
MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO 
CONCELLO DE CHANTADA SOBRE AS AUTORIZACIÓNS PARA 
VERQUIDOS

De acordo e ó abeiro do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986 do 28 de
novembro (BOE do 22 de decembro), o Grupo Municipal Socialista do Concello de
Chantada desexa someter á consideración do Pleno Municipal a seguinte MOCIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A calidade de vida da veciñanza é a preocupación máis fonda que calquera político debe
ter en mente e o motivo principal que fundamente a súa tarefa como tal. Dentro das
consideracións que se refiren a dita calidade ocupa un lugar determinante a protección
do seu entorno. A natureza, a paisaxe, o medioambiente e as condicións que garantan un
escrupuloso respeto a estes factores e á necesidade de manter mecanismos de control
ante calquera ameaza para a saúde das persoas.

Lamentablemente, nalgunhas ocasións estas premisas poden entrar en contradicción con
certos  intereses  económicos,  empresariais  ou de  desenrolo  industrial.  Representa  un
desafío para todos nós establecer  o equilibrio entre  o que non se pode negar  como
necesario, útil e preciso para o desenrolo financieiro e laboral dunha vila e a debida
protección que , ineludiblemente , o noso entorno , a nosa fauna ou as nosas augas,
merecen,  pois  coidando  este  patrimonio  contribuiremos  tamén  ó  desenrolo  dunha
sociedade.

No noso concello afrontamos dende hai xa uns anos unha problemática específica neste
eido.  As  deficiencias  do  sistema  de  depuración  co  que  contamos  agrávase
paulatinamente,  e  de  xeito  particular  a  problemática  é  ben  coñecida  por  todos,
especialmente en tempadas de intensas choivas. Resulta xa algo habitual que sexamos
sancionados por vertidos, fugas, ou en definitiva, por non cumprir cos requerimentos ós
que estamos obrigados nesta materia. Por estas e outras razóns vimos demandando xa de
tempo unha solución que pasa prioritariamente por dotar a esta vila dunha nova estación
de depuración que poida por remedio á lamentable situación que vivimos.

Nos últimos meses, ademais, estamos pendentes doutra gran ameaza para as augas que
flúen no noso concello, neste caso, as do río Enviande. Agardamos que, baixo ningún
concepto  se  chegue a  materializar  tamaño esperpento  coma o  que  os  habitantes  do
veciño concello de Taboada levan sufrindo na súa pel, e que suporía para nós o deterioro
incontestable dun entorno fermoso, productivo e de patrimonio veciñal .

Dentro deste contexto de protección das nosas augas, observamos que na actualidade se
están a conceder autorizacións por parte do concello para realizar vertidos na rede de
alcantarillado  da  vila.  Despois  de  analizar  a  documentación  solicitada  sobre  os
expedientes refiridos a este tema, e que decidimos requerir unha vez lemos algún dos
decretos enviados por correo para o pasado pleno celebrado no mes de Xaneiro (en
concreto unha autorización a AMMNSA , S.L. E outra a unha panificadora) , queremos
amosar certa preocupación e propoñer algunha medida que garanta de xeito máis eficaz



a calidade e limpeza das nosas augas .

Polo que observamos, a concesión ou denegación das autorizacións realízase en función
dun informe que elabora a empresa VIAQUA , actual empresa adxudicataria do servizo
de augas no noso concello, se ben sinalamos que non se leva a cabo un seguimento
posterior a esa autorización , e que tampouco se establecen mecanismos de verificación
das melloras recomendadas que en tales informes se fan constar. De que xeito sabemos
que os solicitantes realizan os vertidos baixo as indicacións autorizadas? É suficiente
levar  a  cabo  análises  anuais  ou  bianuais  dado  o  alto  contido  potencialmente
contaminante que algúns dos informes mencionan?

Por  todo  o  anteriormente  exposto,  proponse  ó  Pleno  Municipal  a  adopción  dos
seguintes:

ACORDOS

1.- Que se realice un seguimento a posteriori das autorizacións de vertidos que
se  concedan  dende  o  concello,  podendo  ser  levado  a  cabo  pola  empresa
VIAQUA ou requeríndollo ós propios solicitantes das autorizacións.

2.-  Que  se  incremente  a  periodicidade  na  realización  de  probas  analíticas,
suxerindo dende este  grupo un mínimo de tres  meses  e  un máximo de seis,
requerindo  as  recomendacións  feitas  polos  servizos  de  medioambiente  do
concello dependendo da natureza dos vertidos.

Chantada, 6 de marzo de 2017,

Asdo. Raquel López Rodríguez
Voceira do Grupo Municipal Socialista

Concello de Chantada


