
 

 
 
 
 

Suxestión  dirixida ao concello de Pontevedra  para que proceda a ditar e notificar unha 
resolución expresa sobre a solicitude de cambio de ubicación duns colectores e renovación 
dos mesmos, con indicación expresa dos recursos que procedan contra dita resolución 
 

 
 

 
     Santiago de Compostela, 30  de novembro de 2021. 

 
Sr. alcalde: 
 
Nesta institución iniciouse espediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por Dª xxxxxxxxxxa, en relación á falta de resposta do Concello de Pontevedra a unha 
solicitude sobre colectores de lixo,  

     ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- No seu escrito, a Sra. xxxxxxxx expón o seguinte: 

“Quería saber se aquí me poden axudar con un tema no concello de Pontevedra. Levo anos 
pedindo a retirada dun contenedor de basura que está debaixo da miña casa, xunto á 
ventana e sobre todo no verán o cheiro é imposible de aguantar. Teño tres nenos na casa que 
non poden nin entrar na cociña do mal que cheira por causa deste contenedor. O Concello 
non me da resposta algunha. Unha vez dixeron que falarían con nós pero seguimos 
esperando. É imposible vivir así cando hai sitio dabondo na zona para colocar o contenedor. 
Só quería saber se aquí me podedes axudar para que o concello me de, polo menos, 
resposta”. 

SEGUNDO.- Con data 20 de agosto de 2021 e dado que no escrito presentado non figuraban 
os seu datos persoais e a dirección, e a fin de  poder avaliar o obxecto da queixa, solicitamos 
a Dª xxxxxxxx que nos comunicara, non só os datos identificativos senón tamén  a ubicación 
na que se atopan os colectores aos que se refire no seu escrito. 

Expediente: N.9.Q/775/21 



TERCEIRO.- Nesa mesma data, 20 de agosto de 2021, a Sra. xxxxxx remítenos información 
complementaria á solicitude presentada, aportando a solicitude de cambio de ubicación dos 
colectores e renovación dos mesmos ( dado o mal estado  no que se atopan ) presentada no 
Concello de Pontevedra. 

Ante iso requirimos información a ese concello que nos remitiu informe emitido pola técnico 
de Medio Ambiente e Sostemento de Espazos Públicos , na data 19 de outubro de 2021, 
segundo o cal: 

“INFORME: 

Vista a solicitude de información formulada pola Valedora do Pobo, relativa a unha queixa 
pola situación do colector de lixo no lugar de xxxxx, infórmase o seguinte: 

Logo de analizar, xunto cos responsables da empresa concesionaria do servizo municipal de 
recollida e tratamento de lixo, a situación e características do colector de lixo no entorno da 
vivenda xxxxx (pertencente á parroquia de Verducido), apreciouse a imposibilidade de 
trasladar dito colector do punto de recollida habitual, debido ás características que 
presentan os camiños municipais e espazos públicos dese entorno. 

Trátase de camiños municipais nos que practicamente a súa plataforma confórmana unha 
calzada de reducidas dimensións e unha cuneta (que en moitos casos incluso é inexistente). 
Ademais carecen practicamente de arcéns e entornos ou espazos nos que reubicar un 
colector ou calquera outro elemento urbano. Son camiños de dobre sentido de circulación 
con anchos moi reducidos e que imposibilitan a colocación do colector. 

Xustamente o colector demandado sitúase actualmente nun encontro de camiños, o único 
emprazamento dispoñible nesa zona e que permite prestar o servizo de recollida de lixo ás 
vivendas dese entorno”. 

Á vista do contido do escrito de queixa e do que se manifesta no informe da Administración, 
cómpre facer as seguintes      

     CONSIDERACIÓNS 

1º- O problema plantexado no escrito de queixa presentado por Dª xxxxxxxxx é un 
problema de ubicación dos de colectores de residuos, ubicación ademáis, que, segundo 
manifesta a reclamante, causa diversos problemas de salubridade que afectan ao 



desenvolvemento da súa vida cotiá e á da súa familia: malos cheiros, lixo fora dos colectores, 
mal estado dos colectores, polo que solicitan a substitución de alomenos dous. etc. 

2º.- A tal efecto, hai que ter en conta a Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de 
Réxime Local, no seu artigo 25 establece que:  

1. O Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas  competencias, pode 
promover actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a satisfacer as 
necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos termos previstos neste artigo. 

2. O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias nos termos da  lexislación 
do Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguientes materias: 

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques e xardíns públicos, xestión dos 
residuos sólidos urbanos e proteción contra a contaminación acústica, lumínica e 
atmosférica nas zonas urbanas. 

O artigo 26 do mesmo texto legal establece tamén que: 

1. Os Municipios deberán prestar, en todo caso, os servizos seguientes: 

a) En tódolos Municipios: alumeado público, cemiterio, recollida de residuos, 
limpeza viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, alcantarillado, aceso 
aos núcleos de poboación e pavimentación das vías públicas. 

3º.- Tendo en conta o exposto no punto anterior, cómpre destacar que, é unha potestade 
discrecional do concello decidir o lugar onde se ubican os colectores de residuos urbáns. 

Precisamente por esa discrecionalidade, trátase dun acto que debe motivarse 
debidamente, e máis  no caso de oposición por parte dos cidadáns. Elo  significa que non é  
suficiente cunha xustificación xenérica segundo que  ubicación é a máis adecuada, senón 
que é preciso xustificar ante o ciudadán por qué é esa ubicación e non outra a que a 
corporación municipal considera correcta, e cales son as razóns para elo, polos motivos que 
a Administración local considere, xa sexan estes unha prestación do servizo máis eficaz , 
unha maior protección da salubridade pública, a seguridade vial ou calquera outro.  

Esa resposta na que se ten que xustificar o motivo polo que se procede á ubicación dos 
colectores nun lugar e non noutro, ten que ser unha resolución administrativa, con 
indicación da competencia, e  os recursos que procedan contra a mesma, dacordo co 



disposto na lexislación en materia de procedimento administrativo, de forma que o cidadán 
se poda opoñer, polos cauces adecuados, á actuación municipal se considera que esta non é  
correcta. 

4ª) No caso concreto que nos ocupa, da queixa presentada por Dª xxxxxxx e o informe 
emitido pola técnico de Medio Ambiente e Sostemento de Espazos Públicos do Concello de 
Pontevedra,  dedúcese: 

-   que ese concello non permaneceu inactivo, pois, tal e como se expón no 
referido informe, logo de analizar, xunto cos responsables da empresa 
concesionaria do servizo municipal de recollida e tratamento de lixo, a 
situación e características do colector de lixo no entorno da vivenda 
xxxxxxxx (pertencente á parroquia de Verducido), apreciouse a 
imposibilidade de trasladar dito colector do punto de recollida habitual, 
debido ás características que presentan os camiños municipais e espazos 
públicos dese entorno 

-    que a Sra. xxxxx non recibiu ningunha contestación por escrito á súa 
solicitude de cambio de ubicación e renovación dos colectores de residuos, 
referidos na súa queixa. 

Por todo o exposto ata agora, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984, da 
Valedora do Pobo, é necesario facer chegar a ese  Concello de Pontevedra  a seguinte 

     SUXESTIÓN 

Que se proceda a dictar e notificara Dª xxxxxxxx unha resolución expresa sobre a solicitude 
de cambio de ubicación  dos colectores e renovación dos mesmos, con indicación expresa 
dos recursos que procedan contra dita resolución.  

 Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora do Pobo, e 
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da 
aceptación da suxestión formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle 
efectividade, tamén se é o caso. 

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da 
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web 
da institución.  



Debo lembrarlle tamén que, ao abeiro da lei reguladora desta institución, o seu artigo 33 
prevé que, se formuladas as súas recomendacións, non obtivese resposta ou, nun prazo 
razoable, non se producise unha medida adecuada ao suxerido, a Valedora do Pobo poderá 
poñer os antecedentes do escrito e as recomendacións efectuadas en coñecemento do 
conselleiro do departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración Pública 
galega. 

Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual 
ou especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela 
actitude, especialmente nos casos en que, considerando a Valedora do Pobo que era posible 
unha solución positiva, esta non se conseguise. 

O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que a Valedora do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de 
Galicia, dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas 
e as súas causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con  
especificación das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública 
galega. 

Saúdoo atentamente. 

 
 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 

 


	Sr. alcalde:

