
 

 

VECIÑANZA DENUNCIA O ESTADO DO 

VERTEDOIRO INCONTROLADO DA RAN E 

INSTARÁ AO GOBERNO MUNICIPAL A 

OPTAR ÁS AXUDAS EUROPEAS PARA A 

XESTIÓN DE RESIDUOS 
 

• O vertedoiro da Ran é un espazo dedicado á acumulación descontrolada de lixo, no 

que predominan os voluminosos e no que atopamos neumáticos, bidóns de residuos 

tóxicos e outros restos. Así o denunciaba o actual Alcalde, Manuel Campos, no ano 

2015. Hoxe a situación é bastante peor. 

 

• Esta é a primeira imaxe que ofrece Cuntis aos visitantes que acceden pola N-640 

dende o Sur, a carón dunha industria alimentaria e fronte ao Campo de Fútbol. 

Tamén é a carta de presentación da zona industrial da Ran, na que se pretende 

promover un parque empresarial que debe ofrecer un atractivo ás compañías 

interesadas. 

 

• Veciñanza presentará unha moción para instar a que o Concello de Cuntis opte ás 

axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia 

de recollida cofinanciadas con fondos europeos. 

 

Cuntis, 3 de novembro de 2022 

Veciñanza denuncia o lamentable estado do vertedoiro incontrolado da Ran e esíxelle ao 

Goberno Municipal que actúe para solucionar o descontrol existente en materia de xestión 

de residuos. Para iso, presentará unha moción para instar a que o Concello de Cuntis opte ás 

axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de 

recollida cofinanciadas con fondos europeos, publicadas no DOG do 2 de novembro de 

2022. 

Nove días antes das eleccións municipais de 2015, o daquela candidato do PSOE Manuel 

Campos denunciaba1 a acumulación de lixo no mal chamado Punto Limpo da Ran e acusaba 

ao goberno do Partido Popular de “nefasta xestión do lixo”, sinalando que o devandito 

punto parecía máis “un basureiro”. Logo de sete anos na Alcaldía, aquela situación, lonxe de 



 

 

mellorar, atópase nun estado bastante peor2. É un reflexo máis da incapacidade absoluta 

que caracteriza a xestión do Goberno Municipal do PSOE de Cuntis. 

O vertedoiro da Ran non é un Punto Limpo legalmente constituído, senón un espazo 

dedicado á acumulación descontrolada de lixo, no que predominan os voluminosos e no que 

atopamos neumáticos, bidóns de residuos tóxicos e outros restos. Non existe un método 

que clasifique e impida o depósito de contaminantes (como poden ser electrodomésticos, 

por exemplo) nin conta cun illante que impida posibles filtracións. Non hai un control de 

acceso que rexistre nada nin supervisión de ningún tipo e, tal e como denunciaba o actual 

Alcalde en 2015, este vertedoiro atópase nas inmediacións do Centro Ocupacional da Ran. 

Ademais, debido á localización na que se atopa, esta é a primeira imaxe que ofrece Cuntis 

aos visitantes que acceden pola N-640 dende o Sur, a carón dunha industria alimentaria e 

fronte ao Campo de Fútbol, unha zona bastante concorrida. Tamén é a carta de 

presentación da zona industrial da Ran, na que se pretende promover un parque 

empresarial que debe ofrecer un atractivo ás compañías interesadas. 

Cómpre lembrar que a Lei de Bases de Réxime Local establece que os municipios con  

poboacións inferiores aos 5000 habitantes deben ser asistidos polas deputacións en materia 

de xestión de residuos, pero no caso de Cuntis a inacción a este respecto é total e absoluta. 

Na liña de traballo que caracteriza a acción do Grupo Municipal de Veciñanza, ademais de 

sinalar unha situación deficiente, proponse unha alternativa para encamiñala. Os Fondos 

Europeos de recuperación reservan importantes partidas para a xestión de residuos dos que 

moitos concellos de Galicia xa se están a beneficiar. Veciñanza presentará no vindeiro pleno 

unha moción para instar ao Goberno Local a que se poña a traballar para poder acceder a 

axudas que posibiliten unha xestión decente do lixo no noso concello. O compromiso 

medioambiental do que fai gala o Partido Socialista é incompatible coa situación na que 

mantén o vertedoiro incontrolado da Ran, froito da inacción propia e da permisividade de 

administracións superiores. 

 

 

Anexos: 

1publiciación que recolle as declaracións de 2015 que se citan 

2fotografías do estado actual do mal chamado “punto limpo” da Ran. 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


