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Á atención do alcalde do Concello de Chantada.

Moción de Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular

para trasladar á Xunta a oposición aos novos impostos sobre a

auga.

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez, integrantes de pleno direito da Corporación do

Concello de Chantada e voceiros do grupo municipal Por Chantada-CUP, apresentan ao abeiro do

disposto nos artigos 94.1 e 94.2 do  Regulamento Orgánico Municipal  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 – Candidatura de

Unidade Popular para trasladar á Xunta a oposición aos novos impostos sobre a auga.

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

CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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A Xunta da Galiza pretende aprobar dúas novas taxas que van disparar a factura da auga.

Concretamente, trátase de dous canons de nova criazón, incluídos no Anteproxecto de lei para a

xestión integral do ciclo da agua, xa en tramitación, que visan substituír o actual coeficiente de

verquidos.

Desde Por Chantada subliñamos que para o uso doméstico existe agora no trecho máis baixo

de consumo unha tarifa de 0€ que pasaría cos novos impostos a 0.15€ por metro cúbico, avanzando

no mercado e mercantilización da auga, aspecto que xa contiña a filosofía da  Lei de augas da

Galiza do PP coa que se comezou a aplicar desde 2012 o canon da auga1. Por exemplo,  nun

fogar onde vivan 3 persoas cun consumo de 25 m3 de auga cada trimestre pagaríase case o

triplo: dos actuais 6.65€ a 18.7€. Para alén do xa emplicado os novos canons incorporan unha parte

fixa (1.54€ por persoa e mes). 

O incremento impositivo tamén se notaría nos usos asimilados ao doméstico, é dicir, aqueles

que consomen menos de 2000 m3/ano e nos non domésticos, mais nestes casos só atinxiría a parte

fixa do canon. Para os primeiros pasa de 1.54€/persoa para 3.08€ e, no segundo, sobe de 2.57€/mes

a  3.08.  A proporcionalidade  e  a  xustificación  para  desincentivar  o  malgasto  non  se  atopa  por

nengunha parte. 

Por outras palabras, en sintonía coa panoplia lexislativa do PP, a nova lexislación castigará

máis aos consumidores domésticos e nomeadamente aos que teñen un consumo máis baixo

que, polo xeral, son fogares máis humildes. Contodo, contémplanse bonificacións de 50% para

familias  numerosas  e  fogares  en  risco  de  exclusión  social.  Porén,  para  estas  últimas  moradas

deberían ser do 100%.

Desta arte,  estimacións de profesionais do sector sitúan a suba do recibo en 180% na

auga dos fogares e 130% no caso das empresas. Un despropósito que, na Galiza, coincide no

tempo coa suba interanual máis elevada da inflación rexistrada do Estado español (4%).

Os  novos  impostos  (canons)  visarían  substituír  o  actual  coeficiente  de  vertidos e

denominaríanse do seguinte xeito:

• Canon de xestión de depuradoras.

1 Este imposto non sofrería mudanzas coa nova normativa en trámite.
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• Canon de xestión da rede de colectores.

A maiores,  o anteproxecto inclúe outra  mudanza tamén discutíbel  pola  falta  de progresividade.

Grava as fugas de auga na rede de abastecemento, caso superen 20% do volume captado, mais

cunha única parte variábel de 0,29€ m3. 

Evidentemente, apenas afectarían aos galegos que dependan de infraestruturas xeridas por

Augas de Galicia, entidade que no noso Concello leva recadado moito e feito pouco ou nada perante

a  pasividade  municipal.  De  feito,  temos  demandado  os  grupos  da  oposición  transparencia  no

volume recadado e accións no noso termo municipal, mais a pasividade do Goberno local foi a

tónica xeral. 

Agardemos que nesta ocasión podamos trasladar por unanimidade os acordos da moción, xa

que vai  atinxir  aos  consumidores  domésticos,  mais  tamén aos  concellos.  Os entes  municipais

deberán  pagar  o  Canon  de  xestión  de  abastecementos,  outro  tributo  de  nova  criazon  que

contempla o anteproxecto e que deberán abonar os concellos aos que Augas da Galiza dea estes

servizos.

Por todo o exposto anteriormente e agardando acadar a UNANIMIDADE, o grupo municipal Por

Chantada-CUP propón ao Pleno da Corporación do Concello de Chantada o seguinte ACORDO:

1.- A Corporación demanda do Goberno da Xunta da Galiza a paralización do anteproxecto e

a súa tramitación desde o diálogo social e incorporando os principios de proporcionalidade e

progresividade fiscais. 

2.-  A Corporación  eleva  á  Xunta  a  exixencia  de  saneamento  e  depuración  axeitadas  nas

parroquias  do  rural  para  o  que  son  necesarios  maiores  dotacións  e  destinar  parte  dos

gravames recadados por Augas da Galiza.

3.- A Corporación insta ao Goberno galego a deseñar un plano para toda Galiza, a comezar

polo interior galego e os concellos e parroquias atinxidos por figuras de protección como a de
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Reserva de Biosfera, para dotar con carácter urxente de sistemas de depuración de augas

residuais e saneamento a estes territorios.

4.- O Pleno municipal solicita apoio da FEGAMP na defensa destes acordos, así como pór os

mesmos  en  coñecemento  dos  concellos  adheridos  por  se  quixesen  apresentar  solicitudes

análogas. 

Chantada, na data da sinatura dixital.
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