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RECOMENDACIÓN DIRIXIDA AO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PORTO DO (A
CORUÑA) SON PARA A SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE AO NÚCLEO RURAL DE
OUTEIRO (NOAL).

Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2015

Sr. alcalde:

Na tramitación e resolución do citado expediente de queixa, se tiveron en conta os seguintes

ANTECEDENTES

1º.- Coa data do 4 de decembro admitiuse a trámite o escrito de queixa (rexistro de saída nº
13.555) e, en consecuencia, a institución promoveu unha investigación, sumaria e informal,
ante ese concello para clarificar os feitos consignados na reclamación.

2º.- Ao non recibir o informe municipal requirido dentro do prazo establecido, reiterouse ao
concello a súa remisión o 13 de febreiro (rexistro de saída nº 1483/15). Este requirimento
púxose no coñecemento do interesado o día 16 de febreiro, co cal se cumpriu coa petición
formulada o día 25 de febreiro. No seu escrito dicíase “...... ata a data non recibín ningunha
notificación da súa institución”.

3º.- O Sr. Alcalde remitiunos o seu informe o día 26 de febreiro (rexistro de saída nº 872) nos
seguintes termos:
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“O núcleo de Outeiro (Noal), contra o indicado na queixa de referencia, ten pavimentadas
todas as vías de titularidade pública existentes.

Por outra banda, ese núcleo dispón tamén dunha rede secundaria de saneamento, aínda
que, de conformidade coa normativa aplicable (artigos 3 e 5 da Ordenanza fiscal n° 7
reguladora da taxa de sumidoiros), os propietarios deben asumir á súa costa as obras de
conexión á rede, despois de ser autorizados polo concello. Por este motivo, hai no núcleo
algunha vivenda que non está conectada ao servizo xa que, ademais, dispón de sistemas
autónomos de tratamento das augas lixadas.

En relación co servizo de abastecemento de auga potable, nun municipio da extensión de
Porto do Son, e tendo en conta as limitacións orzamentarias existentes, o concello viuse
obrigado a priorizar as actuacións de dotación dese servizo de acordo coa súa
dispoñibilidade de recursos. Con todo, en datas recentes o Servizo Municipal de Augas e
Saneamento realizou unha sondaxe entre os veciños do núcleo de Outeiro en Noal para
coñecer a demanda do servizo de abastecemento de auga potable, resultando que unha
ampla maioría deles rexeitaron a súa implantación”.

ANALISIS

O primeiro que sorprende é que se concedeu unha licenza de primeira ocupación da vivenda
sen estar dotada dos servizos básicos sinalados na súa denuncia urbanística.

Supoñemos que estamos en presenza dunha vivenda antiga, non sometida no seu momento
ás normas establecidas para garantir a súa habitabilidade.

A continuación debemos contrastar o contido da súa queixa co informe municipal:

-Todas as vías de titularidade pública existentes están pavimentadas.

- Existe unha rede secundaria de saneamento e aqueles propietarios que desexen conectar
con ela, deben asumir os gastos. Esta observación municipal axústase ao disposto no artigo
24 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, que no
seu apartado 2 sinala que se se pretende actuar sobre a edificación existente nun núcleo
rural, o seu propietario debe executar ao seu cargo a conexión cos servizos existentes. Neste
sentido a ordenanza fiscal número 7, reguladora da taxa de sumidoiros, é congruente co
citado mandato legal.
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- En canto ao abastecemento de auga a domicilio, supoñemos que, de ser certa a enquisa
realizada entre os veciños do lugar, deben ter auga nas súas vivendas, ben mediante pozo,
ben mediante captacións privadas, de mananciais autorizados, polo que se consideran
servidos.

CONCLUSIÓN

Analizada a información municipal nos seus propios termos e admitida a carencia dun
servizo municipal de auga a domicilio, debemos lembrar que:

Estamos en presenza dun servizo municipal, coas seguintes características:

-É básico (art. 27.1.b) do Decreto Lexislativo 1/2012, que aproba o texto refundido da Lei do
chan e urbanismo, e o artigo 15 do Directiva marco de auga 2000/60).

-É unha competencia propia do municipio e a súa prestación ten o carácter de mínima e
obrigatoria (art. 25.2 e 26.1.a) da Lei 7/85 de bases de réxime local).

-Goza de atención prioritaria (art. 70 do texto refundido da Lei de augas 1/2001).

-E a súa prestación está sometida a control sanitario (art. 42.3.a) da Lei xeral de sanidade
14/1986 e Real Decreto 140/2003).

En consecuencia e ao amparo do establecido no artigo 32.1 da Lei 6/1984, do Valedor do
Pobo, formúlase ao Concello de Porto do Son a seguinte RECOMENDACIÓN:

Tendo presente que o abastecemento de auga a domicilio no núcleo rural de
Outeiro de Noal, no Concello de Porto do Son, é un dereito cualificado de humano
pola Directiva marco 2000/60, debe priorizarse a súa prestación entre as
actuacións previstas pola administración municipal, por ser esencial para a
existencia da vida veciñal.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.


