
Sociedade Galega de Historia Natural
Dende 1973, estudiando, divulgando e defendendo

o patrimonio natural galego



• Minimización: 1,11% do orzamento. 

• Recollida selectiva:
– Obxectivos:

• 18% de RSU, considerados globalmente. 
• 50% de vidro, papel e plástico/envases 

lixeiros. 
• Fracción orgánica: desbotada.

– Medios: 8 a 14 veces menos contedores que 
para a recollida conxunta de RSU.

• Incineración: 92,3% do orzamento.

Plan Xestión RSU 1997



Consecuencias

- Entre 1998 e 2009 a xeración de residuos por habitante e día aumentou un 49%. 
- “Colapso da capacidade das instalacións de tratamento actuais”.



Consecuencias
- A valorización material no “modelo SOGAMA” (8,1%) é case idéntica á do 

“modelo vertedoiro” (7,9%), segundo datos oficiais de 2009.
- Reciclaxe acadado: 

- Vidro: 50 % (o previsto).
- Papel-cartón vidro: 21,7% (2,4 veces menos do previsto).
- Envases lixeiros: (5 veces menos do previsto).



SGHN díxoo en 1997 e os feitos, hoxe, o confirman:

O “modelo SOGAMA”
baseado na incineración

é un erro.



Plan Xestión RSU 2010-2020Plan Xestión RSU 2010-2020



Plan Xestión RSU 2010-2020Plan Xestión RSU 2010-2020



- Recollida selectiva e compostaxe: 33,7% do orzamento.
- Incineración: 48,2% do orzamento (59,9% do total para infraestruturas).

PERO…



Plan Xestión RSU 2010-2020



Pero…

Pontevedra: 959.764 habitantes

Ourense: 335.642 habitantes
x 2,86 

Pero…Pero…



3 veces máis poboación

4 veces máis industria

+ lixo por habitante

Residuos en Galicia-Sur:

70-75% Pontevedra

25-30% Ourense

Pero…Pero…



Pero…



O Irixo está afastado dos principais centros de 
produción de lixo no Sur de Galicia:

• 140-180 km por ferrocarril, cun desnivel de 550 m.
• 80-100 km por estrada, cun desnivel de 550-800 m.

¿Cal é a razón para instalar 
unha incineradora en O Irixo?



SGHN afirma hoxe

Non hai razóns técnicas, económicas, 
enerxéticas, loxísticas nin ambientais para 

unha incineradora en O Irixo.

¿Agardaremos a que os feitos o confirmen?
¿Evitaremos este erro?



SOGAMA, SA en CercedaSOGAMA, SA en Cerceda



SOGAMA, SA (2009)
• Tratou 527.000 toneladas
• Xenerou

– Inertes:     27.000 Tm/ano
– Cinzas:     36.000 Tm/ano
– Escouras: 66.000 Tm/ano

O Irixo (2020)
• Trataría 290.000 toneladas
• Xeneraría

– Inertes:     14.800 Tm/ano (371.000 Tm en 25 anos)
– Cinzas:     19.800 Tm/ano (495.000 Tm en 25 anos)
– Escouras: 36.300 Tm/ano (907.000 Tm en 25 anos)

A vertedoiro: 1.772.000 Tm nos 25 anos de vida útil
¡¡¡Unha ringleira de 945 km de longo, con 59.000 

camións de 16 m e 30 Tm de carga!!!

SOGAMA, SA … … O IRIXOSOGAMA, SA … … O IRIXO



SOGAMA, SA: 66,5 ha (como 88 campos de fútbol). ¡¡COLAPSADA!!

Pero…Pero…



Complexo 
Medioambiental de 
Cerceda (SOGAMA, SA)

Vertedoiro de Areosa

¿SOLUCIÓN? VERTEDOIRO DE AREOSA: 33 ha, como 44 campos de fútbol

Pero…



VERTEDOIRO DE AREOSA: ¡¡¡COLAPSADO!!!

¿SOLUCIÓN? Amplialo ata 44 ha (como 58 campos de fútbol)

Pero…





“Non agardes resultados diferentes se 
sempre fas o mesmo”

Albert Einstein

Máis información:

www.sghn.org


