ben coñecidas as posibilidades de reciclar as fraccións de papel/cartón (P/C)
e o vidro (V), asi como as suas vantaxes ambientais e a competitividade económi-
ca desta alternativa. Para isto basta con organizar a sua recollida selectiva dunha
forma séria e intesiva, existindo empresas que se encargan da clasificación poste-
rior, transporte e comercialización. O traballo das empresas privadas neste eido
potenciaria-se pola existéncia de planos municipais ou mancomunados de recollida
selectiva que garantan o subministro destes materiais. No parágrafo 2.3 afondare-
mos nos mercados para recicláveis. As vantaxes ecolóxicas, coa redución de conta-
minación e do consumo enerxético nas fábricas tamén teñen sido amplamente
divulgadas (Varela, 1994).

Outras fraccións recicláveis actualmente son os envases metálicos, sexan latas de
conservas mariñas e vexetais ou botes de bebidas. Tamén son reciclávies algúns
plásticos duros, incluindo envases como os de PET e PP de alta densidade. Dos
tetrabricks aproveita-se hoxe o papel, pero non o alumínio nen o plástico, polo que
ten interese potenciar a sua redución progresiva por sustitución por envases de
vidro.

2.2.4. VERTIDO CONTROLADO.

Se o vertido incontrolado é totalmente inamisível, os vertedeiros controlados
para desfacer-se da totalidade do lixo sen separación prévia e reciclaxe, como é o
de Santiago, permiten unicamente reducir o impacto ambiental directo, mais non
inciden positivamente sobre o aforro enerxético e de matérias primas. Os contami-
nantes presentes no lixo acaban no meio ambiente, se ben a sua dispersión inicial é
inferior á da incineración e a xeneración de novas substáncias tóxicas é mais redu-
cida.

Unha alternativa de xestión baseada en exlusiva no vertido non é por tanto unha
alternativa ecolóxica, e tampouco o son os vertedeiros con recuperación de biogás,
pois non permiten a recuperación do compost, que é o produto mais valioso que se
pode obter da matéria orgánica.
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Porén, na medida en que calquera solución deixa un refugallo final, non reciclá-
vel nen aproveitável, sempre será imprescindível un vertedeiro de apoio ao sistema
de xestión elexido. Pero a este vertedeiro final deverá ir só un refugallo inerte e esta-
bilizado, para prevenir totalmente os problemas de lixiviados, cheiros, contamina-
ción microbiana, emisións de gases e outros. Deverá ir só o refugallo non reciclá-
vel da recollida selectiva, separando e tratando a parte a fracción tóxica do lixo.

Aliás, o vertedeiro controlado para os refugallos non recicláveis é a única solu-
ción que permite a implantación progresiva da alternativa dos 3Rs: a medida que se
reduce a cantidade a verter, prolonga-se a vida últil do vertedeiro sen custos adi-
cionais. Isto non seria posível nun sistema baseado na incineración como tratamen-
to da fracción non reciclável.

2.3. COMERCIALIZACIÓN DOS MA2.3. COMERCIALIZACIÓN DOS MATERIAIS RECUPERADOS.TERIAIS RECUPERADOS.

Os mercados para recicláveis existen desde hai anos para diversos materiais (cha-
tarra, compost, vidro, papel... ), sendo mais novedosos para os plásticos. Segundo
se recolle na Táboa 2.5, no Estado Español hai un déficit significativo de materiais
deste tipo, que pagamos con divisas anos trás ano.

Táboa 2.5. Principais importacións españolas de Resíduos

Sólidos (1989-1993)10.

A modo de exemplo, a taxa de reutilización de papel pola indústria papeleira
española supera o 60%, pero a recollida selectiva só atinxe hoxe, a nível do Estado,
a pouco mais do 40%. Ese outro 20% que falta está a ser importado, por valor duns
5 mil millóns de ptas cada ano. 

O Plano que presentaremos no seguinte capítulo propón elaborar e comercializar
o compost, clasificar e comercializar os envases lixeiros, e chegar a acordos cos
actuais recuperadores de papel, vidro, chatarra e outros materiais. A continuación
veremos algunhas das saidas previstas para os materiais recuperados.

TIPO DE RESÍDUO 1989 1991 1993

Miles Ptas Tn Miles Ptas Tn Miles Ptas Tn

PLÁSTICOS (total)
---------------------
 Polietileno
 Outros plásticos

721.462
--------

292.722
428.740

9.400
-------
6.076
3.324

1.159.946
--------

511.963
647.983

24.252
-------

12.315
11.937

427.282
--------

-
-

14.847
-------

-
-

CAUCHO (total)a

---------------------
 Neumáticos usados
 Outros resíduos

800.287
--------

442.779
357.508

17.750
--------
9.105
8.645

815.685
--------

501.715
313.970

17.120
-------
9.491
7.629

1.386.794
--------

769.411
175.617

25.157
-------
5.933

17.629

PAPEL E CARTÓN 9.259.811 531.980 6.959.893 504.662 5.225.106 462.547

TEXTIS 5.358.461 83.641 7.140.557 100.124 3.156.621 54.154

VIDRO 229.776 32.858 75.491 10.840 173.167 30.702b

CHATARRAS FÉRRICAS 83.581.053 4.475.559 57.393.978 4.277.766 68.260.121 4.033.429

CHAT. NON FÉRRICASC 14.942.563 83.667 5.965.441 52.723 5.202.221 63.386

TOTAL 114.893.413 5.234.855 79.510.991 4.987.487 83.831.312 4.684.222

10 Alfonso del Val. Acerca da riqueza que conteñen os resíduos e algunhas formas de recupera-la. Cerna Nº 16, pax. 18-26, 1995.
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2.3.1. Compost

O compost optido da fracción orgánica do lixo procedente dunha recollida selec-
tiva, presenta unha alta calidade como enmendante do solo e como base para un
abonado orgánico e ecolóxico. O seu contido en metais pesados é realmente baixo,
podendo aproximar-se a calidade das terras vexetais limpas, e acadar a correspon-
dente ecoetiqueta da Unión Europea. O prezo de venda situa-se en 10-15 Ptas/kg,
cando se equilibran devidamente as suas propriedades fertilizantes. A recollida
selectiva en orixen da fracción orgánica, xuntamente co proceso de purificación en
planta, garanten a inexisténcia de contaminantes físicos (plásticos, vidro...) no com-
post. A sua utilización mais indicada é a agricultura biolóxica ou ecolóxica. Como
experiéncia pode-se citar a planta de compostaxe de Casteldefels, onde este produ-
to acada un prezo no mercado de 12 Ptas/Kg. 

O compost tamén pode ser  usado como mellorante dos solos, abono e  incluso
como sustrato de cultivo. Son coñecidas as suas cualidades beneficiosas sobre a
retención de auga nos solos, e a mellora da sua estructura e propriedades químicas
e biolóxicas. Pode asimesmo usar-se para a rexeneración de canteiras, solos de
mina, e solos erosionados (pense-se nos montes que sofreron incéndios repetidos...),
ou no abonado de xardíns públicos.

2.3.2. Papel/Cartón

No ano 95 importaron-se 600.000 toneladas de papel usado, de países europeus
e Estados Unidos, unha cantidade similar ou incluso lixeiramente superior á de anos
anteriores. O prezo meio destas importacións foi de 10 ptas/kg. Por tanto, está
garantido que todo o papel recuperado vai ter saida no mercado estatal. Nese senti-
do, existe un acordo entre o Ministério do Ambiente (do anterior MOPTMA) e a
Asociación Nacional de Fabricantes de Papel e Pastas Papeleiras. 

Actualmente xa existe unha rede de recuperadores e recicladores que poderían
encargar-se da xestión  do papel e cartón recollidos nos contentores específicos.
Xeralmente estes recuperadores fan unha separación e clasificación por tipos para
incrementar o prezo de venda. O prezo varia desde as 6 Ptas/kg do "papelote"
(papeis de baixa calidade mesclados), até mais das 30 Ptas/kg do papel de escritura
usado.

Con todo, os prezos son mui variáveis, polo que os recuperadores deverán con-
tar con meios de armacenamento con capacidade para vários meses. En Montejurra
(Navarra), a própria Mancomunidade encarregou-se da venda do papel, obtendo un
prezo meio en 1995 de 16 Ptas/kg.

2.3.3. Vidro

A reciclaxe do vidro supón un grande aforro de matéria prima e enerxía no seu
proceso de fabricación. O prezo a que se paga o vidro misturado é de 2-2,5 Ptas/Kg,
en nave ou armacén, na Galiza. Actualmente, ANFEVI compromete-se a correr coa
recollida e xestión dos contentores a custo cero. Isto incluso suporá unha redución
dos custos contemplados no Plano.

2.3.4. Envases lixeiros: Metais e plásticos.

Os metais férricos e non férricos teñen prezos bastante elevados no mercado.
Actualmente realizan-se importacións de chatarra por valor de miles de millóns de
pesetas cada ano. O prezo médio que podemos considerar é de 15 Ptas/kg, tendo en
conta que por exemplo o alumínio está moito mellor valorado. Dados de Marzo de
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1995 daban prezos de venda de 95 Pts/kg para o aluminio, 120 para o latón e 3,5
para chatarra férrica.

Os plásticos, pola sua banda, presentan unha elevada variabilidade, o que difi-
culta a sua separación e comercialización. Por elo, un dos obxectivos do plano con-
sistirá en fomentar a estandarización dos plásticos que se utilicen, e en reducir ou
eliminar a utilización doutros, como o PVC. Tamén se pretenderá reducir a xenera-
ción de plásticos de película fina, hoxe utilizados en bolsas e envoltórios. 

Actualmente poden clasificar-se os plásticos en 7 grandes grupos. A súa recicla-
bilidade depende da pureza e separación por tipos de resinas. Recicla-se principal-
mente o Polietileno Teraftalato (PET) como fibra de poliéster utilizada para fabri-
car sacos de dormir, almofadas, roupa de inverno, moqueta, envases... E tamén o
Polietileno de Alta Densidade (PE-HD) para producir envases.

A recollida selectiva que se propón centrará-se maiormente nos plásticos de reci-
clado mais fácil: envases de bebida, tarriños, embalaxes, e outros plásticos duros.
Estes plásticos, ao igual que os metais, serán separados por tipos de materiais na
planta de clasificación, o que garantiza a sua comercialización e reciclaxe a prezos
seguros.

Propón-se estudar a instalación dalgunha fábrica de mobiliário urbano (bancos,
papeleiras, contentores para o lixo e para a própria recollida selectiva, ...) e doutros
obxectos de plástico (postes para invernadeiro, móveis, etc). A tecnoloxia necesá-
ria é asequível a nivel local (para pequenas producións) e as inversións son reduci-
das. 

Para os tetrabricks, chegará-se a un acordo cos próprios fabricantes deste mate-
rial, xa que trás a entrada en vigor da Lei de Envases e Resíduos de Envases terán
que correr con parte dos custos da sua recollida selectiva e reciclaxe.

2.3.5. Voluminosos e outros resíduos.

Figura 2.2. Planta de recollida e clasificación de papel en Santiago (COREGAL).
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Para algúns voluminosos e outros materiais obxecto de recollidas especiais
(móveis usados, roupa electrodomésticos de liña branca, etc) xestionarán-se alter-
nativas de aproveitamento en colaboración con recuperadores tradicionais e agru-
pacións de discapacitados (cooperativas impulsadas pola Confederación Galega de
Minusválidos, COGAMI, xa traballan actualmente neste eido). Desta forma, cola-
borará-se a xerar saídas profesionais para estes colectivos.

2.4. CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS E SOCIAIS.2.4. CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS E SOCIAIS.

O proxecto incial da Xunta preveia construir a incineradora cun presuposto de
aproximadamente 7.000 millóns de ptas. Tres anos depois (xuño de 1995), este pre-
suposto pasou a ser de 26.000 millóns de ptas, para a mesma capacidade de 750.000
Tm/ano. Na última versión do plano reduciron a capacidade da incineradora á
475.000 Tm/ano, pero o investimento previsto fica en 21.712 millóns de ptas, aos
que hai que sumar outros 10.000 millóns de ptas en estacións de transferéncia e
planta de elaboración de combustível. Claramente, as inversións requeridas para a
alternativa da incineración, asi como os custos de funcioanmento foron aumentan-
do ano trás ano, até converter-se na tecnoloxia mais cara.

Contrariamente, tanto a recollida selectiva como a reciclaxe están a reducir pro-
gresivamente os seus custos, ao tempo que permite recuperar o valor dos resíduos
e criar emprego nas indústrias de reciclaxe. Un plano para a xestión do lixo galego
baseado na reciclaxe e compostaxe, requere uns 500 empregos directos, mentres
que no caso do plano de incineración, o número de empregos reduce-se a menos de
100. 

Como pode ser a reciclaxe á vez mais barata e permitir a criación de mais empre-
gos?. A razón está en que os custos da incineración deven-se á adquisición dunha
tecnoloxia extranxeira, sofisticada e con altos custos ambientais. A medida que as
sociedades son mais exixentes coa calidade ambiental, mais cara resultará a incine-
ración. Pola contra, as diferentes actividades da reciclaxe son intensivas en man de
obra pouco caulificada, e só requeren tecnoloxias que están ao alcance de calquera
pequena empresa local ou rexional.
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