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A falta de renovación dos vehículos, por parte da 

Mancomunidade, lastra a actividade e efectividade 
do Complexo Medioambiental do Barbanza  

 
A carencia dos equipamentos precisos produce alteracións no servizo e 

deficiencias na recollida en numerosos puntos 
 
 
Lousame, 23 de maio de 2018 
 

A falta de cumprimento dos compromisos na renovación de frota por parte da 

Mancomunidade Serra do Barbanza ameaza con colapsar a recollida selectiva de 

residuos nos municipios do Barbanza como comeza a evidenciar a situación xerada nas 

últimas horas nalgúns puntos destes concellos nos que se acumulan residuos sen 

recoller ou recollidos con demora. Unha situación á que o Complexo Medioambiental 

Serra do Barbanza xa tentou facer fronte redobrando esforzos pero que é inviable ante 

a falta de renovación dos vehículos por parte da Mancomunidade, tal e como veu 

denunciando en reiteradas ocasións a dirección da planta de Lousame. O acordo inicial 

ca Mancomunidade estipulaba que os camións (ademais de diversa maquinaria da 

planta e dos colectores) debían ser substituídos ós 10 anos a partir da súa posta en 

servizo, con recursos que achegaría a Mancomunidade de Concellos de Serra do 

Barbanza, data que oficialmente se cumpriu en setembro de 2013. Pero esta 

renovación non chegou a materializarse, o que lastra o servizo.  

 

Unha frota deficiente 

Para a prestación do servizo de recollida de lixo, O Complexo Medioambiental Serra do 

Barbanza conta inicialmente cunha frota de 9 vehículos recolectores, ós que se 

sumarían os alugados pola Mancomunidade debido ó incremento do servizo que se foi 

rexistrando ó sumarse novos concellos ó longo destes anos e por retrasos á hora de 

adquirir os camións por parte do ente supramunicipal. Porén a frota non está 

constituída por ese número de camións, posto que se foron producindo baixas por 
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distintos motivos que a deixan ó limite e baixo mínimos para poder cumprir 

axeitadamente co servizo.  

A día de hoxe só 2 vehículos están operativos, dadas as continuas reparacións ás que 

se ven sometidos boa parte deles ó non ser renovados por parte da Mancomunidade 

cando correspondía -xa no 2013 segundo se especifica no contrato- e ter superado a 

súa vida útil.   

 

Por outra banda, dos tres vehículos “doados” pola Deputación, días atrás en Noia, os 

dous grandes e bicompartimentados seguen nos garaxes da Mancomunidade, sen ser 

entregados para o servizo ó Complexo. Un terceiro, monocompactador e de menores 

dimensións, foi entregado pero sen a documentación, o que impide a súa circulación e 

servizo. Ademais estes camións, que chegan con cinco anos de retraso, non cumpren 

as prescricións técnicas establecidas no contrato. Namentres os vehículos de maior 

tamaño carecen da potencia precisa, o que implica unha menor operatividade á par de 

maiores gastos de combustible e lentitude na prestación do servizo, o camión 

monocompactador e de menor tamaño non se axusta ás necesidades para as que foi 

pensado, xa que a súa anchura supera o estipulado no contrato o que o inhabilita para 

acceder a viais rurais estreitos ou núcleos históricos, o seu cometido. 

 

Ó longo do ano pasado, o Complexo só contou cunha media de 4,5 camións operativos 

por día. Chegaron a estar avariados á vez seis camións, cando se precisan alo menos 

cinco diariamente para garantir unha recollida eficaz. Unha situación que fai imposible 

garantir unha recollida selectiva axeitada. A isto súmase que boa parte da frota 

rexistre unha media de incidencias que oscila entre o 50 e o 70%. 

 

A labor imprescindible da volteadora 

Outro dos problemas ós que está a facer fronte o Complexo Medioambiental Serra do 

Barbanza e a falta dunha volteadora adecuada que permita a correcta elaboración do 

compost (que ven distinguindo a nivel nacional a esta planta pola calidade do mesmo). 

A  subministración e o mantemento desta volteadora é responsabilidade da 
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Mancomunidade Serra do Barbanza, tal e como se especifica no contrato. Esta 

máquina atópase inactiva na actualidade logo de meses de retrasos por parte da 

Mancomunidade á hora de afrontar a reparación ou substitución como consecuencia 

do seu desgaste mecánico polo uso nestes anos. Finalmente foi retirada da planta a 

comezos desta primavera para a súa reparación, tras verificarse reiteradamente, por 

parte da Mancomunidade que, efectivamente, estaba fora de servizo. Non obstante, 

ata a data de hoxe, a Mancomunidade non deu orde de reparación da volteadora polo 

que agora mesmo a planta non pode elaborar compost coa calidade e as condicións 

óptimas como viña facendo ata a avaría.  

 

Estes inconvenientes ós que se enfronta o complexo non fixeron máis que poñer de 

manifesto a implicación do cadro de persoal da planta ó tentar sacar adiante a 

produción de compost con outros métodos mecánicos, unha realidade moi pouco 

efectiva e perxudicial para a maquinaria concibida para outras labores. A labor que 

acomete a volteadora é clave nas primeiras semanas de compostaxe da fracción 

orgánica, onde debe facerse un aireado máis continúo, de aí a necesidade de contar 

cunha maquinaria axeitada, unha reclamación que levan tempo transmitindo á 

Mancomunidade Serra do Barbanza, que debe asumir a súa substitución. 

 

Renovación de preto dun cento de colectores 

O Complexo Medioambiental Serra do Barbanza leva tempo reclamando á 

Mancomunidade a necesidade de substituír ou repoñer varios colectores, unha 

ferramenta básica e imprescindible para garantir unha recollida axeitada. En concreto, 

é preciso repoñer uns 35 colectores que foron danados en actos vandálicos ou que 

desapareceron do punto onde estaban localizados. Pero a eses súmanse máis de 50 

repartidos pola área de actuación e que é preciso renovar debido ó desgaste que 

presentan. O cómputo deixa preto dun cento de colectores que estarían pendentes de 

renovar e que tamén inciden no funcionamento da planta ó non permitir unha 

selección axeitada tal e como se recolle nas ordenanzas e no Plan de Xestión dos 

Residuos Sólidos Urbanos da Mancomunidade o que imposibilita un correcto 

tratamento e polo tanto unha recuperación adecuada de residuos e compostaxe da 

materia orgánica. Ademais estas carencias inciden de xeito negativo na conciencia de 
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separación e reciclaxe do lixo dos cidadáns que ven que os seus esforzos por separar 

son dilapidados ó non contar cos contedores axeitados.  

 

Canon sen actualizar  

Á par destas trabas, o Complexo Medioambiental Serra do Barbanza afronta un 

incremento do volume e carga de traballo motivada polas transformacións que 

sufriron nestes case 15 anos de prestación dos servizos boa parte dos municipios. 

Cambios que, nalgúns casos, supuxeron un incremento notable dos habitantes e 

vivendas que motivou un maior volume de residuos e a conseguinte necesidade de 

aumentar tamén os servizos de recollida. Porén, pese a estar xa contemplados polo 

Complexo Medioambiental Serra do Barbanza, e contar coa capacidade para asumilo, a 

Mancomunidade non autorizou unha actualización destas prestacións, o que, 

repercutiu de xeito negativo nos habitantes destes núcleos, que pola contra, si están 

aboando as correspondentes taxas  polo servizo de recollida dos residuos urbanos.  

 

Esforzos por reciclar 

Anos de liderado galego en reciclaxe de envases por habitante e produción de compost 

de calidade están a pórse en cuestión pola falla de cumprimento das obrigas 

contractuais da Mancomunidade Serra do Barbanza coa concesionaria do Complexo 

Medioambiental.  Freo a un liderado ambiental que ademais supón importantes 

perdas de ingresos por reciclado para os propios concellos e os seus veciños, pola 

dificultade en manter os ingresos por reciclaxe que obteñen no marco do convenio 

Ecoembes. Estase así a lastrar un modelo exemplar, ambientalmente axeitado e 

economicamente mellor que outras alternativas, ó que os xestores do complexo 

tentan poñer fin con chamamentos a un dialogo responsable e construtivo coas 

administracións locais propietarias da instalación. 

 

Os impedimentos  que o Complexo Medioambiental Serra do Barbanza está atopando 

no seu camiño ó longo dos últimos anos están a lastrar o seu principal cometido, a 

elaboración de compost, pese a aposta que está a facer tanto a empresa que xestiona 

a propia planta, FCC, coma a equipa de profesionais que integran o complexo. Esforzos  

que permitiron acadar unhas elevadas taxas de reciclaxe, situando o Complexo 
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Medioambiental do Barbanza á cabeza das cifras de reciclaxe en Galicia nos últimos 

cinco anos e en valores próximos ós obxectivos fixados polo Plan Estatal Marco de 

Residuos para o ano 2020. Convén recordar ademais, que estes impedimentos poñen 

en risco que o Complexo permaneza á cabeza do reciclaxe  estatal de envases e entre 

os que menos rexeites se producen no proceso de tratamento e xestión do lixo de 

todo o noroeste peninsular.  

 

A falta de renovación dos vehículos e doutra maquinaria precisa neste cometido de 

xestión dos residuos está xerando, ademais, un estado de opinión falso e manipulado, 

afastado da realidade do complexo e dos seus procedementos. 

 

Campaña informativa 

A pesares destes obstáculos que dificultan a recollida e o tratamento dos residuos, o 

Complexo Medioambiental Serra do Barbanza sitúase entre as taxas máis altas de 

España de recuperación de residuos de envases e inicia agora unha nova campaña 

informativa para amosar á cidadanía, de primeira man, a importancia do sistema de 

xestión de residuos que levan a cabo, baseado na compostaxe e na reciclaxe. Un 

proceso no que a colaboración cidadá, cunha separación axeitada dos residuos, é 

fundamental. Este esforzo por dar a coñecer o tratamento dos residuos é unha aposta 

do Complexo Medioambiental Serra do Barbanza por seguir mellorando no servizo que 

leva ofrecendo dende hai case 15 anos e que complementa con campañas anuais 

informativas e de concienciación cidadá dende o inicio do contrato. Uns esforzos que 

non están a ser apoiados de igual xeito pola Mancomunidade que recentemente 

obtivo unha importante subvención, na que o Complexo Medioambiental colaborou 

activamente na aportación da documentación precisa, para realizar unha destacada 

campaña de fomento da reciclaxe e que inclúe a instalación de composteiros 

comunitarios, e que pese a requirirse, debido a que se detectou que os usuarios 

separan peor, posiblemente polo desazo creado polos problemas de recollida, falta de 

contedores..., a Mancomunidade aínda non a iniciou, correndo o risco de perderse 

este importe obtido.  

 


