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O Contencioso responsabiliza á Mancomunidade 
da interrupción puntual da recollida do lixo no 

2017 ó non ter renovado a frota e exime ó 
Complexo Medioambiental Serra do Barbanza 

 
 
 
 
Lousame, 6 de xullo de 2018 
 

O Xulgado do Contencioso-Administrativo Número Tres de A Coruña acaba de ditar 

sentenza en firme contra a sanción que no seu momento a Mancomunidade de 

Municipios Serra do Barbanza impuxo ó Complexo Medioambiental Serra do Barbanza 

pola interrupción puntual do servizo de recollida de lixo en febreiro de 2017. En concreto 

esta sentenza non só anula a penalización interposta pola Mancomunidade, que 

ascende a 1.202.02 euros, senón que responsabiliza á Mancomunidade da paralización 

da prestación do servizo debido a que non levara a cabo a renovación da frota de 

vehículos tal e como estipulaba o contrato. Deste xeito o Xulgado respalda a mensaxe 

que o Complexo Medioambiental Serra do Barbanza ben reiterando ante as deficiencias 

que puntualmente se veñen rexistrando na recollida do lixo nos concellos da área do 

Barbanza, e que se deben ás continuas avarías rexistradas nuns camións que deberían 

ter sido renovados xa no 2013 por parte da Mancomunidade.  

 

A sentenza do Contencioso recolle expresamente a responsabilidade da 

Mancomunidade neste problema que afecta directamente á cidadanía, que se ve 

privada do servizo. “No fue ésta (Complexo Medioambiental Serra do Barbanza) quien 

no cumplió correctamente con las obligaciones pactadas, sino la mancomunidad 

contratante, que no repuso los cinco camiones en el año 2013, pese a que tal obligación 

era clara y que la contratista había comenzado a recordarla en un escrito dirigido a 

aquella el 13.02.12, al que siguieron muchísimos recordatorios más que la entidad local 
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desoyó para, al final, reprochar que había paralizado un servicio en el mes de febrero de 

2017, esto es, pasados sobradamente tres años desde que tenía que haber repuesto 

tales vehículos, sobre cuya antigüedad y estado de deterioro se ha pronunciado el perito 

de la actora.  En definitiva, no es que haya existido un problema puntual en la cobertura 

del servicio que debería haber solucionado la concesionaria con camiones de repuesto, 

sino un injustificable y prolongado incumplimiento de la Mancomunidad de su 

obligación de reponer en el año 2013 los cinco vehículos comprometidos, por lo que no 

fue aquélla responsable de las averías que los vehículos originales sufrieron, y no podía 

serle impuesta una penalidad por una causa que a ella no le era imputable, sin que a ello 

se oponga el hecho de que no tuviera una flota de camiones de repuesto para tal fin, 

pues tal obligación no se había impuesto en los pliegos, ni existían razones para 

introducir en ese sentido algún tipo de variación en las cláusulas del contrato, por lo que 

como estas seguían en sus propios términos, así debían cumplirse”.  

Deste xeito o auto non so anula o acordo polo que se interpuxo a penalización ó 

Complexo Medioambiental Serra do Barbanza senón que o inhabilita como precedente 

e obriga á Mancomunidade a asumir as costas do proceso que ascenden a 600 euros. 

 

Deficiencias no servizo pola falta de renovación da frota 

Esta sentenza non fai mais ca recoñecer as incongruencias do organismo supramunicipal 

que ó longo destes máis de cinco anos leva poñendo de manifesto o Complexo 

Medioambiental Serra do Barbanza ante o reiterado incumprimento do contrato por 

parte da Mancomunidade. Precisamente, estas deficiencias na frota motivadas pola 

falta de renovación foron de novo a causa de que en días pasados se producisen 

anomalías no servizo de recollida en distintos puntos,  incidencias, que afectan 

directamente ós cidadáns,  e que son consecuencia da inacción dos Concellos en materia 

de renovación de equipos. E neste contexto, lamentablemente, os xestores de Serra do 

Barbanza alertan de que se poidan chegar a producir problemas importantes e molestias 

ós cidadáns nos próximos meses de verán como consecuencia do importantísimo 

incremento da poboación que se produce en moitos dos concellos desta área nesta 

época e que coincide, ademais, co período de máis baixa dotación de infraestruturas de 

recollida con que conta a Mancomunidade. Con estes dous factores, dende o Complexo 

insisten en que se afronta unha situación crítica de cara ós próximos meses derivada 
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unicamente polo incumprimento, por parte da Mancomunidade, do contrato no relativo 

á renovación dos vehículos.  

 

Inacción política 

O Complexo Medioambiental Serra do Barbanza lamenta os intentos por parte dalgúns 

responsables municipais de derivar as súas irresponsabilidades e inacción cara ós 

xestores do Complexo cando toda a problemática se limita ó incumprimento reiterado 

do contrato por parte da Mancomunidade. O Complexo afea as mensaxes contraditorias 

emitidas dende algunhas alcaldías para culpar das súas propias responsabilidades a 

quen é alleo ó problema. Permítese deste xeito que se enquiste unha problemática que 

ten unha solución tan sinxela como o cumprimento do contrato, coa renovación da 

maquinaria e a reposición de colectores, que de continuar a demorarse xerará unha 

situación que será aínda máis difícil arranxar. 

 

Incumprimento do contrato 

“Non estamos ante un problema entre a Mancomunidade e o Complexo 

Medioambiental Serra do Barbanza senón ante un incumprimento reiterado do contrato 

por parte da Mancomunidade, a pesar do cal o Complexo segue a prestar os servizos 

con medios precarios e a prezos sen actualizar dende o 2007”, reiteran dende a empresa 

xestora.  

Este incumprimento reiterado do contrato obrigou ó Complexo Medioambiental Serra 

do Barbanza a presentar diversas reclamacións. Lonxe de tratarse de requirimentos 

arbitrarios  propostos por parte da empresa, ESTAS RECLAMACIÓNS PRESENTADAS 

POLO COMPLEXO SÓ ESIXEN O CUMPLIMENTO DO CONTRATO, no que se definen clara 

e concretamente as características dos medios a empregar, características sen as cales 

o servizo non pode operar con normalidade. Non se trata pois dun “capricho” dos 

xestores do Complexo Medioambiental Serra do Barbanza de reclamar un tipo de 

vehículo concreto senón que estas reclamacións axústanse unicamente ó contrato e ás 

necesidades do servizo. 
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Frota sen renovar 

A falta de renovación desta frota, que xa debería terse levado a cabo no 2013 por parte 

da Mancomunidade, está a lastrar a recollida. A incorporación de novos vehículos, tres 

deles cedidos á Mancomunidade por parte da Deputación, non se fixo realmente 

efectiva pese a anunciarse hai xa máis dun mes. Os vehículos non se axustan ós criterios 

estipulados no contrato, polo que á marxe do incumprimento contractual tampouco se 

adaptan ás necesidades do servizo e nalgúns casos, nin sequera poderán destinarse para 

a fin para a que foran pensados -caso do vehículo monocompactador cuxas dimensións 

superan ás requiridas inhabilitándoo así para o seu cometido-. Namentres, dos outros 

dous camións bicompartimentados cedidos, tan só un deles foi entregado ó Complexo. 

Neste caso, logo das pertinentes comprobacións neste vehículo constatáronse varias 

deficiencias mecánicas e de documentación que impiden a súa utilización.  Así ningún 

destes tres vehículos estaría en disposición de prestar o servizo na actualidade lastrando 

a recollida do lixo.  

Ademais, coincidindo coa entrega da Deputación dos camións (pero sen ser postos estes 

ó servizo da recollida aínda) a Mancomunidade devolveu 2 camións de aluguer, que eran 

imprescindibles para a recollida, incrementándose en boa medida os problemas para 

atender o servizo.  

A isto súmase que o resto da frota, que aínda non foi renovada superou tamén a súa 

vida útil polo que as avarías nestes camións son constantes. Isto motivou que chegasen 

a producirse situacións tan alarmantes como que en períodos puntuais deste mes se 

rexistrou cando só estivo operativo un camión para atender as demandas dun servizo 

con máis de 86.000 habitantes. 

Cinco meses sen volteadora 

Unha boa mostra da desidia no cumprimento do contrato por parte da Mancomunidade 

é que, ademais de entregarse menos vehículos dos establecidos por contrato e que 

estes non reúnan as condicións técnicas que son necesarias para a prestación do servizo, 

tras máis de cinco meses, segue sen entregarse a nova volteadora da instalación nin 

ofrecerse prazos concretos para saber cando se poderá dispoñer dela. Esta situación 

impide o normal desenvolvemento da actividade de compostaxe da instalación. 
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Ademais, isto está sometendo a un estrés excesivo e prexudicial a maquinaria coa que 

conta para a realización das tarefas tanto de tratamento como especialmente de 

recollida como consecuencia da falta de vehículos para este fin, estrés que trae como 

consecuencia directa o acurtamento da vida útil desta maquinaria. 

 


