
0. PRESENTACIÓN E RESUMO

A ideia de elaborar este proxecto xurdiu ante a necesidade de dispor dun modelo de xes-
tión do lixo alternativo ao de SOGAMA, adaptado ás características e necesidades do noso
pais, e baseado nos princípios de respeito ao meio ambiente, xustiza social, economia e pro-
greso científico-técnico. Foi isto posível polo traballo de ADEGA neste eido durante os últi-
mos anos, desde a organización das Xornadas Científico-Técnicas do outono de 1995 ou os
materiais publicados en Cerna, até a elaboración dunha proposta básica para a
Mancomunidade de A Coruña, ou a participacion en numerosos actos informativos e reivin-
dicativos.

Esta proposta ecoloxista básica está á concretar-se en proxectos como o da
Mancomunidade do Morrazo xa en marcha, o aprovado polo concello de A Coruña, ou os ela-
borados para o Barbanza, a Illa de Arousa e os Concellos limítrofes da Coruña.

O respeito ao meio ambiente manifesta-se sobradamente nas opcións propostas, pensadas
para atinxir o triple obxectivo de:

1º) Redución en orixen da cantidade de lixo xerado de forma crescente pola actual socieda-
de de consumo, especialmente das fraccións tóxicas e das non recicláveis. A educación
ambiental para un consumo racional, xuntamente coa sustitución de materiais inadecua-
dos por outros mais ecolóxicos son as principais ferramentas das que facer uso.

2º) Reciclar todos aqueles materiais doadamente recicláveis: a matéria orgánica na forma de
compost, e os inertes tais como o papel e o vidro, e tamén os metais e algúns plásticos. A
recollida selectiva en orixen das duas fraccións humida e seca (ou matéria orgánica com-
postável, MOC-materiais inertes recicláveis, MIR) é a condición imprescindível. Aliás, o
potenciamento da recollida do papel e do vidro, e no seu caso dos envases lixeiros, mello-
rarán a eficácia do sistema.

3º) Minimización do impacto ambiental das fraccións non recicláveis, ao tempo que se han
de reducir progresivamente. O proxecto descarta a incineración pola sua elevada conta-
minación e perigo para a saúde, pero atinxe unha redución no resíduo final con destino
aos vertedeiros de apoio superior á que conseguiria o plano de incineración de SOGAMA.

O presente Plano proposto por ADEGA contempla catro modelos alternativos de recollida
selectiva e tratamento, a implantar segundo as características demográficas e sócio-econó-
micas predominantes en cada comarca. Estes modelos constituen unha referéncia flexível na
sua aplicación, pero permiten a determinación das inversións e custos globais asi como das
infraestructuras e meios materiais e humanos necesários. A participación cidadá, a segrega-
ción interna (nos fogares), a sustitución de elementos de envasado e comercialización inade-
cuados, as técnicas de separación e clasificación dos MIR, os tratamentos biolóxicos desde a
compostaxe aeróbia tradicional até as mais novedosas plantas de biogás-compost, ou o fun-
cionamento dos parques de reciclaxe e pontos limpos suman unha série de elementos que
requeren un esforzo constante en investigación e desenrolo (I+D). En imaxinación, en defini-
tiva, cuxo fomento está devidamente contemplado na proposta. A opción da compostaxe des-
centralizada e a autocompostaxe, que pode resolver o problema da matéria orgánica a perto
do 50% da povoación galega que vive no rural ou en pequenos núcleos é unha prova diso.

Ao mesmo tempo, o presente plano constitue unha das alternativas mais económicas para
a sociedade galega, pois adapta a recollida e o tratamento ás condicións locais, mantendo uns
obxectivos ambientais mínimos. As porcentaxes de reciclaxe previstas son realistas ao tempo
que ilusionadoras, variando desde o 58% no ano 2005 ao 70% no ano 2015, mentres que a
fracción a vertedeiro se reducirá desde o 33% até o 26% nese periodo. A inversión global
atinxe a contia de 23.000 millóns de pesetas até o ano 2015, incluindo recollida selectiva,
transporte e tratamento. Os custos de recollida e tratamento situan-se entre as 8000 e 9000
ptas/Tn, sempre inferiores aos que resultan de aplicar o canon de tratamento proposto por
SOGAMA sobre a taxa de recollida actual.

Finalmente, é este un plano socialmente xusto, ao plantear a xestión comarcalizada dos
resíduos xerados, e incentivar a participación cidadá na toma de decisións e na sua implan-
tación real, sen imposicións de nengún tipo, que son sempre contraproducentes cos obxecti-
vos de xestión ecolóxica.
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