
1. Os países avanzados incineran pouco e
reciclan a maioría dos residuos: Suecia, Di-
namarca, Holanda, Alemaña, Austria...
Austria conta con 14 plantas incineradoras, pero tamén
con máis de 400 plantas de compostaxe. Nestes paí-
ses, a maioría dos residuos recíclanse e a materia or-
gánica compóstase toda. No sistema SOGAMA que
trata o 81% do lixo galego, máis do 51% dos residuos
incinéranase e o 47% vai directamente a vertedoiro. Só
se recicla o 1,5% e a compostar vai o 0%.

2. Incineración, compostaxe e reciclaxe non
son solucións complementarias senón ex-
cluíntes.
A nova Directiva Marco de Residuos fixa como obxec-
tivo para 2020 que o 50% dos refugallos municipais
sexan sometidos a reutilización e reciclado. .
Con SOGAMA, Galiza incinera o 41%, e a nova incine-
radora suporía outro 29%. En total, a incineración su-
porá un 70%. É este o nivel de incineración dos países
avanzados que se citan?

3. É falso que a incineración medrara en Eu-
ropa máis do 60% en 12 anos
En Europa a incineración aumentou nun 30%, a reci-
claxe nun 87% e a compostaxe nun 133%.
No ámbito SOGAMA só aumentou a incineración, pois
a reciclaxe fica no 1,5%, e nin siquera esta cifra é real
(a metade son áridos para recheo!).

4. As incineradoras modernas, coma a de
SOGAMAefectúan investimentos para adap-
tarse ás novas esixencias e son máis efi-
cientes. Si, pero...

Non á incineradora do Irixo
A alternativa que propomos:

� Modelo descentralizado,con
plantas comarcais.
� Baseado na redución da parte
inorgánica e na compostaxe da
parte orgánica.
� Creación dunha industria da re-
ciclaxe

Postos de emprego
�� Prometen 250 postos de emprego.
Sogama ten 90 postos de emprego (na pranta de compostaxe do Barbanza, hai 150)

Xéranse 14 postos de emprego por cada 100.000T de lixo incinerado.
400.000T= 56 postosde emprego. E o resto?

�� Hai que ter en conta ademais os empregos en agricultura, gandeiría e turismo que destrúe
unha incineradora.
�� Cun modelo como o que propomos poderíanse crear 10 veces máis postos de emprego.

Apoiar aos movementos sociais e plataformas que
defenden un modelo diferente.

A incineración non debe ser unha opción nin no Irixo
nin noutro lugar!  Existen alternativas!

Que podemos facer nós?

E ademais...

Reducir 
para deixar de enviar
lixo a incinerar.

Separar
correctamente para deixar de 
enviar lixo  a incinerar.

Compostar 
a materia orgánica para deixar de

enviar lixo a incinerar.

AS MENTIRAS DE SOGAMA E A REALIDADE DA INCINERACIÓN

O modelo galego prioriza dun xeito importante
a incineración con aproveitamento enerxético
como forma de tratamento do 65,1% do lixo xe-
rado fronte a outras opcións, situándose fóra
da tendencia xeral do Estado. A  partir do ano
2002 foi capaz de achegar máis do 60% do in-
cremento do volume total de residuos urbanos
incinerados a nivel estatal no período 1999-
2004.
Informe 2004 do Consello de Contas de Galiza

A consolidación do proxecto SOGAMA supuxo,
en termos financeiros, o emprego dun impor-
tante montante de recursos públicos actuais e
futuros na instrumentación dun sistema de xes-
tión dos RU caracterizado pola realización de
custosos investimentos en tecnoloxías e insta-
lacións de incineración ao servizo da produción
de enerxía eléctrica subvencionada. Esta ins-
trumentalización do servizo público da xestión
do lixo orixinou un notábel incremento do custo
de tratamento do lixo, directamente relacionado
cos elevados custos de produción da enerxía
eléctrica a partir dun combustíbel ineficiente, co
incumprimento do principio de proximidade no
tratamento dos residuos urbanos e coa realiza-
ción de comportamentos antieconómicos no
traslado do mesmo.
Informe 2004 do Consello de Contas de Galiza

Mapa dos concellos adheridos a cada modelo de xestión (xuño 2009)

Modelo SOGAMA

Modelo Manc. Barbanza (pt. Lousame)

Modelo Vertedoiro

Modelo A Coruña -As Mariñas (pt. Nostián)
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MITOS E MENTIRAS DA INCINERACIÓN

EFECTOS NA POBOACIÓN
� Maior incidencia de cancro. Sería necesario
un VERTIDO CERO de dioxinas para minimizar
o risco, igual que co mercurio e o cadmio. 
� Maior incidencia de problemas respiratorios.
� Aumento do nacemento de nenas.
� Maior incidencia de malformacións.

2 - As incineradoras NON AXUDAN a reducir residuos

3 - As incineradoras QUEIMAN RECURSOS
A cantidade total de residuos de envases incinerados
por SOGAMA representa o 25,6% do total de enva-

ses incinerados no Estado –286.012 Tm–.
Informe 2004 do Consello de Contas de Galiza

4 - As incineradoras NON SON LIMPAS
Seguen a emitir dioxinas, furanos, PCBs, metais pesa-
dos. SOGAMA está agora inmersa nun proceso de de-
nuncia por vertido incontrolado. As emisións de gases de
efecto invernadoiro por kilo de lixo son para SOGAMA 6
veces máis altas  que para Nostián e Barbanza. 
Desde o punto de vista medioambiental, a incineración
do lixo supón un importante desaproveitamento de re-
cursos naturais. A recuperación de enerxía que se con-
segue coa súa destrución constitúe tan só unha fracción
da enerxía necesaria para volver a producir os materiais
incinerados, especialmente os plásticos e o papel. Para
reducir as emisións atmosféricas desprazan os residuos
tóxicos xerados ás cinzas, que deberán ser depositadas
en recheos sanitarios especiais que só demoran os im-
pactos medioambientais das mesmas.
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2.790.975,173 Kg/día de lixo

Problema: Os residuos aumentan co tempo

Xeración de residuos en Galiza

1- A RECICLAXE de resíduos É MÍNIMA!
No sistema SOGAMA que trata o 81% do lixo galego,
máis do 51% dos residuos incinéranase e o 47% vai
directamente a vertedoiro. Só se recicla o 1,5% e a
compostar o 0%. Arestora o Vertedoiro de Areosa
contén máis de 2.000.000 Toneladas de lixo (in-

cluíndo medicamentos)

A Unión Europea  ten unha XERARQUÍA 
de XESTIÓN DE RESIDUOS
Directiva 2008/98 da UE, relativa aos residuos. Xerarquía de 
importancia ou prioridade nas opcións de xestión:

1 Prevención da xeración
de residuos e redución

2Preparación para
a reutilización

3 Reciclaxe
4 Outros tipos 

de valorización

5Eliminación

Unha das premisas determinantes do deseño do proxecto
de SOGAMA foi a da incineración, no marco dun sistema
global de xestión dos RU, que permitira a obtención de
electricidade para a súa venda. Porén, dende o punto de
vista empresarial, a produción de enerxía eléctrica a par-
tir do aproveitamento dos RU é unha actividade economi-
camente inviábel polos seus elevados custos de produción
en relación aos prezos de venda de enerxía que se pagan
no mercado eléctrico nacional e que impiden competir co
resto dos produtores. É por isto que se fai precisa a exis-
tencia dunha importante estrutura de incentivos e axudas
públicas que posibilite a viabilidade económica da activi-
dade de produción de enerxía eléctrica desenvolvida por
SOGAMA a partir da valorización enerxética do lixo.
Informe 2004 do Consello de Contas

A Sociedade é un mero recuperador de materiais de re-
siduos de envases para a súa posterior entrega a em-
presas privadas de reciclaxe, a maioría delas con
domicilio social fóra de Galiza.
Informe 2004 do Consello de Contas de Galiza

A Sociedade realiza controis de emisións a través da con-
tratación externa de consultoras especializadas do seu
propio grupo de empresas.
Entendemos que a exactitude das medicións que se efec-
túan deberan estar acreditadas por institucións ou orga-
nismos medioambientais independentes.
Informe 2004 do Consello de Contas de Galiza

Os resultados obtidos da análise da actividade desen-
volvida por SOGAMA no período 1999-2004 veñen a con-
firmar os riscos destacados no informe derivados da
consolidación dun modelo de xestión dos residuos ur-

banos que altera substancialmente a orde xerárquica
dos principios de xestión dos mesmos.

Informe 2004 do Consello de Contas de Galiza
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biodegradables: 42%

BOLSA TIPO 2005

Papel e cartón: 18%

Vidro: 6%

Envases lixeiros: 15%

Téxtiles: 4%

Téxtiles sanitarios:6%

Voluminosos e RAEE: 4%
Outros: 5%

Xeración Absoluta Xeración ratio Kg/ habitante/día


