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RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO, deputado e voceiro do Grupo Provincial 
Socialista da Deputación de Ourense, en base ó previsto na Lei de Bases Reguladora do 
Réxime Local, ó artigo 91 e 97, entre outros, do R.O.F. e o Regulamento da Corporación 
presenta unha MOCIÓN SOBRE A PARALIZACIÓN DA PRIVATIZACIÓN DO 
SERVIZO DE RECOLLIDA DO LIXO PRESTADO POLA DEPUTACIÓN DE 
OURENSE NOS MUNICIPIOS DA PROVINCIA 
 
O artigo 26 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, determina que todos os 
municipios deberán prestar os servizos de “iluminación pública, cemiterio, recollida de 
residuos, limpeza viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, rede de sumidoiros, 
acceso aos núcleos de poboación e pavimentación das vías públicas”. Ademais, nos 
municipios con poboación superior a 5.000 habitantes, tamén será obrigatorio a existencia 
de “parque público, biblioteca pública e tratamento de residuos”. 
 
No caso de Ourense, onde a maioría dos municipios son de pequena poboación e escasos 
recursos, é a Deputación Provincial quen executa as tarefas de recollida e tratamento de 
residuos, ante a imposibilidade de facelo motu proprio, pola ausencia de recursos 
económicos na meirande parte dos casos. Actualmente, este servizo de recollida e 
transferencia de residuos en réxime de competencia delegada abarca 74 dos 92 concellos 
da provincia: o 80 % do total. 
 
A Deputación ourensá tamén realiza a recollida selectiva de envases lixeiros en 17 
concellos; de papel e cartón en seis concellos e de vidro noutros nove concellos. 
Igualmente asume o servizo de punto limpo en 64 concellos. Os medios materiais suman 
neste momento 40 vehículos, uns 18.000 contedores, 17 puntos limpos e 11 plantas de 
transferencia, sendo medios propios desde a súa xénese. 
 
Pero o actual goberno provincial pretende privatizalo á forza. Os argumentos aportados 
para motivar este cambio son pasaxeiros e de carácter exclusivamente político. Os 
informes tampouco conclúen beneficios para a veciñanza e os traballadores; melloras na 
sostenibilidade económica para as administracións públicas ou o incremento da eficacia e a 
eficiencia con este cambio de modelo do servizo. Unha transformación desta profundidade 
non pode acordarse sen a obrigada participación de todas as administracións locais, 
cidadáns, expertos, representantes sindicais e de todos os grupos políticos. 
 
O PSdeG-PSOE de Ourense considera que fin último deste proceso ultraprivatizador de PP 
e DO –que xa foi tombado no pasado– é recortar as prestacións que reciben dous terzos dos 
habitantes da provincia, pasando dun servizo universal de carácter público a un negocio 
privado que unicamente buscará o beneficio económico daqueles que decida o goberno 
provincial. Resulta evidente que, como xa sucedeu noutros casos de privatizacións 
similares, un cambio tan substancial traería novos problemas, obstáculos e prexuízos para 
as zonas e persoas afectadas. 
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Os e as socialistas consideran escandaloso que o goberno de Manuel Baltar e Gonzalo 
Pérez Jácome, logo de acumular, durante os últimos dous anos, actos relacionados coa 
pandemia da Covid-19 en merecido recoñecemento ás vítimas, sectores económicos máis 
afectados ou traballadores e traballadoras que nunca pararon durante os peores momentos 
da pandemia –como son os servizos de recollida do lixo ou da limpeza–, sexan agora 
desprezados, vilipendiados e subestimados polos responsables políticos da institución 
provincial con esta decisión unilateral.  
 
Hai que recordar que a Lei 20/2021, de medidas urxentes para a redución da temporalidade 
no emprego público, supón regularizar situacións de temporalidade que afectan ao persoal 
público afectado a este servizo. Na actualidade, traballan na recollida de residuos 78 
persoas con dedicación exclusiva, a meirande parte deles, persoal laboral temporal. 
 
O grupo socialista está radicalmente en contra da decisión da Deputación Provincial de 
converter o servizo público nun sistema privado baseado no negocio dunha sociedade 
mercantil, algo incompatible cun servizo universal e de calidade. Esta decisión suporá un 
retroceso na xestión; un empeoramento do servizo e un encarecemento da súa prestación. 
Por iso insistimos en manter o noso compromiso con todos os veciños e veciñas de 
Ourense, garantíndolles os servizos públicos e dereitos adquiridos. 
 
Fronte ao criterio exclusivamente economicista dos conservadores e conservadoras e logo 
de manter encontros cos empregados, empregadas, técnicos e técnicas e representantes 
sindicais, o grupo provincial do PSdeG-PSOE defende que o modelo adecuado para o 
interese público é a xestión directa, dadas as vantaxes en termos de eficacia, eficiencia, 
custo e beneficios sociais e ambientais. 
 
É fundamental reforzar este servizo dándolle un pulo público e non impoñendo un carácter 
mercantil, con ánimo de lucro, menos transparente, menos sostible e nada participativo. As 
políticas do goberno da Deputación Provincial deben facer efectivo o dereito de centos de 
miles de veciños e veciñas a ter unha recollida do lixo eficiente, sostible e estable sendo, ao 
mesmo tempo, un servizo respectuoso coas competencias municipais. As entidades locais 
deben ter plena capacidade de decisión en todo o proceso, pois son elas as titulares. 
 
Tamén queremos impulsar unha mellora das condicións do persoal público que realiza 
estas tarefas de recollida de residuos, co fin de acabar coa precarización laboral; para 
cubrir todos os efectivos necesarios; para mellorar os tempos de recollida ou para 
promover unha renovación dos medios materiais e tecnolóxicos, co fin de adaptalos aos 
novos requerimentos legais, medioambientais e sociais. 
 
Desde o PSdeG-PSOE defendemos un modelo público, impulsado a través de melloras 
económicas e materiais. Iso só se consegue, como demostrou a recente crise da pandemia 
da Covid-19, fortalecendo os servizos públicos e nunca a través da súa privatización.  
 
Os representantes da cidadanía debemos garantir a non privatización. Queremos que todos 
os traballadores e traballadoras teñan e sigan tendo a consideración de empregados 
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públicos. En definitiva, queremos asegurar o mantemento en mans públicas deste servizo 
básico e que o goberno provincial de Partido Popular e Democracia Ourensana evite 
calquera proceso de externalización cara empresas privadas no presente e no futuro. 
 
Por todo o exposto, o grupo socialista presenta a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 
 
 

1. Instar ao Goberno provincial de Partido Popular e Democracia Ourensana a 
paralizar definitivamente o proceso de privatización do servizo de recollida e 
transferencia de residuos que a Deputación de Ourense presta en réxime de 
competencia delegada. 
 

2. Instar ao Goberno provincial de Partido Popular e Democracia Ourensana a 
reforzar o servizo de recollida e transferencia de residuos que a Deputación de 
Ourense presta, en réxime de competencia delegada, cun modelo de xestión integral 
baseado nunha xestión pública cento por cento, non mercantil, sen ánimo de lucro, 
transparente, sostible e que faga plenamente efectivo o dereito dos centos de miles 
de veciños e veciñas a ter un servizo eficiente, sostible e estable.  
 

3. Instar ao Goberno provincial de Partido Popular e Democracia Ourensana a 
paralizar calquera decisión ou a absterse de adoptala no futuro, que supoña un 
retroceso, externalización ou privatización da xestión do servizo de recollida e 
transferencia de residuos que a Deputación de Ourense presta en réxime de 
competencia delegada, así como o empeoramento das prestacións e un 
encarecemento dos custes para a veciñanza. 
 
 

En Ourense, 11 de febreiro de 2022. 
 
 
Asinado: Rafael Rodríguez Villarino. 
 

 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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