
María Manuela Rodríguez Pumar, con DI 36.062.216-X, concelleira electa polo BNG, ao  abeiro do
regulamento orgánico municipal, presenta a seguinte moción para o seu debate en Pleno

Moción sobre o Anteproxecto de Lei de Mellora da Xestión do Ciclo da Auga

Exposición de motivos:

1.- A Xunta de Galiza está a tramitar un novo Anteproxecto de Lei de mellora do ciclo da
auga. Este novo texto vén despois do seu fracaso ao intentar impoñer a coñecida como “SOGAMA
da auga” no ano 2019. O obxectivo deste anteproxecto de lei afástase moito do seu título, xa que
nada do seu contido supón ningunha intervención na mellora da xestión do ciclo da auga por parte
da Xunta de Galiza.

Os obxectivos reais do mesmo poden resumirse en dous: incrementar de xeito importante a
carga fiscal da Xunta en relación ao ciclo da auga  aos Concellos, ás entidades de xestión da auga e
ás usuarias domésticas e asimilábeis, e derivar nas entidades locais, Concellos e Deputacións, as
as obrigas e competencias propias da Xunta.

2.- Desde a súa chegada á presidencia da Xunta en 2009 a actuación do goberno do PP en
relación coa  xestión  integral  do  ciclo  da  auga caracterizouse  pola  ausencia  de  planificación  e
programación. Galiza non ten elaborado nesta altura de 2021 ningún plan de xestión integral do
ciclo da auga no ámbito das competencias galegas. O goberno presidido polo Sr. Feijoo nin tan
sequera cumpre coas obrigas legais estabelecidas en leis elaboradas por el mesmo. Así, non está
elaborado o Plan Xeral  de Abastecemento nin o Plan Xeral  de Saneamento,  pendentes desde a
aprobación da Lei de augas en 2010. Na responsabilidade da Xunta de rexeneración e saneamento
integral das rías non se avanzou nada, estando a día de hoxe pendente de sancións da UE por
incumprimento reiterado das súas obrigas en materia de depuración.

 No ano 2013 a Xunta asinou coa FEGAMP o Pacto Local da Auga que tiña como finalidades
estabelecer os criterios tarifarios e de planificación hidráulica cos concellos, facendo referencia ao
reparto dos fondos derivados dos ingresos polo canon da auga. Hoxe en día está todo por facer ou
incumprido no referente a este Pacto da Auga, mentres a Xunta segue a impoñer impostos, taxas e
obrigas aos Concellos.

3.- A precaria situación da planificación e xestión da depuración por parte de Augas de Galiza
fai  que  agora  pretendan  devolverlle  esa  responsabilidade  aos  concellos  (20  anos  despois  de
declarala de interese xeral), utilizando a modificación e elaboración de novos marcos legais para
esquivar  as  súas  obrigas.  Mesmo  usando  mecanismos  de  presión  impropios  dun  goberno
democrático,  aqueles Concellos  que non acepten as condicións da Xunta non participarán dos
investimentos en obras hidráulicas.



 

4.-  Nos  últimos  doce  anos  a  Xunta  de  Galiza  non  ten  dado  ningún  paso  para  ter  a
competencia sobre a totalidade do sistema hidrolóxico galego. A mellora e xestión efectiva do ciclo
da auga en Galiza precisa dun impulso real a ter a competencia sobre a totalidade do sistema
hidrolóxico  galego  e  non  só  sobre  a  bacía  de  Galiza-costa,  xa  que  o  resto  do  sistema  é  de
competencia estatal.

5.- Este Anteproxecto de Lei pretende incrementar o recadado polo canon da auga coa súa
modificación  establecendo  unha  nova  cota  e  sancionando  polas  perdas  nas  redes  de
abastecemento ás entidades titulares. E fai isto sen que por parte da Xunta se teña avanzado na
planificación do abastecemento. Como se se tratase dunha broma pesada, faino nun ano no que
vimos como as empresas eléctricas baleiraban impunemente os encoros galegos para lucrarse da
nosa auga.

6.- O incremento do canon da auga como procedemento sancionador non é o único tributo
que incrementa a Xunta. Así, transforma o coeficiente de vertedura en dous novos tributos: o canon
de depuración e o canon de colectores. Incrementa o canon de depuración na fórmula de cálculo e
introduce a obrigatoriedade dos concellos de pago do canon de depuración pola auga da chuvia.
Despois de anos de nula  xestión por  parte do goberno galego do sistema de depuración e da
escasa  colaboración  cos  Concellos  na  mellora  da  rede  de  saneamento,  pretende  obrigar  aos
municipios a pagar pola depuración da auga da chuvia nas EDAR que xestiona a Xunta.

Con estes tres cambios fiscais: canon da auga, canon de depuración e canon de colectores, a
Xunta multiplica por tres a carga fiscal actual pola xestión do ciclo da auga, sen que isto supoña
ningunha mellora na súa xestión por parte do goberno galego.

7.- O anteproxecto introduce a creación por parte da Xunta de aglomeracións urbanas para
depuración,  establecendo unha serie de obrigas de planificación e control,  sen ningunha obriga
para  o  goberno galego e sen ningunha capacidade de decisión por  parte das entidades  locais
integrantes. Novamente a Xunta substitúe a súa ausencia de planificación pola recarga de novas
obrigas sobre os concellos e ameazas de procedementos sancionadores para os mesmos.

8.- Introduce condicións de financiamento e colaboración coas entidades locais en materia
de abastecemento e saneamento arbitrarias, sen ter base nun estudo da realidade da xestión do
ciclo da auga, sen ter en conta a capacidade económica dos municipios e sen incluír o esforzo
orzamentario que levan feito os concellos nesta materia. Ademais, invade competencias doutras
administracións  ao  pretender  establecer  mediante  lei  un  sistema  de  financiamento  a  terzos  -
deputacións, concellos e Xunta-, das infraestruturas hidráulicas nos concellos de menos de 20.000
habitantes.  Cómpre lembrar  que  a  Xunta  ten  recibido  nos  últimos  anos  fondos  europeos  para
saneamento e depuración que foi incapaz de xestionar adecuadamente e que distribuíu no territorio
de forma arbitraria e sen ningunha planificación que dera soporte aos criterios de investimento.



9.- O anteproxecto tamén introduce un canon de abastecemento para aquelas infraestruturas
de abastecemento que xestiona a Xunta. Novamente este canon non está acompañado de ningún
estudo  de  custes  e  supón  un  importante  incremento  sobre  o  custe  actual.  A  Xunta  segue  a
introducir taxas nunha Lei evitando desta forma a capacidade de introducir cambios ou acordos por
parte das entidades ás que presta o servizo. Hai no Anteproxecto de Lei unha confusión interesada
entre convenio e  relación contractual  pola prestación dun servizo que terían os Concellos con
Augas de Galicia como entidade empresarial.

10.- A falta de interese por parte da Xunta de chegar a unha axeitada xestión do ciclo da auga
tamén se pon de manifesto polo feito de expoñer a suxestións este Anteproxecto de Lei durante o
verán,  conscientes das dificultades dos Concellos para estudalo nesa época e da sociedade en
xeral para poder coñecelo. Un interese real por resolver un problema tan grave para Galiza como a
xestión do ciclo da auga precisa dunha actuación con altura de miras, con visión de país e con
medidas reais para implicar a todos os actores involucrados na súa solución: Xunta,  Entidades
locais, comunidades de Augas, empresas, movemento asociativo e persoas usuarias…

Por todo o  exposto, o Bloque Nacionalista Galego solicita do pleno os seguintes ACORDOS:

ACORDOS:

1- Instar á Xunta de Galiza á paralización da tramitación do Anteproxecto de Mellora do Ciclo
Integral da Auga e á elaboración dunha planificación integral da xestión do ciclo da auga en
Galiza.

2- Abrir un marco de negociación con todas as entidades implicadas na xestión do ciclo da
auga para a elaboración desta planificación.


