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A mudanza do modelo tradicional de xestión dos residuos polo sistema 
“moderno” chegado das cidades, tan aséptico como despilfarrador dos 

recursos ten xerado importantes problemas ambientais.

Recollida selectiva Porta a Porta e compostaxe                         Adega



Recollida selectiva Porta a Porta e compostaxe                         Adega

Que contén a bolsa de Lixo?
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Que é o Porta a Porta?

A recollida selectiva PaP
fundaméntase na entrega 
segregada das diferentes 
fraccións dos residuos en 
orixe, cun calendario orixe, cun calendario 
preestablecido, e sobre as que 
se debe poder efectuar un 
mínimo de control de calidade
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O  Porta a Porta en San Sadurniño
18 núcleos: Raña, O Coto, A Gándara, Penavidreira, Piñeiros, Os Pontigos, 
Couce da Fraga, Lapas, Santiso, As Filgueiras, O Xestal, O Rosoiro, O Chao de 
San Cristovo, O Sumeiro, Caínce, A Picheira, O Hedreiro e Amido

40 km
70 vivendas
92 persoas empadroadas
70 vivendas
92 persoas empadroadas
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Obxectivos
• Demostrar a viabilidade do PaP e a compostaxe caseira en zonas rurais e 
dispersas
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• Mellorar a separación selectiva do resto das fraccións e facilitar á veciñanza a • Mellorar a separación selectiva do resto das fraccións e facilitar á veciñanza a 
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• Ser máis eficientes enerxeticamente na recollida reducindo o combustible

• Sensibilizar e educar  á cidadanía na necesidade de mudar a actual xestión dos 
residuos para outra baseada na prevención, reciclaxe e compostaxe

• Implicar a sociedade na resolución dunha problemática a nivel mundial como é a 
contaminación por residuos
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Cronoloxía das actuacións

20 Novembro
2014

Decembro 
2014

Xaneiro
2015

Agosto 2015
14 de 

Outubro

Charla no local 

1ª visita 
porta a porta

2ª visita 
3ª visita e 

Visita de Charla no local 
social

porta a porta
Comezo da 
recollida
selectiva

2ª visita 
porta a porta

3ª visita e 
avaliación
final

Visita de 
incidencias



Recollida selectiva Porta a Porta e compostaxe                         Adega

Avaliación

Media de habitantes por vivendas é de 3,62  persoas ó visitar 70 vivendas 
achegamos información sobre a problemática dos residuos 254 persoas 
aproximadamente

A media de idade 59 anos, polo que con este proxecto estamos achegando a 
educación ambiental a un público adulto ao que en xeral é difícil acceder, educación ambiental a un público adulto ao que en xeral é difícil acceder, 
sobre todo co obxectivo de mudar hábitos no fogar

Todas as vivendas teñen animais, a maioría cans, gatos e galiñas e moitos
deles porcos e vacas, algúns teñen explotacións gandeiras

30 de 70 vivendas solicitaron o composteiro
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Enquisa
1. Houbo problemas coa separación selectiva?

O 82% das persoas responderon que non tiveron problemas para 
aprender a separar.  O resto comentaron que ao principio sí que lles
resultaba complicado mais ao aprender que o facían sen problemas. 
Outra das respostas foi que as veces fanse un lío. Alguén comentou
que solucionou o problema poñendo varios caldeiros na cociña
Outra das respostas foi que as veces fanse un lío. Alguén comentou
que solucionou o problema poñendo varios caldeiros na cociña
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2. O máis positivo do proxecto?

• Aforrar cartos ao concello (esta foi 
a resposta máis repetida)
• Unha maior concienciación
• Mellorar o planeta
• A reciclaxe, coidar do medio e ser 
máis ecolóxico

3. O máis negativo?

• 83% non observa aspectos negativos

• Precisa máis bolsas para tirar o lixo

• Contedor pequeno
máis ecolóxico
• Todo queda recollido e se mellora 
en limpeza
• A educación da xente
• Non ter que ir lonxe a tirar o lixo
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4. Preguntamos que prefiren se o porta a porta ou o sistema SOGAMA 
anterior.

A maioría responde afirmativamente sempre que sexa beneficioso para 
o concello e “son máis modernos”. Unha persoa responde que non,  
antes os contedores eran máis grandes e non era preciso pensar

5. Información que recibiron por 
parte de ADEGA, os operarios e 

6. Valoración xeral do proxecto
parte de ADEGA, os operarios e 
o concello
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Resulta beneficioso economicamente? 

DATOS MENSUAIS DO PERCORRIDO 
DO CAMIÓN COMPACTADOR. 

ANO 2014 ANO 2015

496 Km 408 Km

MEDIA MENSUAL DE LIXO ENVIADO 
A SOGAMA

ANO 2014 ANO 2015

2100 Kg/mes 903 Kg/mes

22 Kg por 

persoa/mes
10 Kg por persoa/mes

155 € de 

facturación/mes

63 € de 

facturación/mes
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MES RESTO (Kg) ENVASES (L) CARTÓN 

(IGLÚ)

VIDRO (Kg)

XANEIRO 533 9.600 1 1.000

FEBREIRO 750 9.700 0 0

MARZO 966 12.100 1 1.000

ABRIL 633 9.600 1 1.000

MAIO 666 9.600 0 1.000

XUÑO 1.000 12.800 1 1.000

XULLO 1.000 11.000 1 1.000

AGOSTO 1.000 12.800 0 2.000

SETEMBRO 1.233 12.000 1 1.000

OUTUBRO 1.250 10.400 0 0

TOTAL 9.031 Kg 109.600 L 6 IGLÚS 9.000 Kg
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Tendo en conta que a tonelada de lixo ten o prezo establecido por Sogama de 
73,90 €, o Concello está conseguindo un aforro de 89 € mensuais na
facturación do lixo. Engadíndolle a isto unha cantidade estimada de 25 € de 
aforro en combustible, supón un total de 1.368 € que deixamos de gastar ao
ano.

conclusións

Co proxecto de recollida selectiva redúcese a 0,5 kg/persoa/ día o que 
o cal nos coloca moi por baixo da media galega ou estatal

Antes do porta a porta nestes núcleos non había contedores de 
reciclaxe

A boa implicación das veciñas e veciños de San Sadurniño no proxecto
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Os e as protagonistas do éxito deste proxecto!!!
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Sen esquecernos de:  
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Grazas pola vosa
atención

Programa de Compostaxe Caseira                                     Adega

www.adega.gal


