
 

 

D. Miguel Anxo Álvarez Campos, concelleiro do BNG en San Cibrao das Viñas ao 

abeiro ó disposto da Lei de Administración Local de Galiza e demais disposicións 

concordantes comúns, presento ante o Pleno da Corporación Municipal a seguinte 

MOCIÓN SOBRE A RECICLAXE DOS ACEITES DOMÉSTICOS, esperando que 

sexa incluida na orde do día do vindeiro pleno, para o seu debate e posterior aprobación 

se procede 

Exposición de motivos: 

O día 25 de outubro do ano 2007 o grupo municipal do BNG, presentou unha moción 

sobre a reciclaxe dos aceites domésticos, na cal se recollían os motivos  pola que se 

presentaba e que pasamos a repetir. 

En todas as casas se emprega o aceite como ingrediente na cociña. Poren, compre ter 

en conta que os aceites usados se consideran residuos tóxicos perigosos, por 

representar un grave risco para a nosa saúde, os recursos naturais e o medio 

ambiente.  

As familias do noso concello, na situación actual, só teñen dúas vías para se desfaceren 

destes aceites domésticos: ben botalos polo vertedoiro ou ben xuntalos co lixo 

orgánico, a non ser que se mesture con comida para algún animal que se poida ter. 

Si se botan polo vertedoiro prodúcese un vertido destes materiais que son altamente 

contaminantes posto que teñen, entre outros, os seguintes efectos: 

1. Se entran en contacto coas terras déixanas infértiles, inservíbeis para cultivar, 

cubertas dunha película impermeable que destrúe toda a vida vexetal. 

2. Nos ríos e lagoas esténdense sobre a superficie da auga, co que dificultan o paso da 

luz e do osíxeno. Causan profundas alteracións nos ecosistemas acuáticos, que afectan 

a todas as especies de seres vivos. 

3. Pódense infiltrar no terreo contaminar as augas subterráneas e, polo tanto os pozos. 

 

Por outra parte, o feito de mesturalos co lixo ordinario aboca á súa incineración, o que 

non supón a eliminación dos contaminantes, senón que simplemente os transforma en 

productos distintos que envelenan o aire que respiramos. Cando se queiman os aceites 

usados, polas chemineas saen gases tóxicos que todos respirarmos: dioxinas, fúranos, 

chumbo e outros metais pesados. Estas substancias caen sobre os pastos, as hortas e 

as augas, contaminan os alimentos e acumúlanse sobre todo na carne e no leite. 



Na moción do ano pasado pedíase a adopción de tres acordos: 

1. Establecer unha rede de recollida de aceites usados no Concello, con depósitos 

en lugares accesíbeis para os cidadáns, como poden ser locais de hospedaría, 

restaurantes, farmacias, supermercados, etc.  

2. Contactar  con empresas especializadas neste tipo de reciclaxe co fin de 

acordar a recollida e posterior tratamento destes residuos. 

3. Facer unha campaña municipal de concienciación sobre a necesidade de 

reciclar os aceites baseada os efectos prexudiciais  que teñen para a nosa 

saúde, os recursos naturais e o medio, incidindo nas súas utilidades unha vez 

tratados. 

No debate da moción a Sra. alcaldesa  di que se están facendo xestións e que o grupo 

de goberno esta dea cordo co contido desta moción, matizando que candos e saiba 

que empresa vai realizar ese cometido, se fará unha ampla campaña de concienciación 

cidadá nese sentido. 

E cando despois de preto de dous anos, no que o grupo de goberno do PP non realizou 

ningunha xestión para solucionar este problema medio ambiental, a pesares de que 

existen empresas asentadas no noso Polígono Industrial que fan a recollida dos aceites 

vexetais de cociña, servizo que presta de forma gratuita aos concellos que queiran 

adherirse ao seu programa.                                        

En consecuencia o BNG do Concello de San Cibrao das Viñas solicita do Pleno da 

Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: 

1.Poñerse en contacto con empresas que recollan o aceite usado, co fin de acordar a 

recollida e posterior tratamento dos aceites domésticos.   

2. Establecer contando co asesoramento da  empresa, e ca opinión dos tres  grupos 

municipais, e dos técnicos do concello,  unha rede de recollida de aceites usados no 

Concello, con depósitos en lugares accesíbeis os cidadáns. 

3. Facer unha campaña municipal de concienciación sobre a necesidade de reciclar os 

aceites baseada nos efectos prexudiciais.  

                                      San Cibrao das viñas, 22de maio do 2009 

 

 

 

SRA ALCALDESA DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS 


