
 

ENQUISA DE SATISFACIÓN DA CAMPAÑA DE RECOLLIDA 
SELECTIVA DE ACEITE DE COCIÑA USADO 

 

Querido veciño/a queremos coñecer o grado de satisfacción coa campaña de recollida selectiva 
de aceite de cociña usado tras a súa separación en orixe. Usaremos estas respostas para seguir 
mellorando. Lembra que tamén podes completar a enquisa a través da páxina web do Concello 
de Santa Comba escaneando o código QR que atoparás na parte baixa da enquisa, tamén 
dispoñible nos colectores de aceite habilitados na rúa. 
 
*Para escoller a resposta subliña ou rodea unha das opcións.  
*Para escoller o grado de satisfacción indicamos que 1 significa moi pouco satisfeito e 10 moi satisfeito. 
 

1. Recibiches o anuncio do concello referente á Campaña de cocienciación e sensibilización 

para a recollida separada de aceites de cociña e a súa separación no orixe por algunha das 

vías utilizadas (grupo de difusión de WhatsApp “Avisos Concello”, Facebook, Instagram, 

páxina web do Concello)? 

Si Non 

2. Acudiches  a algún dos puntos informativos habilitados (12 de decembro na feria, punto 

fixo na Casa do Concello? 

Si Non 

3. Estas participando na campaña de concienciación de recollida separada de aceites de 

cociña usados? 

Si Non 

4. Por que non participas? (se a resposta foi non na pregunta 3) 

Resposta:  

5. Cal é o teu grado de satisfacción xeral coa campaña? (se a resposta foi si na pregunta 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Cal é o teu grado de satisfacción co material proporcionado polo Concello de Santa 

Comba? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Cal é o teu grado de satisfacción coa información proporcionada? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Estades todos os membros da familia concienciados de igual maneira? 

Si Non 

9. Quen é a persoa da familia que máis se implica? 



 
Resposta: 

10. Aporta as suxerencias e modificacións que creas convinte para intentar mellorar (se non 

che colle o texto aproveita o envés da folla) 

Resposta: 

 

 

 

 

 

 


