
A atención do Presidente e da Corporación do Concello de Chantada

MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA A ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN MATERIA
DE TRATAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS 

Antom Fente Parada, membro de pleno direito da Corporación do Concello de Chantada e voceiro

do grupo municipal Por Chantada-CUP, apresento ao abeiro   do   disposto   nos   artigos 94.1 e

94.2  do  Regulamento  Orgánico  Municipal  e  91.4  e  97.2  do  Regulamento  de  Organización,

Funcionamento e Réxime Xurídico   das   Entidades   Locais  a   seguinte   MOCIÓN   para   a   súa

discusión e aprobación, se procede, relativa á Moción de Por Chantada-CUP para a adopción de

medidas en materia de tratamento e depuración de augas.

A  tal  efeito,  apresento  para  a  súa  discusión,  co  alvo  de  suscitar  a  UNANIMIDADE  da

CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Hai  menos dun mes celebramos un Pleno desta  Corporación,  de carácter  extraordinario,

onde o Goberno votou en contra da apertura dun expediente á concesionaria Viaqua a pesar de terse

demostrado a venda ilegal de auga, sen coñecemento do Concello e contravindo os propios pregos

de contratación.  No seu lugar,  fiouse a actuación compentencial  propia aos informes futuros da

Confederación Hidrográfica e de Augas da Galiza,  cuxo resultado se dará nos próximos meses.

Porén, achamos que é preciso irmos adoptando medidas complementarias.

Ao longo da lexislatura insistimos na necesidade de adoptar medidas efectivas no tocante ao

tratamento das augas residuais e da necesidade dunha nova depuradora, dada a incapacidade da

actual recoñecida por todos os organismos en diferentes informes e tamén pola empresa EPTISA na

redacción do PXOM aprobado inicialmente e sobre o que apresentamos alegacións (pendentes aínda

de resolver). 

A maiores, preguntas e rogos diversos sobre esta cuestión foron resolvidos con silencio ou

coa proposta do tanque de treboadas como remedio máxico para as diversas eivas existentes. Unha

canalización  millonaria  dun  regato  por  sentenza  xudicial  segue  pendente  de  executarse  e  os



informes da Confederación dan o tempo que demanda non querer asumir os problemas. Numerosos

vertidos ao Asma teñen suscitado denuncias  e sancións  da Confederación Hidrográfica,  non só

tornando esta indesexábel situación crónica, mais afundando na súa dimensión ano após ano.

Esta é, pois, a realidade do noso Concello no relativo ás augas, outra cousa é que se asuma e

se desexe pórlle  remedio,  temos confianza en que se este  acordo sae adiante poderemos aínda

manter a esperanza de que, efectivamente, o tema está realmente na axenda e hai vontade política

para resolver as eivas.

No  que  concirne  á  Depuradora  existiu  un  anteproxecto.  Daquela,  o  Goberno  municipal

adoptou a célere decisión de comprar os terreos co gallo de que non existise calquera impedimento

para  efectivizar  ese  primeiro  estudo.  Porén,  sabemos  que  coa  remuda  da  Xunta  e  a  chegada

novamente do PP o anteproxecto ficou na inmensa gabeta dos bos propósitos.

Naquel  anteproxecto  o  estudo  valoraba  as  necesidades  de  inversión  en  10.000.000€,

imaxinamos que entre megalomanía das institucións e a obra pública daquela altura e as promesas

electorais. As actuacións contempladas, no entanto, xa nos interesan máis do ponto de vista técnico

e político para atallar os males presentes: 1) separación de fecais e pluviais en toda a vila (algo

lonxe de conseguirse), 2) recanalización de tres regatos de Chantada (Santa Ana, estrada de Lalín e

Val do Asma) e, finalmente, 3) construción dunha nova depuradora, cuxo custe se cifraba entre 4-5

millóns de euros. Subliñamos, xa que logo, que a construción dunha nova depuradora é a fin

dun proceso  que precisa  previamente  adoptar certas  medidas  ou solucións de prezo máis

asequíbel  e  que  exixen  un  Goberno  que  traballe  para  atraer  investimentos  doutras

institucións. 

Desde Por Chantada-CUP consideramos que a separación de fecais e pluviais combinada

coa recanalización dos tres regatos e, finalmente, a construción do xa mentado tanque de treboadas

permitiría  pór  solución  ás  problemáticas  actuais  (non  nos  esquecemos  dun  medio  rural  sen

saneamento e esgotos, sen recollida selectiva de lixo e sen tantas outras cousas mais cómpre ir por

partes...). Loxicamente, o montante sería en parte asumíbel para o ente municipal e en parte máis

asequíbel  de  atraer  por  parte  de  diversas  administracións:  Deputación,  Xunta,  Estado  e  Unión

Europea.  Claro  que  para  iso,  cómpre  un  Goberno  que  faga  xestións  e  se  mobilice  para

conquistarmos estes recursos que precisamos e unha Corporación que adopte acordos efectivos e

que dimensionen correctamente o problema.

Daquela, consideramos que isto solventaría a situación só de asumirmos a realidade, que non

é a das disparatadas proxeccións demográficas do PXOM (para as que se requiriría unha depuración

de  augas  pouco inferior  á  de  Ourense),  mas  a  da  contumaz realidade:  un  Concello  que  perde

poboación,  cuxa medida de idade é  de 55 anos e  que só nos  próximos 15 anos perderá 1.500



habitantes1.  Como  dixemos  antes,  só  asumindo  os  verdadeiros  problemas  que  temos  e  a  nosa

realidade podemos transformar.

De por  parte,  o  Concello  ten  capacidade para elaborar  cos  medios  ao seu dispor  e  coa

contribución da concesionaria unha revisión do anteproxecto na liña do xa sinalado. A cláusula 4ª

do  Prego  de  condicións  recolle  no  seu  derradeiro  parágrafo  que  «se  as  instalacións  ficaran

insuficientes,  o  concesionario  efectuará  o  estudo  de  ampliación  correspondente  coa  debida

antelación, que proporá ao Concello para a súa aprobación». Dito estudo, debe partir loxicamente

do Plano da rede actualizado, cuxa copia a concesionaria debe entregar anualmente ao Concello

(cláusula 7ª), así como a dación de contas que debe facer en xaneiro e xullo (cláusula 23ª, c).

De por parte, o Concello debe cumprir a cláusula quinta e incluír no orzamento de 2019 a

correspondente partida de amortización para renovar as instalacións afectadas por envellecemento,

nomeadamente un plano a varios anos para a substitución da rede de fibrocemento.

Polo anteriormente exposto, desde Por Chantada-CUP proponse ao Pleno da Corporación de

Chantada o seguinte ACORDO:

1.- O Pleno da Corporación de Chantada diríxese á empresa Viaqua para activar a cláusula 4ª

do Prego de contratación “Orixe da auga, calidade e cantidade” co fin de demandar que

elabore o correspondente estudo de ampliación segundo o recollido na exposición de motivos e

no acordo da presente moción.

2.- Dito proxecto estará incardinado nunnha estratexia críbel, realista e traballada por volta

dun  proxecto  de  actuacións  que  contemple  as  necesidades  técnicas  e  orzamentares  das

seguintes actuacións:

• A separación de todas as augas pluviais e fecais da vila de Chantada.

• A canalización axeitada e suficiente dos regatos que pasan por Santa Ana, a estrada de

Lalín e a zona do instituto Val do Asma.

• A substitución de todas as canalizacións de fibrocemento existentes, polo risco para a

salubridade pública que supoñen.

• A construción dun tanque de treboadas. 

1 Dados do INE recentemente publicados, tamén con ecos na imprensa: 
• https://www.farodevigo.es/galicia/2018/12/22/galicia-perdera-15-anos-habitantes/2021360.html  
• «Os dados obxectivos de caída son case dramáticos en lugares como A Fonsagrada, Chantada, O Saviñao, 

Mondoñedo e Cospeito»: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2019/01/03/lugo-centro-marina-
sostienen-declive-demografico-montana-interior-sur/0003_201901X3C3991.htm?
utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=fblemos&fbclid=IwAR2BTa35N3FdhYwmS8
XF-1t9rWAj3rCooUxpuf2H9CYdAE3_nma7CChXw90 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2019/01/03/lugo-centro-marina-sostienen-declive-demografico-montana-interior-sur/0003_201901X3C3991.htm?utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=fblemos&fbclid=IwAR2BTa35N3FdhYwmS8XF-1t9rWAj3rCooUxpuf2H9CYdAE3_nma7CChXw90
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2019/01/03/lugo-centro-marina-sostienen-declive-demografico-montana-interior-sur/0003_201901X3C3991.htm?utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=fblemos&fbclid=IwAR2BTa35N3FdhYwmS8XF-1t9rWAj3rCooUxpuf2H9CYdAE3_nma7CChXw90
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2019/01/03/lugo-centro-marina-sostienen-declive-demografico-montana-interior-sur/0003_201901X3C3991.htm?utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=fblemos&fbclid=IwAR2BTa35N3FdhYwmS8XF-1t9rWAj3rCooUxpuf2H9CYdAE3_nma7CChXw90
https://www.farodevigo.es/galicia/2018/12/22/galicia-perdera-15-anos-habitantes/2021360.html


• Informe do técnico municipal de urbanismo.

• Informe xurídico da secretaría municipal.

• Informe económico-financeiro da intervención municipal.

3.- Incluír no Orzamento do Concello para 2019 a correspondente partida de amortización

das instalacións, co gallo de ir renovándoas comezando pola remuda da rede de fibrocemento

e pola execución da Sentenza 660/2017 que obriga ao Concello a efectuar unha canalización

sen máis demoras.

4.-   Trasladar  o  devandito  proxecto  e  procurar  financiamento  para  el  das  diferentes

administracións públicas, a todos os níveis: Deputación de Lugo, Xunta da Galiza, Goberno

do Estado e Unión europea.

Chantada, 4 de xaneiro de 2018.
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