
Vigo, 25 de setembro de 2014

Á atención de D. Ángel Rivas González, Concelleiro da Área de Distritos, Parques, Xardíns, Limpeza e 
Comercio do Concello de Vigo

Estimado Señor:

En EQUO Pontevedra, partido político pola ecoloxía política, a equidade social e a economía sostible, 
atopamos que a información dispoñible sobre a xestión de residuos en Vigo está incompleta e é deficiente. A 
consulta da páxina web do Concello permitiunos coñecer que nos orzamentos aprobados para 2014 se 
recollen as seguintes partidas de ingresos1 e gastos2 relacionadas coa xestión de residuos:

Porén, estes datos son demasiado xenéricos e non están debidamente complementados polos que se ofrecen 
na sección correspondente do sitio web do Concello. Por iso, solicitamos faciliten a seguinte información:

1. Están a disposición pública os acordos asinados con SOGAMA para o tratamento do lixo? De non 
ser así, cal é o motivo?

2. Que cantidades de lixo (totais e fraccións) se enviaron a SOGAMA no exercicio 2013 e se están a 
enviar este ano?

3. Tendo en conta que os residuos orgánicos supoñen aproximadamente un 40 % do total dos RSU: ten 
prevista o Concello de Vigo a posta en marcha dalgún plan de compostaxe?

4. Onde se pode consultar unha análise detallada dos ingresos pola venda de materiais reciclables 
(porcentaxe e prezo correspondente a cada fracción)? 

5. Que inclúe exactamente a partida “Recursos eventuais” mencionada no cadro anterior?
6. Segundo consta na páxina web do Concello,3 o usuario ten que contactar co Servizo de Limpeza para

que lle recollan os restos de ramas e podas, mais non se ofrece máis información. Faixe 
compostaxe con estes restos? Quen se encarga da súa xestión? Que gastos/ingresos (de habelos) 
supón dita xestión para o Concello? Como se xestionan os residuos orgánicos dos parques e xardíns 
públicos?

7. Segundo consta na páxina web do Concello,4 existe un punto de entrega de residuos de aparatos 
electrónicos e pequenos electrodomésticos, mais non se especifica que se fai con eles desde o 
momento da recollida. Quen xestiona estes residuos? Supón algún gasto ou ingreso para o Concello?
Cal é o volume de residuos electrónicos recollidos anualmente?

8. Segundo consta na páxina web do Concello,5 SOGARISA encárgase da xestión das pilas recollidas 
nos correspondentes colectores. Que gastos/ingresos supón para o Concello? Cal é o volume de pilas
recollidas anualmente?

9. Que impide a creación dunha rede de puntos limpos na nosa cidade?

1 http://hoxe.vigo.org/pdf/orzamentos/2014/Cons_Presupuesto_Economico_Ingresos_Detalle.pdf
2 http://hoxe.vigo.org/pdf/orzamentos/2014/Cons_Presupuesto_Economico_Ingresos_Detalle.pdf
3 http://hoxe.vigo.org/movemonos/limp_org_ramas.php?lang=gal
4 http://hoxe.vigo.org/movemonos/limp_cont_electr.php?lang=gal
5 http://hoxe.vigo.org/movemonos/limp_cont_pilas.php?lang=gal

INGRESOS 2014

Recollida de lixo comercial 5.500.000,00 €
Recollida de lixo vivendas 11.150.000,00 €
Pola venda de materiais reciclables 850.000,00 €
Recursos eventuais (?) 67.480,00 €
Venta de chatarra 400.000,00 €

GASTOS 2014

Canón e actual. Recollida de lixo – limp. Viaria 27.209.691,15 €
Recollida selectiva do lixo 2.487.068,22 €
Verquido e tratamento do lixo (SOGAMA) 8.358.569,39 €
Outros verquidos e tratamento do lixo 195.000,00 €



Entendemos que todas estas cuestións son da súa competencia e gustaríanos saber, de haber algún dato que 
non se poida facer público, o motivo concreto de que dita información sexa secreta. Tamén aproveitamos 
para solicitar unha reunión con vostede para tratar todas estas cuestións.

Agradecémoslle por adiantado a súa colaboración. 

Atentamente,

Co-voceiros de EQUO Pontevedra:

Dolores Tobío Sueiro Néstor Vázquez Mariño
Tel. 635137914 Tel. 661248502

equopontevedra@proyectoequo.org


