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      EMPRESA AUTORIZADA 
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USADO DE COCIÑA POLA XUNTA 

DE GALICIA 
CO-I-NP-XRT-00164 

 RESPONSABILIDADE DO ACEITE USADO DE COCIÑA  

 A Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Xunta de Galicia, 
detectou que en moitos casos os restauradores descoñecen a quen entregan o 
aceite usado de cociña., entregando moitas veces o mesmo a empresas non 
legalmente habilitadas para a súa recollida. 

Esta práctica, non exime ao restaurador da súa responsabilidade, unha vez que 
se procede á retirada do residuo. Deste modo, se ten lugar un derrame  de aceite 
tanto no transporte coma nos centros de almacenamento aos que puidese destinarse 
o mesmo a responsabilidade recae directamente sobre o hostaleiro ou
restaurador. 

COMO PODO CUMPRIR E LIBERARME DA RESPONSABILIDADE SENDO 
RESTAURADOR OU HOSTALEIRO? 

Para cumprir coa normativa vixente soamente debo de comprobar  que a 
entrega do residuo realizase a unha empresa tranportista contratada por unha 
empresa xestora de residuo; entrega directa a unha empresa xestora ou ben 
contratando a unha empresa tranportista de modo individual que asegure a miña 
entrega a unha empresa final xestora do mesmo.Soamente estas empresas  
entregarán un comprobante de entrega segundo o modelo oficial. 

A nosa empresa é unha Empresa de Economía Social (Empresa de inserción 
laboral), que se dedica a xerar emprego mediante a contratación laboral de persoas en 
situación ou risco de exclusión social. 

Unha das actividades que realiza Compostela Inserta, é a recollida de aceite de 
cociña usado (servizo que realiza de balde) tanto nos establecementos hostaleiros, 
como á cidadanía en xeral, (recollida que fai en colaboración co Concello de Santiago 
de Compostela mediante a disposición de contedores en 15 Centros Socioculturais.), 
destinando o residuo á conversión en biodiesel. 

Todos os ingresos que percibe a nosa entidade, son revertidos na contratación 
deste colectivo, e destinados a proporcionar un traballo, un seguimento e unha 
formación que posibiliten a inserción no mercado laboral ordinario. 
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Siguenos no Twitter:!!@composinserta 



A realidade amosa que os restauradores ou hostaleiros entregan o aceite usado 
de cociña a empresas que soamente están autorizadas para o transporte, pero que 
non son xestoras, nin están contratadas para dito transporte por unha empresa xestora 
de este residuo. 

 Compostela Inserta 
é unha empresa transportista que se dedica á recollida de aceite vexetal usado, 
contratada pola empresa de valorización S.B. Galicia, S.C (SC-V-NP-XV-00109). 

INFORMACIÓN HOSTALEIROS:  
 981 54 10 56 

 residuos.pla@xunta.es 

 http://sirga.xunta.gal/xestores 

INFÓRMATE!! 

O NOSO ITINERARIO: 

Paso 1º. Sinatura dun  
convenio de recollida 

Paso 2º. Entrega de bidóns 

Establecementos hostaleiros
Centros Socioculturais 
Contedores de aceite 
Demais lugares pactados para a recollida 

 981 58 05 06 
          695 66 86 23 
compostelainserta@gmail.com 

   981 58 05 06 
            695 66 86 23 
compostelainserta@gmail.com 

RECOLLIDA ACEITE USADO HOSTALEIROS/RESTAURADORES: 

O servizo de recollida de aceite usado, é un servizo que se realiza de 
balde -segundo as necesidades do restaurador- mediante o seu contacto a través de 
chamada telefónica, WhatsApp ou correo electrónico. Realizándose na primeira visita 
un convenio de recollida e entregando a documentación necesaria segundo as    esi-
xencias legais establecidas, que posibilita afrontar unha inspección de cumprimento 
legal. 
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Reciclao!!Responsabilízate é unha campaña que poñen conxuntamente en mar-
cha Compostela Inserta o Concello de Santiago e a Asociación de Hostalaría 
de Santiago de Compostela, na que estes últimos apoian a boa labor da Empre-
sa de Inserción. 

Trátase dun concurso onde se entregará 
un premio  anual ao establecemento hos-
taleiro que mais litros de aceite recicle 
con Compostela Inserta, en virtude da 
súa responsabilidade social por colaborar 
na Economía Circular e no ámbito da 
Economía Social e cun premio que aporta 
Cafés Candelas, na súa colaboración co 
ámbito social.        

Todos os locais que participen na campaña terán un adhesivo que se colocará en 
lugar visible no propio establecemento e recibirán a documentación legal exixida 
para o cumprimento da normativa como produtores de aceite, eximindo dito cumpri-
mento a total responsabilidade que podería derivar do mesmo.  
O concurso dividirase por categorías: 
Categoría A: Restaurantes 
Categoría B: Hoteis 
Categoría C: Café –Bar 
Levando Compostela Inserta un rexistro de litros entregados de modo individual e 
coñecendo o restaurador  a través dos partes de recollida entregados dita cantida-
de. 

PARTICIPA E ANÓTATE!! 
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