
 

 
 

SOLICITUDE DE COMPARECENCIA DO CONCELLEIRO DE 

MEDIO AMBIENTE POLA XESTIÓN DE RECOLLIDA E 

TRATAMENTO DE ALGAS 

 

PLENO 07 FEBREIRO 2019. ACTA 01/2019 

Solicitude de comparecencia do grupo municipal AER: 

“Considerando que ten pasado xa moito tempo, e vendo unha absoluta falta de resposta ás 
reiteradas demandas de AER, para unha xestión de recollida, transporte e tratamento das 
algas con un custe económico excesivo, solicitamos a comparecencia do concelleiro de Medio 
Ambiente ante este pleno para explicar: 

- Cales foron as xestión realizadas e cales son as conclusións cara acadar un aforro 
importante na xestión de recollida, transporte e tratamento das algas dos nosos areais.” 
 

O concelleiro Darriba Ferradás expón que o tema das algas é algo reiterativo, consideramos 
que é un gasto excesivo. Nun pleno falouse do tema e parecía que se facía algo. Queremos 
saber cales son as xestións e que decisións se tomaron. 

O concelleiro Álvarez Ballesteros resposta que lle alegra a preocupación polo tema das 
algas. Preocúpanos o tema e aínda máis co tema da recollida do lixo, porque existe un déficit 
de máis dun millón de euros. Co Redondela2020 estamos traballando e facendo cousas que 
afectan á recollida, por exemplo coa reciclaxe ou recollida de aceite. Me gustaría que tivesen 
a mesma preocupación cando existiu a cláusula dos 100 metros de distancia ós contedores e 
que non saíu adiante.  

Respecto das algas se fixeron varias cousas. Unha é que queriamos que se secaran durante 
un tempo. Combinar marisqueo, ecoloxía e medio ambiente é complicado. Falan das algas 
como se fose a panacea do reciclado. En máis dunha ocasión propuxemos que nos pagasen 
polas algas por levarllas alí, a ECOCELTA. Oxalá tivésemos unhas algas de maior calidade 
pero sucede que moitas veces teñen lixo. Coas algas, unha vez que temos estes problemas 
e non as pagan, tiñamos que decidir onde levalas, a comunidade de montes de O VISO nos 
ofreceu botalas alí; consultado coa Xunta era inviable. URBASER fixo un contrato con 
ECOCELTA e nos parece unha forma axeitada e correcta de sacar o problema. Á marxe de 
aí, pouco máis se pode facer. As algas se recollen en puntos determinados, é un 
procedemento controlado, URBASER as leva a ECOCELTA.  

O concelleiro Darriba Ferradás: sabemos que hai un déficit importante pero non fixeron 
ningunha proposta de modificación da ordenanza, e o dos 100 metros se corresponde co que 
dicía a ordenanza. Que as leve URBASER a ECOCELTA, pero canto se paga pola xestión 
da tonelada? Gustaríanos saber se se lle pediu a URBASER o custo por tratamento. 
URBASER nos factura e punto e pelota. As separa ECOCELTA, non URBASER. Nos parece 
que unha boa xestión pode ser tentar facer outra cousa. Nós pagamos a tonelada a 45,77 
euros e en ECOCELTA é 14 euros máis IVE. Respecto do lixo hai unha ordenanza que ten 
moitos anos. Vostedes non fixeron ningunha proposta con ela. 



 

 
 

 

 

        

 

O concelleiro Álvarez Ballesteros resposta: claro que hai unha ordenanza pero coma outras 
que trouxemos para modificar e se botaron abaixo: cemiterios, bandeira azul...  
Unha cousa moi importante é que cando buscamos outros prezos con outras empresas, 
URBASER nos advertiu que existe unha sentenza xudicial na que están obrigados a retirar 
as algas. Está no prego. Levamos anos traballando con isto cun empeño bastante grande, 
tamén debemos concienciar. O tema do lixo é un tema complicado. A todos nos debe 
preocupar o tema do millón de euros do déficit anual. E o querer aforrar os 2.000 ou 3.000 
euros con outra empresa igual non é mellor, porque pode funcionar peor. 


