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RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO, deputado e voceiro do Grupo Provincial 

Socialista da Deputación de Ourense, en base ó previsto na Lei de Bases Reguladora do 

Réxime Local, ó artigo 91 e 97, entre outros, do R.O.F. e o Regulamento da Corporación 

presenta unha MOCIÓN PARA SOLICITAR Á XUNTA DE GALICIA UN 
REPARTO XUSTO, EQUITATIVO E OBXECTIVO DO CANON DA AUGA 
ENTRE OS CONCELLOS.  
 

Galicia conta, ademais de cun territorio integrado en concas hidrográficas de xestión do 

Estado, cunha propia conca hidrográfica integramente incluída no seu territorio. No ámbito 

territorial desta conca, a Comunidade Autónoma de Galicia dispón de competencia 

exclusiva e, polo tanto, co axeitado fundamento xurídico debe acadar unha regulación que 

responda aos seus propios intereses. Ata o momento, neste senso, a comunidade autónoma 

levou a cabo unha tarefa de regulación en materia de augas, aínda que as normas ditadas 

centráronse fundamentalmente no plano organizativo. 

 

A política de augas require tamén das infraestruturas imprescindibles para levala a cabo. 

Esta política de augas de Galicia oriéntase, fundamentalmente, en dar satisfacción á 

cidadanía nas súas necesidades de auga potable de calidade, o que implica a depuración e o 

saneamento das residuais que resulten do consumo urbano que implica, polo tanto, a 

necesidade de dispoñer de sistemas eficaces de abastecemento e de depuración e 

saneamento de augas residuais que supón a construción e mantemento de infraestruturas, 

para as que se precisan recursos financeiros e económicos suficientes. De aí que exista a 

necesidade de dispoñer dun marco xurídico que regule un sistema tributario, mediante o 

que os beneficiarios dos servizos de abastecemento e de depuración cooperen na súa 

construción e mantemento. 

 

 A Lei 9/2010, do 4 de novembro, de Augas de Galicia recolle no capítulo II o “canon da auga”, 

onde na sección primeira das disposicións xerais, no seu artigo 42, de “creación do canon 

da auga, ámbito e normativa de aplicación” indica: 

 

1. Mediante a presente lei crease o canon da auga como tributo propio da 

Comunidade Autónoma de Galicia con natureza de imposto. 

2. O canon da auga aplicarase no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

 

Tamén no artigo 43 que regula “natureza e obxecto” defínese o canon da auga como “un 

tributo propio da Comunidade Autónoma de Galicia con natureza de imposto de carácter 

real e indirecto e de finalidade extrafiscal afectado ao destino que se indica no artigo 

seguinte”, o que grava o uso e consumo da auga no territorio de Galicia, a causa da 

afección ao medio que a súa utilización puidera producir. 

 

A citada Lei de Augas de Galicia asume o principio comunitario de recuperación de custos 

dos servizos relacionados coa auga, por parte de todas as administracións participantes no 

ciclo da auga. Faino mediante a creación do canon da auga como tributo propio afectado 
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aos programas de gasto da comunidade autónoma en materia do ciclo da auga, como se 

sinala no artigo 44, e coa do coeficiente de vertedura a sistemas de depuración, como taxa 

específica para a prestación deste servizo por parte da administración hidráulica de Galicia. 

 

Algunhas das obrigas da administración autonómica cos concellos recollidas na Lei de 

Augas de Galicia, que regula a afectación do produto do canon son: 

 

A recadación que se obteña co canon da auga queda afectada o desenvolvemento 

de programas de gasto que promovan: 

 

a) A prevención na orixe da contaminación e a recuperación e mantemento 

dos caudais ecolóxicos. 

 

b) A consecución dos obxectivos medioambientais fixados pola lexislación e 

a planificación hidrolóxica de aplicación, e particularmente a dotación dos 

gastos de inversión, explotación e xestión das infraestruturas que se 

prevean. 

 

c) O apoio económico as administracións que dentro da Comunidade 

Autónoma de Galicia exerzan competencias no ámbito do ciclo urbano da 

auga. 

 

d) Calesqueira outros gastos que xenere o cumprimento das funcións que se 

atribuían a Augas de Galicia. 

 

Segundo esta lei, na facturación do recibo da auga que os concellos lle cobran á veciñanza, 

existe unha parte fixa por bloques e outra variable en función do consumo, a través do 

canon de saneamento. 

 

Esta recadación que se produce nos concellos galegos sirve para financiar actuacións de 

mellora en materia de abastecemento, saneamento e explotación de depuradoras de augas 

residuais e para a xestión dos ríos. Isto ten como un dos seus obxectivos primordiais 

fomentar o uso racional da auga e o aforro da mesma. 

 

Estaríamos de acordo con estes criterios e co expostos con anterioridade, se realmente se 

cumpriran os obxectivos de forma equitativa e xusta para todos os concellos se ese canon 

que recadan as entidades locais dos impostos de todos os veciños e veciñas serviran para 

cumprir con ese fin. 

 

A realidade dista moito do que se recolle na norma, producíndose o paradoxo de que hai 

concellos que fan achegas moi elevadas á Xunta con este canon, no que os concellos só 

exercen función recadatoria da propia Xunta e, pola contra, moitos deles levan anos sen 

recibir ningún investimento por parte do ente encargado de dotar de infraestruturas e 

mantemento das mesmas en cada concello, que recae en Augas de Galicia. 
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Esta situación de falta de investimento céntrase maioritariamente en concellos de diferente 

cor política á do goberno da Xunta de Galicia, en moitos casos, con un agravante: existen 

concellos que non cobran polo recibo da auga á veciñanza a través da recadación municipal 

e que son perceptores de obras hidráulicas por parte de Augas de Galicia, resultando 

insolidario e inxusto para a veciñanza, en comparación cos territorios que si cumpren co 

indicado na norma. 

 

Desde o PSdeG-PSOE consideramos que é preciso un cambio nos criterios de distribución 

dos fondos do canon que deben ser xustos, equitativos e obxectivos, sendo o concello que 

recada o beneficiario da súa propia achega. 

 

 

Por todo o exposto, o grupo socialista presenta a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 

 

 

1. Instar á Xunta de Galicia a que o canon que recadan os concellos á veciñanza, a 

través do recibo municipal de abastecemento e saneamento da auga, repercuta a 

través dunha porcentaxe fixa anual en obras hidráulicas nos concellos que cumpren 

as normas fixadas polo propia administración autonómica. 

  

 

En Ourense, a 11 de marzo de 2022. 

 

 

Asinado: Rafael Rodríguez Villarino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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