
DENUNCIA  Á  COMISIÓN  EUROPEA/PARLAMENTO  EUROPEO  DA 
PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS EN GALIZA

A xeración de residuos municipais en 2011 en Galiza foi de 1.147.450 t, eliminándose por 
incineración sen valorización o 46%, por vertido o 43% e valorizándose por reciclaxe o 
11%. Ante esta situación, no actual plan de xestión (PXRUG 2010-2020) a Xunta de 
Galiza  propón  a  instalación  dunha  nova  incineradora  ou  a  ampliación  da  existente 
actualmente,  o  que  é  contrario  aos  obxectivos  de  prevención  e  preparación  para  a 
reutilización e a reciclaxe da normativa europea.  

Considerando que a elaboración de planos de xestión de residuos está prevista no Artigo 
28  da  Directiva  2008/98/CE,  e  que  estes  planos  serán  elaborados  polos  autoridades 
competentes, conforme aos contidos da Directiva 2008/98/CE, e avaliados conforme aos 
Artigos 9 e 11 da Directiva 2008/98/CE (Artigo 30). 

- A avaliación  negativa  por  parte  da  Comisión  Europea/Parlamento  europeo  do 
PXRUG 2010-2020, na consideración de que o referido plan non é conforme a 
xerarquía  de  residuos  (Artigo  4  da  Directiva  2008/98/CE),  ao  principio  do 
poluidor-pagador  (Artigo  14),  e  á  promoción  de  medidas  de  prevención  e 
preparación para reutilización e a reciclaxe (Artigos 9 e 11).

- A  cualificación  das  instalacións  de  SOGAMA (pretratamento,  elaboración de 
combustíbel  e  incineración)  como  unha  instalación  de  eliminación  e  non  de 
valorización, tendo en conta que a eficiencia enerxética está no rango de 0,25 a 
0,32, por tanto moi inferior ao valor mínimo de 0,6 establecido pola  Directiva 
2008/98/CE (Anexo II, R1).

- O rexeitamento a unha nova planta incineradora e a notificación de que no ámbito 
de  Galiza  o  cumprimento  dos  obxectivos  de  xestión  da  normativa  europea 
requiren  incrementar  a  prevención,  a  reutilización  e  a  reciclaxe  e  reducir  a 
incineración  e  o  vertido  (Artigos  11  da  Directiva  2008/98/CE  e  Artigo  6  da 
Directiva 2004/12/CE).

- O rexeitamento de calquera financiamento a medidas, actuacións ou instalacións 
relativas  á  xestión  de  residuos  que  non  se  correspondan  estritamente  aos 
obxectivos de prevención e preparación para a reutilización e a reciclaxe. 
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- A adopción de medidas sancionadoras para a Xunta de Galiza polas actuacións en 
materias de residuos nos  últimos anos desde a  entrada en vigor  das  Directiva 
94/62/CE, Directiva 1999/31/CE, Directiva 2004/12/CE e  Directiva 2008/98/CE 
contrarias  aos  obxectivos  establecidos  nestas  directivas  e  polo  uso  de  fondos 
comunitarios para financiar a eliminación de residuos.

- A esixencia dunha revisión do modelo centralizado de xestión dos residuos en 
Galiza, habida conta da ineficiencia do programas de recollida selectiva no ámbito 
SOGAMA, en particular do programa de recollida de residuos de envases, que 
presenta unha moi baixa eficiencia  (7,4% de recuperación en 2011) e un moi 
elevado custo económico e consumo enerxético (de máis de 132 kg de gasóleo por 
t de residuos de envase recuperados, só na recollida e transporte). Reclámase a 
aplicación da análise do ciclo de vida prevista no Artigo 4, punto 2, da Directiva 
2008/98/CE.

O Anexo 1 amplía  a información relativa a  esta denuncia e identifica polo miúdo os 
diferentes artigos, principios e mandatos da normativa europea que se están a incumprir 
na planificación, xestión e tratamento dos RM en Galiza. 

Documentación e cálculos adicionais preséntanse nos Anexos 2 e 3. 
 

ANEXOS:
ANEXO 1. Documentación da denuncia.
ANEXO 2. Cálculo da eficiencia enerxética da incineradora de SOGAMA.
ANEXO 3. Consumo de gasóleo na recollida e transporte de residuos en envases no 
modelo SOGAMA.
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DENUNCIA  Á  COMISIÓN  EUROPEA/PARLAMENTO  EUROPEO  DA 
PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS EN GALIZA

ANEXO 1
DOCUMENTACIÓN DA DENUNCIA

1. NORMATIVA EUROPEA INCUMPRIDA NA XESTIÓN E PLANIFICACIÓN 
DOS RESIDUOS MUNICIPAIS EN GALIZA.

Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello,  de 19 de novembro de 
2008,  relativa  aos  residuos  e  pola  que  se  derrogan  determinadas  Directivas. 
Incumprimento dos seguintes artigos: Artigos 1, 4, 9, 10, 11, 13 e 14. 

Directiva 2004/12/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de febreiro de 2004, 
pola que se modifica a Directiva 94/62/CE relativa aos envases e residuos de envases. 
Incumprimento dos seguintes artigos: Artigo 6. 

Directiva  1999/31/CE  do  Consello,  do  26  de  abril  de  1999,  relativa  ao  vertido  de 
residuos. Incumprimento dos seguintes artigos: Artigo 5, punto 1; Artigo 6a. 

2. FEITOS NORMATIVOS INCUMPRIDOS

2.1. Incumprimento  no  ámbito  galego  dos  obxectivos  para  o  2008  da  Directiva 
2004/12/CE e da Directiva 2008/98/CE

Galiza, cunha poboación de 2.795.422 habitantes, rexistrou en 2011 a xeración dun total 
de  1.147.450 t  de  residuos  municipais  (RM).  O actual  Plan  de  Xestión  de  Residuos 
Urbanos de Galiza (PXRUG 2010-2020) aprobouse o 13 de xaneiro de 2011 (Xunta, 
2011). Até ese momento,  o Plan en vigor foi o PXRUG de 1998 (Xunta,  1998),  que 
promoveu o modelo de xestión e as instalacións de SOGAMA (Sociedade Galega do 
Medio Ambiente), financiado en parte pola Comisión Europea (Decisión C(98) 1273 do 7 
de maio de 1998). O elemento central deste modelo é unha instalación incineradora de 
residuos de máis de 500.000 t/ano de capacidade, e un vertedoiro para o resto, xunto con 
tímidas actuacións en recollida selectiva que non superan actualmente o 10%. 

Ante o incremento da xeración de residuos entre 1998 e 2011, o novo plan PXRUG 2010-
2020 formulou a instalación dunha nova incineradora no sur de Galiza.  As primeiras 
propostas  de  localización  desta  xeraron  fortes  protestas  da  cidadanía,  e  diante  desta 
dificultade, a Xunta de Galiza iniciou en setembro de 2012 a modificación do PXRUG 
2010-2020 para localizar a instalación incineradora no norte, no mesmo emprazamento 
que a actual incineradora (Xunta, 2012). Unha das razóns desta denuncia e o feito de que 
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a  instalación  dunha  nova  incineradora  ou  a  ampliación  da  incineradora  existente  é 
incompatible  coa  xerarquía  de  residuos  cos  obxectivos  de  reciclaxe  da  Directiva 
2008/98/CE.

A situación da xestión dos residuos municipais (RM) en Galiza en 2011 resúmese da 
seguinte forma (Xunta, 2012):

- Forte incremento da xeración de RM: de 810.275 t en 1998 pasouse a 1.147.450 t 
en 2011, polo que tivo lugar un incremento do 41,6%, mentres a poboación so se 
incrementou no 3%. 

- Valorización material total (VMT) ou reciclaxe do 10,5% dos RM
- Eliminación por incineración do 46,1% dos RM. 
- Eliminación por vertido do 43,4% dos RM.

Entre 2000 e 2005 entraron en funcionamento as actuais instalacións de tratamento, así 
como os modelos de recollida e de xestión. Desde 2005, a xeración de RM continuou 
crescendo, mentres as cifras de recollida separada e reciclaxe non melloraron, ou incluso 
decaeron tanto en porcentaxe como en valores absolutos. Así, en 2005 rexistrábase unha 
VMT do 16% RM, ou 173.471 t (Xunta, 2008), en 2009 aumentara a xeración de RM 
pero descendera a reciclaxe en cifras porcentuais ao 13,8% (170.796 t de VMT), e en 
2011 caería aínda ao 10,8% dos RM, e en tamén en cifras absolutas, a 123.695 t de VMT.

Os obxectivos de valorización material de envases que marca a  Directiva 2004/12/CE 
para o 2008 son os seguintes: cartón embalaxe (Artigo 6e): 60%, vidro: 60%, plástico de 
envases: 22,5%, metais férricos e non férricos: 50%, madeira:  15%. Así mesmo, esta 
directiva estableceu o obxectivo global de reciclaxe do 55% como mínimo dos residuos 
de envases (Artigo 6d) e o obxectivo global de valorización (Artigo 6b) do 60% como 
mínimo dos residuos de envases. 

Considerando a composición do lixo en Galiza e as cantidades de cada tipo de envase 
xerado, o obxectivo medio global para a recuperación e valorización material de residuos 
de  envases  resulta  do 46,1%. En 2005 ningún dos  materiais  por  separado acadaba o 
obxectivo da directiva para 2008, e a recuperación media resultou nese anos de 18,3%. 
Para anos posteriores, os datos da Xunta non permiten unha diferenciación clara entre os 
materiais  recuperados  que  son  envases  e  os  que  non,  mais  as  cantidades  globais  e 
porcentuais caeron, e por tanto a porcentaxe de VM ou reciclaxe de residuos de envases 
resulta  inferior  ao  18,3% de  2005.  En  conclusión,  os  obxectivos  de  recuperación  e 
valorización material de residuos de envases estanse a incumprir de forma continuada.

En todo o ámbito galego considerado globalmente incúmprese a aplicación dos seguinte 
artigos da  Directiva 2008/98/CE:  Artigo 4 (relativo á xerarquía de residuos), Artigo 14 
(relativo ao principio do poluidor-pagador), e Artigos 9 e 11 (relativos á promoción de 
medidas de prevención e preparación para reutilización e a reciclaxe). Isto é consecuencia 
das actuacións e resultados da xestión no ámbito SOGAMA, maioritario e determinante 
da situación da xestión en Galiza, como veremos a continuación. Pola contra, todos os 
obxectivos  das  directivas  indicadas  no  punto  1  deste  Anexo  están  a  cumprirse  no 
reducido ámbito das Mancomunidades Serra do Barbanza (87.139 habitantes). O ámbito 
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da planta de Nostián (178.473 habitantes) atópase nunha situación intermedia entre o o 
Barbanza e SOGAMA. 

2.2. Incumprimento no ámbito de SOGAMA dos obxectivos para o 2008 da Directiva 
2004/12/CE e da Directiva 2008/98/CE

O modelo SOGAMA é maioritario en Galiza, e foi a opción promovida pola Xunta de 
Galicia  a  través  do  PXRUG de 1998 e  contou con financiamento  europeo (Decisión 
C(98) 1273 do 7 de maio de 1998). En 2011 era utilizado por 296 concellos (94% dos 
concellos galegos), afectaba a 2.312.528 habitantes (o 83% da poboación galega), e a un 
total de 935.682 t de RM. Por tanto, este modelo determina os resultados para o conxunto 
de Galiza. 

No ámbito do modelo SOGAMA aplícase unha separación en 4 fraccións, dispondo de 
contedores para a recollida separada de vidro (V), papel-cartón (PC) e envases lixeiros 
(EL, contedor amarelo), mentres o resto dos residuos e a materia orgánica recóllense  nun 
único  contedor  (bolsa  negra).  Os  materiais  recollidos  nos  contedores  de  V  e  PC 
destínanse a recicladores,   mentres que os recollidos no contedor  amarelo e na bolsa 
negra transpórtanse a unha única planta central localizada no concello de Cerceda. Esta 
planta conta cunha instalación de selección de envases, cunha instalación de elaboración 
de  combustible  e  planta  termoeléctrica  (incineración),  e  cun  vertedoiro  de  residuos 
municipais.

As  instalacións  entraron  en  funcionamento  no  ano  2000.  Os  resultados  acadados  no 
ámbito SOGAMA en 2011 son os seguintes:

- Unha recollida selectiva bruta do 10,1% dos RM
- Unha valorización material total ou reciclaxe do 7,9% dos RM (V, PC e EL)1

- Eliminación  por  vertido  do  35,5% RM (parte  da  bolsa  negra)  sen  tratamento 
previo 

- Eliminación por incineración do 56,6% dos RM. Se ben a Xunta cualifica esta liña 
de  tratamento  como  de  valorización  enerxética,  veremos  que  o  rendemento 
acadado non permite cualificala como tal, senón como eliminación. 

Estas cifras inclúen a recollida separada en orixe de papel-cartón e vidro. Considerando 
estas  recollidas  a  parte,  SOGAMA só consegue recuperar  para a reciclaxe o 2% dos 
residuos que entran na planta, destinando á eliminación o restante 98%.

As cifras de recollida separada e valorización material no ámbito SOGAMA son en xeral 
inferiores ás cifras medias para Galiza. Por tanto, incúmprese neste ámbito a aplicación 
da  Directiva 2004/12/CE relativa á xestión de envases e residuos de envases, como xa 
indicamos no apartado 2.1.

1

 O índice de captura destas recollidas son: 48,5% V, 18,8% PC e 15,7% EL 
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O Artigo 5, punto 1 da Directiva 1999/31/CE relativa ao vertido de residuos establece que 
os obxectivos  de redución do vertido de residuos biodegradábeis  deberá alcanzarse  a 
través, designadamente, da reciclaxe, compostaxe, produción de biogás ou valorización 
de materiais/enerxía. Se ben estimamos que na actualidade se cumpre o obxectivo vixente 
de redución do vertido de residuos biodegradábeis do 50% dos residuos biodegradábeis 
vertidos no ano de referencia (1995), este obxectivo foi alcanzado maiormente mediante 
a  eliminación  por  incineración,  xa  que  nas  actuais  condicións,  a  incineración  en 
SOGAMA  non  se  pode  cualificar  de  valorización  (como  se  verá  máis  adiante). 
Concluímos  por  tanto  que  a  planificación  vixente  e  xestión  de  residuos  na  Galiza 
incumpre con este Artigo 5 punto 1 da  da Directiva 1999/31/CE, e que a modificación do 
PXRUG non corrixe este incumprimento.

Incúmprese así mesmo o Artigo 6, letra a, da Directiva 1999/31/CE, que establece que só 
sexan depositados en vertedoiros os residuos que teñan sido tratados. O vertedoiro da 
Areosa  (SOGAMA)  recibiu  e  continúa  a  recibir  residuos  municipais  (bolsa  negra) 
directamente  das  recollidas  municipais  sen  que  lle  fose  aplicado  ningún  proceso  de 
tratamento  para  reducir  o  seu  impacto  ambiental  nin  de  recuperación  de  materiais 
reciclábeis. 

Incúmprese  a  aplicación  da  xerarquía  de  xestión  de  residuos  e  diferentes  elementos 
normativos  relacionados  coa  eficiencia  enerxética  esixida  á  incineración  con 
recuperación de enerxía para poder considerala como valorización en vez de eliminación. 
De  acordo  coa  información  dispoñíbel  e  os  cálculos  realizados  no  Anexo  2  desta 
denuncia,  a  eficiencia  da  instalación  de  incineración  de  SOGAMA resultou  de  0,25 
(2006),  0,32  (2007)  e  0,28  (2008),  por  tanto  moi  inferior  ao  valor  mínimo  de  0,6 
establecido pola  Directiva 2008/98/CE (Anexo II, R1). Por tanto, en consideración do 
Artigo 3, puntos 15 e 19, da Directiva 2008/98/CE, a incineración en SOGAMA debe ser 
cualificada  como operación de eliminación de residuos,  en relación  coa xerarquía de 
residuos establecida no Artigo 4 da Directiva 2008/98/CE. 

Este baixo rendemento enerxético é o resultado das características da instalación e da súa 
localización e xestión:

- Planta termoeléctrica situada nunha área rural na que non hai demanda para o 
aproveitamento do calor residual, polo que a recuperación enerxética descansa so 
no aproveitamento da enerxía eléctrica xerada.

- Consumo  de  grandes  cantidades  de  gas  natural  para  a  elaboración  previa  de 
combustible por secado dos RM. Entre 2006 e 2008, a instalación consumiu unha 
media de 488.710 MWh/ano de gas natural.  

Outras características do modelo SOGAMA son as seguintes:
- Trátase  dun sistema centralizado  de  tratamento,  no  que  os  residuos  percorren 

elevadas distancias desde os lugares de xeración até as instalación de tratamento, 
presentando un alto consumo enerxético nas operacións de recollida e transporte 
(Anexo 3).
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- É altamente ineficiente na recollida separada de PC e EL, con índices de captura 
en 2011 do 18,5% (PC) e do 11,1% (EL), pero con altos custos económicos e 
ambientais, especialmente consumo de enerxía nos circuítos de EL, derivados da 
aplicación  dun  modelo  centralizado  sobre  un  territorio  de  asentamento 
poboacional  moi disperso.  A modificación do PXRUG actualmente en marcha 
(Xunta,  2012) consolida e  agrava esta  situación de ineficiencia  e  contraria  ao 
principio de proximidade.

- SOGAMA conta  cunha planta  de  clasificación  de EL que ven mostrando moi 
baixa eficiencia:  en 2011 conseguiu recuperar unicamente o 50% dos residuos 
entrantes. Esta baixa eficiencia, xunto co aínda máis baixo índice de captura de 
envases  lixeiros  polo  sistema  de  recollida,  conduce  a  unha  recuperación  de 
residuos de envases lixeiros de só o 7,4%. De acordo co Artigo 4, punto 2, da 
Directiva  2008/98/CE,  debería  realizarse  unha  análise  do  ciclo  de  vida  deste 
modelo de recollida e selección de residuos de envase para xustificar, de ser o 
caso,  a súa continuación no futuro.  En caso contrario,  deberíase decidir  a súa 
substitución por sistemas de proximidade e máis eficientes. Esta análise debe ter 
en  conta  tanto  os  baixos  índices  de  recuperación como os  altos  consumos  de 
gasóleo no transporte (Anexo 3).

A modificación do PXRUG 2010-2020 iniciada pola Xunta de Galiza en setembro de 
2012 ten por obxectivo permitir a localización dunha nova instalación incineradora no 
mesmo  emprazamento  que  a  actual  incineradora,  polo  que  non  resolve  ningún  dos 
elementos negativos que vimos de enunciar, agás o obxectivo de redución do vertido de 
residuos orgánicos, ao substituír o actual vertedoiro de RM por unha nova instalación de 
eliminación por incineración. 

A Comisión  da  UE financiou as  instalacións  de  SOGAMA con 72 millóns  de  euros 
(Decisión C(98) 1273 do 7 de maio de 1998), unhas instalacións que conseguiron reciclar 
menos  do  2% dos residuos  que xestiona,  acadando en  2011 un total  de  só 18.338 t 
materiais (2% do total) preparados para a reciclaxe, mentres destinou á eliminación un 
total de 843.539 t (o 98% do total). 

3. ASPECTOS CLAVES NA PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS EN 
GALIZA QUE EXPLICAN A FALTA DE AVANCES E O INCUMPRIMENTO 
DAS DIRECTIVAS EUROPEAS

O actual  Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia  (PXRUG 2010-2020) non 
modifica os elementos centrais da xestión de residuos municipais en Galiza, que se ven 
rexendo polo plan de 1998, o modelo e  as  instalacións  de SOGAMA. Algúns destes 
elementos clave son os seguintes:

- Instalacións de incineración sobredimensionadas
- Financiamento planificado en relación inversa á xerarquía de opcións de xestión
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- Financiamento á eliminación (transporte a SOGAMA, financiamento público das 
instalacións de SOGAMA, etc)

- Centralización excesiva nun territorio de asentamentos descentralizado e disperso
- Ausencia  de  actuacións  en  materia  de  prevención  (instrumentos  económicos, 

SDR, etc)

Sobredimensionamento da capacidade incineradora

O propio PXRUG 2010-2020 estima a xeración de 1.167.911 t RM para 2020, e unha 
VMT de 401.761 t (34,4%). Se descontamos esta cantidade e a capacidade da actual 
incineradora (500.000 t), quedarían sen tratamento 266.175 t de RM. Porén, a prioridade 
do  Plan  e  do  actual  goberno  da  Xunta  é  a  instalación  dunha  nova incineradora  con 
capacidade2 para 396.175 t.  A capacidade prevista resulta nun 49% en exceso sobre a 
estimación de residuos dispoñibles.

O obxectivo de VMT do 34,4% previsto no PXRUG 2010-2020 (Xunta, 2011) componse 
dos seguintes obxectivos parciais: Bioresiduos (25%), V (60%), PC (50%), EL (50%) e 
Outros  (20%).   Estes  obxectivos  son inferiores  aos  indicados na  Directiva  94/62/CE, 
modificada pola Directiva 2004/12/CE (artigos 6), e na Lei 22/2011 (artigo 22) pola que 
se traspuxo ao estado español a Directiva 2008/98/CE sobre residuos. No artigo 22.1.a da 
Lei 22/2011 establécese un obxectivo mínimo do 50% de preparación para a reutilización 
e a reciclaxe do 50% dos bioresiduos, V, PC e EL en conxunto. O cumprimento deste 
obxectivo require unha VMT do 40,5% dos RM, o que reduciría a cantidade de residuos 
sen tratamento a 195.160 t e elevaría a sobrecapacidade da nova incineradora a un 103%. 

O obxectivo de reciclaxe de PC do 50% previsto polo PXRUG para 2020 é inferior ao 
60% previsto  para  este  material  na  DIRECTIVA 2004/12/CE (Artigo  6.1.e.ii),  o  que 
incumpre este artigo da mencionada directiva e fai aínda máis improcedente a instalación 
dunha nova incineradora.

Financiamento preferente das opcións de eliminación 

O  investimento  previsto  polo  PXRUG  2010-2020  é  de  509.870.811  euros.  Algúns 
elementos da súa distribución son os seguintes:

- Investimentos  destinados  á  prevención  da  xeración  de  residuos:  2,2%  do 
investimento total (76 euros/t evitada), fronte ao obxectivo de prevención teórico 
do 10% dos RM.

- Investimentos destinados á prevención e á preparación para a reutilización e a 
reciclaxe: 18,1% do investimento total (162 euros/t evitada ou reciclada), fronte 
ao obxectivo teórico do 44,4% dos RM.

2

 Calculada a partir da capacidade prevista en CDR (290.000 t) e a ratio RM:CDR da actual 
incineradora: 500.000 : 366.000 (500.000/366000*290000 = 396.175 t).
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- Investimentos  destinados  á  eliminación  na  nova  incineradora:   43%  do 
investimento total (550 euros/t eliminada), fronte á necesidade de tratamento dun 
20,5% dos RM xerados.

Esta distribución de investimentos non é acorde coa xerarquía de opcións que establece 
como prioritaria a prevención e a preparación para a reutilización e a reciclaxe. Destina 
3,4  veces  máis  recursos  económicos  á  cada  tonelada  eliminada  que  a  cada  tonelada 
reciclada, e 7,2 veces máis recursos económicos á cada tonelada eliminada que a cada 
tonelada  previda.  Na  práctica,  este  plan  de  investimentos  non  permitirá  alcanzar  os 
obxectivos declarados de prevención e preparación para a reciclaxe. Consideramos por 
tanto que esta planificación constitúe un fraude á normativa vixente, e en particular á 
Directiva 2008/98/CE e ao especificado nos seus artigos 9, 10 e 11 relativos á promoción 
da prevención de residuos, á recollida separada para a valorización, e a promoción da 
reutilización e a reciclaxe.

Financiamento público á eliminación 

Na  actualidade,  o  transporte  dos  residuos  até  a  planta  central  de  eliminación  de 
SOGAMA está a ser financiada en parte con fundos públicos procedentes de diversas 
administracións.

Desde  a  vixencia  do  PXRUG de  1998,  así  como  a  vixencia  da  Directiva  94/62/CE 
modificada  pola  Directiva  2004/12/CE,  o  financiamento  público  procedente  das 
administracións (UE, Estado, Xunta de Galiza, Deputacións...) destinado á eliminación de 
residuos foi moi superior ao financiamento destinado á prevención, preparación para a 
reutilización,  reciclaxe  e  valorización.  Esta  actuación,  que  continua  na  actualidade, 
implica o incumprimento do principio do poluidor-pagador establecido no artigo 14 da 
Directiva 2008/98/CE.

Ademais, ao longo deste período, non se adoptaron medidas encamiñadas a facer efectivo 
o principio do poluidor-pagador. Na situación actual, as persoas físicas e xurídicas que 
adoptan medidas para xeraren menos residuos e que realizan unha separación en orixe 
para a reutilización e a reciclaxe están suxeitas ás mesmas taxas que aquelas outras que 
non fan. O PXRUG 2010-2020 non introduce medidas que modifiquen esta situación. 

Sistema centralizado: altos custos ambientais do transporte

As instalación de SOGAMA, pola magnitude das mesmas (trata preto de 1.000.000 t 
anuais) e a paisaxe rural onde sitúan, ten creado riscos e impactos no solo, aire e auga, e 
na paisaxe rural, incumprindo o Artigo 13 da Directiva 2008/98/CE.

A baixa  eficiencia  enerxética  da  incineración  e  os  altos  custos  do  transporte  para  a 
centralización  dos  residuos  son  causa  dunha  elevada  emisión  de  gases  de  efecto 

9



invernadoiro que, en contra dos obxectivos ambientais da UE, contribúen a incrementar o 
cambio  climático,e  por  tanto  poñen  en  perigo  a  saúde  do  ambiente  (Artigo  13  da 
Directiva 2008/98/CE).

O borrador de PXRUG 2007-2017 (Xunta, 2008) argumentou a necesidade dun modelo 
descentralizado para dar cumprimento ao principio de proximidade e reducir así nun 40-
50% as emisións de CO2 derivados do transporte  dos residuos.  A volta  a  un sistema 
centralizado como o do Plan actualmente en vigor (PXRUG 2010-2020) e a modificación 
de 2012 incumpre o principio de proximidade e consolida a ineficiencia e o impacto 
ambiental (altas emisións de CO2) da xestión (Apéndice 3). 

4. Nomenclatura 

RM: residuos municipais
VMT: Valorización material total (reciclaxe)
V: Vidro
PC: papel-cartón
EL: Eenvases lixeiros
SOGAMA: Sociedade galega do Medio Ambiente
PXRUG: Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galiza 
SDR: Sistema de depósito e retorno
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