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MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE 
CHANTADA SOBRE RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO DAS AUGAS 
MINERO-MEDICINAIS DO CONCELLO DE CHANTADA 
 
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, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Chantada desexa someter á 
consideración do Pleno Municipal a seguinte MOCIÓN. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Os mananciais de augas minerais e minero-medicinais son un patrimonio de indubidable 
riqueza en diversidade de ámbitos. O uso que durante centos de anos fixeron os nosos 
devanceiros destas fontes, non só para o propio abastecemento senón tamén polo valor 
sanitario, achéganos á memoria da historia de Chantada. Por outra banda desta riqueza 
que posuimos pode realizarse un aproveitamento racional e sostible xa sexa en 
establecementos balnearios polo seu valor terapéutico, xa como augas de bebida ou 
ben como aproveitamento das substancias en disolución ou suspensión que conteñan 
para beneficio de tódolos veciños e veciñas. E englobando estes dous aspectos, pode 
complementar a rica oferta turística do noso concello cun atractivo de primeira orde. 
 
Dentro do termo municipal de Chantada podemos destacar tres emplazamentos deste 
tipo. Quizáis o primeiro no que se pensa e máis coñecido sexa o manancial e o Balneario 
de Mouriscados, na parroquia de Arcos, que funcionou durante gran parte do século XX, 
cunhas instalacións que dispoñían de aloxamento aparte do propio disfrute das augas 
sulfurosas, ainda que hoxe en día se atopan nun marcado deterioro e sen figura de 
protección algunha. 
 
Outra fonte tamén de augas sulfurosas localízase preto do lugar de Carballedo, na 
parroquia de Sabadelle, actualmente sen uso e entre terras de labor. Finalmente temos 
o manancial de Pozo da Ola, preto do lugar de Adaúlfe na parroquia de San Pedro de 
Líncora, que se ben chegou a ter unhas construccións asociadas, foron abandonadas e 
hoxe en día o uso limítase ós veciños do entorno. 
 
Esta riqueza no seu estado actual non só impide o seu disfrute e atractivo, senón que 
pode poñer en risco a súa mera conservación e existencia para o futuro. Por iso é 
necesaria unha intervención urxente e decidida da administración local. 
 
Como figura no artigo 27 do Estatuto de Autonomía para Galicia, a Comunidade é 
competente en materia de augas minerais e termais, e en virtude desta competencia 
ditouse a Lei 5/1995, do 7 de xuño, de regulación de augas minerais, termais, de 
manancial e dos establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia. 
Nesta norma fíxanse as condicións que rexen na actualidade as declaracións de augas 
minerais ou de manancial, o dereito de aproveitamento, as concesións e os 
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establecementos balnearios. Con esta lexislación na man resulta posible que o Concello 
poda facer valer o dominio público sobre as augas e tamén intervir nos mananciais de 
Carballedo e Pozo da Ola. 
 
Por outra banda, tendo en conta a propiedade privada do Balenario de Mouriscados, a 
actuación debe ser diferente. A Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de 
Galicia faculta á Xunta a establecer distintas figuras de protección sobre bens inmobles, 
o que esixe ós propietarios obrigas de conservación e incluso de acceso. Cremos que 
esta ferramenta administrativa pode ser a máis adecuada para lograr o obxectivo de 
conservar e valorar o patrimonio das augas. 
 
Por todo o anteriormente exposto, proponse ó Pleno Municipal a adopción dos 
seguintes: 
 
 

ACORDOS 
 
 
1) Realizar as xestións precisas ante a Xunta de Galicia para a declaración da condición 

de minero-medicinais das augas dos mananciais de Mouriscados, Carballedo e Pozo 
da Ola, así como a obtención da concesión ou autorización exclusiva do uso de ditas 
augas por parte do Concello, conforme ó disposto na Lei 5/1995, do 7 de xuño, de 
regulación de augas minerais, termais, de manancial e dos establecementos 
balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
2) Tramitar ante a Xunta de Galicia a figura de protección máis adecuada para o 

Balneario de Mouriscados, que permita a súa conservación, posta en valor e acceso 
para as persoas. 

 
3) Proxectar e executar as obras precisas para facilitar o acceso ós mananciais e 

balnearios e un aproveitamento adecuado das augas. 
 

4) Realizar unha sinalización de tódolos mananciais e balnearios dende as vías de 
comunicación do Concello. 

 
5) Elaborar material de divulgación deste patrimonio e ofrecelo tanto físicamente na 

Oficina de Turismo coma de xeito dixital na páxina web do Concello. 
 
Chantada, 18 de maio de 2021, 
 
 
 
 

Asdo. Raquel López Rodríguez 
Voceira do Grupo Municipal Socialista 

Concello de Chantada 
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