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PROTOCOLO DE COLABORACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO PACTO 

LOCAL PARA A XESTIÓN DO CICLO URBANO DA AUGA 

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2013 

REUNIDOS 

Dunha parte, D. Agustín Hernández Fernández de Rojas, Conselleiro de Medio 

Ambiente, Territorio e lnfraestruturas, en nome e representación da Entidade Pública 

Empresarial Augas de Galicia, de acordo con el artigo 13 de la Lei 9/201 O, do 4 de 

novembro, de augas de Galicia, no exercicio das funciones atribuidas por los artigas 

13 da Lei 9/201 O e 6 do Estatuto da Entidade Pública Empresarial Augas de Galicia, 

aprobados polo Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro. 

Doutra, D. José Manuel Rey Varela, presidente da Federación Galega de Municipios 

e Provincias (CIF V15160963) que actúa en nome e representación daquela, 

segundo prevén os seus estatutos. 

Os reunidos actúan no exercicio dos seus cargos e, na representación que ostentan, 

recoñécense capacidade para abrigarse nos termos do presente documento e, para 

o efecto,

l. INTRODUCCIÓN

MANIFESTAN 

1.1. O marco normativo regulador en materia de auga experimentou cambios 

relevantes nos últimos anos a raíz da aparición de nova normativa, tanto a nivel 

comunitario europeo como estatal e, máis recentemente, a nivel autonómico galega. 

Tanto este feito como a necesidade de afrontar as novas problemáticas que xorden 

e a evolución tecnolóxica e dos medios e posibilidades existentes para facilitar a súa 

resolución, fan aconsellable buscar a coordinación entre administracións coa 

finalidade de potenciar a realización de tódalas actuacións posibles de cara á 

consecución dos novas obxectivos fixados na normativa, resultando conveniente e 
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oportuno no momento actual a introdución de distintas propostas e medidas, que son 

o obxecto do presente instrumento, que permitan avanzar na consecución dunha

xestión eficaz dos recursos hídricos. 

1.11. A política de augas variou en grande medida coa promulgación da Directiva 

Europea 2000/60/C E, do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 

2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da 

política de augas, que formula a necesidade de protexer o medio hídrico e mellorar o 

estado das augas para asegurar un desenvolvemento sostible. A auga e a 

regulación dos servizos relacionados con ela constitúen unha das prioridades 

ambientais da Comisión Europea, que establece nesta norma as orientacións que 

debe ter a dita política en Europa durante as próximas décadas e responde ao 

interese da Unión Europea en organizar a xestión das augas superficiais, 

continentais, de transición, augas costeiras e subterráneas, co fin de previr e reducir 

a súa contaminación, fomentar o seu uso sostible, protexer o medio acuático, 

mellorar a situación dos ecosistemas acuáticos e paliar os efectos das inundacións e 

das secas. 

A Directiva Marco consagra os principios de conservación e xestión escrupulosa de 

respecto medioambiental, as exixencias de parámetros de garantía e control nos 

sistemas de abastecemento, os controles nos procesos de depuración e vertidos ou 

a aplicación de complexos sistemas de control ao longo de todos os procesos no 

ciclo integral da auga. Pero ademais, coherentemente coas directrices constitutivas 

da Unión Europea, todos os axentes económicos que interveñen na captación, 

tratamento, distribución, depuración ou vertidos da auga deben realizar as súas 

actividades en consonancia cos principios que desde este ámbito se sinalan que 

teñen unha grande incidencia na vida do sector. 

Resaltar, pola relevancia que ten para a consecución dos obxectivos que se 

pretenden coa efectividade do presente documento, como un dos aspectos 

fundamentais que considera a Directiva, no seu artigo 9, a importancia de ter en 

canta o principio de recuperación de custes e que os prezos sirvan como incentivo 

para mellorar a eficiencia no uso da auga e así axudar a conseguir os obxectivos 

ambientais. Os prezos son un instrumento máis para protexer a calidade da auga e 

2 



ll XUNTA

DE GALICIA 
fegamp25 
25 .;¡nos il vangarda do munic1pal1srno 

para contribuír a salvagarda tamén da saúde de todos os cidadáns e dos 

ecosistemas. De acorde coa citada Directiva, compatibilizar o crecemento 

económico e a prestación de servizos de auga á poboación coa axeitada 

conservación do medio hídrico require que os prezos sirvan para recuperar os custes 

que supón poñer a auga a disposición dos usuarios, e require tamén que os prezos 

reflictan a escaseza do recurso e os custes de repoñer e garantir a calidade 

ambiental do medio hídrico. 

Os prezos deben servir como incentivo para un uso eficiente e responsable da auga 

por parte de todos, unha vez asegurado o acceso a uns servizos de auga de 

calidade nos fogares, independentemente da súa capacidade económica. Neste 

senso, esta norma europea impón o mandato aos Estados membros de garantir que 

a política de tarificación incite aos consumidores a utilizar os recursos de forma 

eficaz e que os diferentes sectores económicos contribúan á recuperación dos 

custes dos servizos relacionados co uso da auga, incluidos os custes ambientais e 

de recursos. 

1.111. A Directiva Marco foi obxecto de transposición, no ámbito estatal, ao 

ordenamento xurídico español mediante o artigo 129 da Lei 62/2003, que modificou 

o texto refundido da Lei de Augas, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2001,

do 20 de xullo, e, no ámbito autonómico galega, recentemente, tamén queda 

reflectida na nova normativa aprobada nesta materia, a Lei 9/201 O, do 4 de 

novembro, de augas de Galicia. 

Esta lei ten por finalidade garantir as necesidades básicas de uso de auga da 

poboación, favorecendo o desenvolvemento económico e social da Comunidade 

Autónoma de Galicia e compatibilizándoo coa preservación dos recursos e o medio 

hídrico e, como obxectivos fundamentais, a ordenación das competencias da 

Comunidade Autónoma de Galicia e dos entes locais galegas en materia de auga e 

obras hidráulicas; a ordenación do ciclo integral da auga de uso urbano e o 

establecemento das bases para unha xestión eficiente dos servizos de 

abastecemento, de saneamento e de depuración así como o establecemento do 
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réxime económico-financeiro da auga en Galicia co obxectivo de preservar, protexer 

e mellorar o recurso e o medio hídrico. 

Esta lei crea a Entidade Pública Empresarial Augas de Galicia como ente 

responsable en materia de augas no ámbito das competencias que corresponden á 

Xunta de Galicia. A súa vontade é facer desta entidade a administración única e 

ordinaria da política de augas na nosa Comunidade Autónoma atribuíndolle as 

competencias xerais no ámbito das augas e as obras hidráulicas e as competencias 

propias da política de abastecemento e de saneamento, así como a intervención na 

planificación territorial e urbanística que lle corresponde á Administración da 

Comunidade Autónoma. 

lnclúe a regulación das políticas de abastecemento e de saneamento que deberán 

desenvolver a Administración da Comunidade Autónoma a través de Augas de 

Galicia e as entidades locais, que teñen o fundamento claro de garantir a 

subministración de auga en cantidade e calidade axeitada a todos os núcleos de 

poboación legalmente constituídos no marco do que indique a planificación 

hidrolóxica aplicable, para o abastecemento, e contribuír a acadar o bo estado 

ecolóxico das augas e dos seus ecosistemas asociados mediante o cumprimento 

dos obxectivos que nesta materia fixe a lexislación aplicable, no caso do 

saneamento e da depuración de augas residuais. A norma asume o principio de 

recuperación de custos dos servizos relacionados coa auga por parte de todas as 

administracións que interveñen no ciclo da auga. 

Destacar tamén que a lei atribúe expresamente á Comunidade Autónoma as 

funcións de inspección e control destes servizos básicos e a garantía última da súa 

prestación así como as facultades de regulamentación xeral dos servizos no ámbito 

de abastecemento e o saneamento e da planificación. 

l.IV. Con competencias e responsabilidades importantes na materia que nos ocupa 

figura tamén a administración local. As entidades locais teñen o dereito, a abriga e a 

capacidade efectiva para ordenar e xestionar una parte importante dos asuntos 

4 



I XUNTA 

DE GALICIA 
fegamp25 
2S .:mos .:i vangardcl do m11niopol1sr110 

públicos, no marco da legalidade, baixo a súa responsabilidade e en beneficio dos 

seus habitantes. 

A normativa básica en materia de réxime local, Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 

das bases de réxime local así como a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración 

Local de Galicia, e a citada lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia (que 

fai referencia expresa e respecta esta lexislación básica e o principio de autonomía 

local), atribúe aos concellos, entre outras, competencias en materia de subministro 

de auga, alcantarillado e tratamento de augas residuais e regula tamén servizos que 

todo concello debe prestar, por si mesmo ou asociado, entre outros, o 

abastecemento domiciliario de auga potable e alcantarillado. 

Os servizos de abastecemento (tratamento e distribución de auga potable), 

alcantarillado e depuración de auga urbana son servizos públicos obrigatorios 

esenciais reservados a favor das entidades locais, habilitando a lei para a súa 

xestión directa ou indirecta mediante as moitas formas que a normativa sinala. A 

xestión directa pódese realizar pola propia entidade (servizos municipais, 

mancomunidades de servizos, por un organismo autónomo local ou por unha 

.sociedade mercantil de capital íntegro do concello ou empresa pública). A xestión 

indirecta pode adoptar a forma de concesión, xestión interesada, concerto, 

arrendamento ou sociedade mercantil coa capital parcial do concello ou empresa 

mixta. 

Tamén a nivel local, de acordo co disposto no Real Decreto 140/2003, do 7 de 

febreiro, polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de 

consumo humano, é onde teñen que executarse as decisións sobre o control da 

calidade da auga de consumo humano, así como a adopción de medidas ante os 

incumprimentos detectados, en virtude das competencias atribuídas aos entes locais 

na citada Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e 

seguindo, no seu caso, as indicacións da administración sanitaria autonómica 

competente e contando co seu asesoramento. 
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O citado Real Decreto 140/2003, que ten por obxecto establecer os criterios 

sanitarios que deben cumprir as augas de consumo humano e as instalacións que 

permiten o seu subministro desde a captación ata a billa do consumidor e o control 

destas, garantindo a súa salubridade, calidade e limpeza, co fin de protexer a saúde 

das persoas dos efectos adversos derivados de calquera tipo de contaminación das 

augas, establece, no seu artigo 4, as responsabilidades e competencias no seu 

ámbito. 

Dispón este artigo que é dos concellos a responsabilidade de asegurar que a auga 

subministrada a través de calquera rede de distribución, cisterna ou depósito móbil, 

no seu ámbito territorial, sexa apta para o consumo no punto de entrega ao 

consumidor; engadindo que, cando a captación, a condución, o tratamento, a 

distribución ou o autocontrol da auga de consumo a realice un xestor distinto do 

concello, será o concello o que velará polo cumprimento do disposto no Real 

Decreto por parte dos mesmos. 

Establece tamén esta norma que o autocontrol da calidade da auga de consumo 

humano para a poboación do municipio corresponde ao propio concello cando a 

xestión do abastecemento sexa de forma directa, senda a responsabilidade, para o 

caso de que esta xestión sexa de forma indirecta, dos propios xestores, cada un na 

súa propia parte do abastecemento. 

Por último, dentro da regulación efectuada por esta norma en relación coas 

captacións da auga para consumo humano, destacar o establecido no seu artigo 7, 

que impón a abriga, para a entidade pública ou privada responsable da construción 

da captación, de instalar as medidas de protección axeitadas e sinalizar de forma 

visible para a súa identificación como punto de captación de auga destinada ao 

abastecemento da poboación, segundo estableza a autoridade sanitaria, co fin de 

evitar a contaminación e degradación da calidade da auga; e a abriga, para o xestor 

da captación, de manter as medidas de protección propias da súa competencia, sen 

prexuízo das competencias do organismo de bacía e das Administracións hidráulicas 

das Comunidades Autónomas. 
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Por outra banda, cómpre tamén facer mención, tamén no seu ámbito local, á 

potestade tributaria da que gozan as entidades locais. Neste senso o Real decreto 

Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Leí 

reguladora das Facendas Locais atribúelles a competencia para, nos termos 

establecidos na normativa, establecer taxas pola utilización privativa ou o 

aproveitamento especial do dominio público local así como pola prestación dos 

servizos públicos ou a realización de actividades administrativas de competencia 

local que se retiran, afecten ou beneficien de modo particular aos suxeitos pasivos. 

Este texto establece que a xestión, liquidación, inspección e recadación dos tributos 

locais se realizará de acordo co previsto na Leí Xeral Tributaria e nas demais leis do 

Estado reguladoras da materia, se ben, en recoñecemento da autonomía local, 

permite que a través das súas ordenanzas fiscais poidan adaptar la normativa citada 

ao réxime de organización e funcionamento interno propio sen que tal adaptación 

poida contravir o contido material da dita normativa. 

En consecuencia, as competencias en relación coas contraprestacións que se 

esixan pola prestación dos servizos públicos municipais corresponden ás entidades 

locais sucedendo, non obstante, que a autonomía tributaria local debe exercerse de 

acordo coa Constitución e a lexislación. 

l.V. Reguladas na lexislación citada, na Lei de Augas, aprobada polo Real decreto

Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo e nos seus regulamentos de desenvolvemento, 

Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, do Dominio Público Hidráulico, así como na 

Lei 9/201 O, do 4 de novembro, de augas de Galicia, atópanse as Comunidades de 

Usuarios, que teñen o carácter de corporacións de dereito público adscritas ao 

organismo de conca, e que agrupan a todos os usuarios dos bens do dominio 

público hidráulico dunha mesma concesión ou toma ou en zonas contiguas. 

Estes órganos, que reúnen aos usuarios que teñen dereitos sobre usos da auga na 

zona, realizan as funcións de policía, distribución e administracións das augas que 

teñan concedidas pola Administración, e, a súa constitución permite, para aqueles 

usuarios que deciden integrarse, contar cun órgano de goberno que teña 

representación xurídica, que una os distintos esforzos, promova e coordine 
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solucións, participe nos pactos e acordos a realizar e, en xeral defenda os intereses 

de todos e cada un dos usuarios. Neste senso, a propia Lei de Augas establece 

expresamente vías de colaboración con estes órganos e ofrece a posibilidade de 

poder celebrar convenios entre organismos de canea e comunidades de usuarios. 

A figura das Comunidades de Usuarios atópase reforzada e promovida pola mesma 

Administración, que non so recoñece ás xa existentes, senón que abriga a todos os 

futuros usuarios que utilicen a auga en común a constituírse en Comunidade de 

Usuarios. 

Aquí, na nosa Comunidade Autónoma, as comunidades de usuarios son de grande 

importancia, xa que unha parte importante da poboación galega se autoabastece, 

ben a través de Comunidades de Usuarios ou ben de pozos particulares. Débense 

de concretar os aspectos relacionados co seu ámbito en relación coa normativa de 

augas e, en especial, cos conflitos que poden derivar da competencia municipal de 

control de calidade das augas para subministro, tal e como establece o xa 

mencionado Real Decreto 140/2003, do 7 de febreiro, que establece os criterios 

sanitarios da calidade da auga de consumo humano. 

Existe a vontade por parte da Xunta de Galicia de fomentar e incrementar a 

colaboración entre administración da auga e administrados, de xeito que se facilite e 

avance na consecución dos obxectivos ambientais comúns e na mellara da 

eficiencia e eficacia da prestación de servizos que todos comparten. 

l.VI. Como pode extraerse do ata aquí exposto é unha realidade necesaria e habitual 

a concorrencia de títulos competenciais sectoriais na xestión da auga. As augas 

constitúen o soporte físico dunha pluralidade de actividades e de servizos públicos e 

privados en relación cos que posúen competencias as distintas administracións e 

nos que participan tamén numerosos axentes públicos e privados, sucedendo, non 

obstante, que estas augas, que están sometidas á crecente presión que supón o 

continuo incremento da demanda de auga de boa calidade en cantidades suficientes 

para todos os usos, non son un ben comercial senón que son un patrimonio que 

ternos que protexer, defender e tratar como tal. 
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Os servizos de abastecemento, tratamento e distribución de auga potable, redes de 

sumidoiros e depuración de augas urbanas son competencia municipal; a prestación 

destes servizos pode levarse a cabo de moi distintas formas, por distintas 

administracións, directa ou mancomunadamente, por empresas públicas ou 

privadas; a xestión ou distribución tamén pode ser prestada por comunidades de 

usuarios; ademais destacar a importancia doutros axentes que interveñen no 

financiamento ou na construción directa das infraestruturas para a prestación dos 

servizos e o papel fundamental neste senso da administración autonómica galega, a 

cal participa dun xeito moi importante e fundamental na realización de infraestruturas 

e na financiamento de actuacións dos concellos en materia de servizos da auga, xa 

que leva a cabo actuacións de inversión ou financiamento de infraestruturas para os 

servizos urbanos da auga a través da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

lnfraestruturas e a Entidade Pública Empresarial Augas de Galicia. 

Ademais engadir que a prestación dos servizos da auga por parte dos diferentes 

axentes levan consigo un pagamento e existen unha serie de figuras, taxas, tarifas, 

canóns ou coeficientes que deben servir ás autoridades e outros axentes para a 

recuperación de custes, para facer fronte ao mantemento e á conservación das 

infraestruturas en condicións axeitadas e para asegurar o equilibrio financeiro na 

prestación destes servizos. 

Por todo o exposto faise necesario establecer mecanismos de cooperación e 

coordinación que eviten continuos conflitos e establecer uns criterios uniformes a 

seguir na xestión da auga e na prestación destes servizos de xeito que se consiga 

satisfacer as garantías dos dereitos e intereses dos usuarios e consumidores 

recoñecidos na Constitución, sempre dentro do exercicio das competencias 

autonómicas e locais e coa finalidade última de conseguir dar cumprimento aos 

obxectivos fixados na actualidade, fundamentalmente dende Europa, que esixen 

unha maior inversión e un cambio de rumbo nalgúns aspectos. 

A finalidade desta instrumento é a de fixar as bases para unha cooperación 

institucional entre administracións de xeito que se consigan evitar problemáticas ou 
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frear e resolver eficazmente as que se produzan así como avanzar na consecución 

dunha xestión óptima do ciclo integral da auga. 

Por isto establécense uns compromisos políticos e de xestión cos que se pretende 

conseguir a garantía de que os cidadáns reciban servizos de auga coa calidade que 

necesitan, a protección dos ecosistemas e acadar o desenvolvemento sostible e a 

calidade ambiental que debe ter a sociedade actual e as futuras. Os obxectivos 

comúns que se fixan a continuación e as medidas que se establecen para a súa 

consecución pretenden establecer un punto de partida, un camiño a seguir, e deben 

ser aplicadas, mantidas e melloradas para poder progresar na optimización da 

xestión. 

11. PRINCIPIOS

O pacto que se desenvolverá deberá rexerse e desenvolverse baixo unha serie de 

principios xerais que as partes asinantes e os resto dos suxeitos afectados deben 

respectar. Son os seguintes: 

Legalidade. Respectarase o marco legal estatal, autonómico e local existente que 

ven dado fundamentalmente pola Constitución, o Estatuto de Autonomía, o Real 

Decreto Lexislativo 1 /2001, do 20 de xullo, que aproba o texto refundido da Leí de 

Augas e os seus regulamentos de desenvolvemento, a Lei 9/201 O, do 4 de 

novembro, de augas de Galicia e os seus regulamentos de desenvolvemento, a Lei 

7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local así como a Lei 5/1997, 

do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia. 

Lealdade institucional. Respectarase o exercicio lexítimo de competencias polas 

outras Administracións Públicas, e ponderarase, no exercicio das competencias 

propias, a totalidade dos intereses públicos implicados, e, en concreto, aqueles 

respecto dos cales a súa xestión estea encomendada ás outras Administracións. 

Auxilio recíproco. Facilitarase a información que precisen ás outras 

Administracións sobre a actividade que desenvolvan no exercicio das súas 

competencias e prestarase a cooperación e asistencia activa que se puidera recabar 

para o exercicio eficaz das competencias. 

Interese básico. Respectarase o principio de autonomía local, atendendo a que o 

exercicio das competencias públicas debe incumbir preferentemente ás autoridades 
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máis próximas aos cidadáns, sendo esta proximidade unha garantía de xestión 

eficaz dos servizos públicos. Do mesmo xeito, respectaranse aquelas competencias 

que deben residenciarse no ámbito autonómico por existir un interese público 

claramente de ámbito autonómico ou exceder do ámbito supramunicipal. 

Eficacia e transparencia na xestión da auga. Garantirase ao cidadán a prestación 

dos servizos e a calidade esixida da dita prestación, de modo que sexa consciente 

do servizo que se lle presta en correspondencia co esforzo que se lle pide na 

recuperación de custos. 

111. MEDIDAS E ACTUACIÓN$ 

As partes acordan a conveniencia da fixación dun marco de medidas sobre ás que 

traballar para impulsar a cooperación entre administracións e acadar ás finalidades e 

obxectivos de mellara na xestión en relación co ciclo urbano da auga e de 

actuacións concretas para darlles efectividade a estas medidas. 

Integran o pacto a desenvolver as seguintes medidas e actuacións: 

1. MEDIDA: FOMENTO DA COORDINACIÓN DA INFORMACIÓN

Actuacións:

1.1 . Divulgación de aplicación Lei de Augas de Galicia e do seu desenvolvemento 

regulamentario. Elaboración de guías de aplicación, organización de xornadas 

técnicas e formativas. 

1.2. Compromiso de aplicación por parte das entidades locais das lnstrucións 

Técnicas para Obras Hidráulicas de Galicia. 

1.3. Compromiso de seguimento, polo menos como base técnica de partida, dos 

Plans de Saneamento e de Abastecemento redactados pala Xunta de Galicia. 

1.4. Creación dunha comisión de coordinación de execución de obras hidráulicas, 

entre as administracións autonómica e local, que traballe nunha proposta que 

permita dar seguimento da execución de obras hidráulicas por todas as 

institucións. 

1.5. Establecemento dunha base SIX na que se manteña a información a 

actualizada a través de Augas de Galicia e/ou EIEL das Deputacións 

Provinciais. 
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2. MEDIDA: PERFECCIONAMENTO DA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DOS

CRITERIOS DO FINANCIAMENTO AUTONÓMICO (FINANCIAMENTO DE

INFRAESTRUTURAS)

Actuacións:

2.1. Determinación duns criterios claros de prioridade nos investimentos en 

materia de obras hidráulicas: obras de Interese Xeral do Estado; obras de 

Interese da Comunidade Autónoma; obras de competencia municipal, e 

financiamento de cada unha delas. 

2.2. Criterios de cofinanciamento por parte das entidades locais. Amortización das 

infraestruturas. 

3. MEDIDA: HARMONIZACIÓN DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS

Actuacións:

3.1. Condicións mínimas para a prestación do servizo de saneamento e 

depuración, a incorporarse como anexo a Regulamento Marco do 

Saneamento e depuración xa aprobado. 

3.2. Condicións mínimas para a prestación do servizo de abastecemento, a 

incorporarse como anexo a Regulamento Marco do Servizo de 

Abastecemento. 

4. MEDIDA: ASEGURAMENTO DA SOSTIBILIDADE FINANCEIRA DO CICLO

URBANO DA AUGA

Actuacións:

4.1. Establecemento dunha estrutura tarifaria de referencia, na que cando menos 

figuren desglosados o abastecemento en alta (no seu caso), abastecemento, 

saneamento e depuración. 

4.2. Implantación dunha estrutura para usuarios domésticos sen consumos 

mínimos que se basee nunha tarifa fixa e unha variable por tramos de 

consumo e na que se consideren o número de habitantes por vivencia. 

4.3. Implantación dunha tarifa para usuarios non domésticos semellante ao Canon 

da Auga, cunha tarifa fixa e unha variable por volume ou por carga 

contaminante. 
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4.4. Establecemento duns rangos de referencia das tarifas, segundo tamaños de 

poboación. 

4.5. Establecemento de deducións e exencións que garantan o acceso á auga aos 

máis desfavorecidos. 

4.6. Realización de estudos de recuperación de custos que incorporen os custos 

de amortización das infraestruturas, e adaptación das tarifas para repercutir 

os custos nun período de 5 anos. 

4.7. Homoxeneización dos períodos de facturación. 

4.8. Aplicación de todos estes criterios por parte da Comisión de Prezos de 

Galicia. 

4.9. Afectación da recadación do recibo da auga á prestación de servizos ou 

construción de infraestruturas do ciclo da auga. Supresión dos canons 

concesionais. 

5. MEDIDA: POTENCIACIÓN DA XESTIÓN SUPRAMUNICIPAL

Actuacións: 

5.1. Elaboración dun mapa cos obxectivos mínimos para a constitución de entes 

de xestión supramunicipal da auga, naqueles casos en que se compartan 

infraestruturas. 

5.2. Aprobación de modelos de Estatutos e ordenanzas para os entes 

supramunicipais. 

5.3. Regulación por parte de Augas de Galicia dos prezos de abastecemento de 

auga en alta, e regularización a través dos contratos de cesión de dereitos da 

auga. 

5.4. Creación por parte de Augas de Galicia e das Deputacións provinciais de 

empresas de xestión do ciclo da auga para pequenos concellos. 

6. MEDIDA: INCREMENTO DA TRANSPARENCIA NA XESTIÓN DO CICLO

URBANO DA AUGA

Actuacións:

6.1. Determinación da obrigatoriedade de sometemento a auditoría técnica e 

financeira dos servizos do ciclo urbano da auga. 
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6.2. Establecemento de obxectivos de mellora na xestión e implantación de 

incentivos para os operadores da auga que consigan cumprilos. 

6.3. Posta a disposición da cidadanía dos resultados das auditorías e de todos os 

estudos e informes derivados do Pacto. 

6.4. Canalizar a comunicación coa sociedade civil a través do Consello para o Uso 

Sustentable da Auga. 

7. MEDIDA: MELLORA NA COORDINACIÓN CON COMUNIDADES DE

USUARIOS

Actuacións:

7.1. Promoción de acordos entre subministros públicos da auga e comunidades de 

usuarios para mutua cesión do recurso en momentos de necesidade. 

7.2. Asunción de responsabilidades por parte das Comunidades de Usuarios no 

control da calidade das augas. 

7.3. Acordo entre Concellos e Comunidades de Usuarios para o informe favorable 

ao Organismo de Bacía para a continuidade das concesións das 

Comunidades de Usuarios. 

8. MEDIDA: MELLORA NOS SERVIZOS DA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA DE 

GALICIA

Actuacións:

8.1. Establecemento dun procedemento áxil para a autorización das limpezas de 

ríos. 

8.2. Redacción do Plan de Saneamento de Galicia de modo que se entendan 

autorizados todos os vertidos previstos neles, sempre que se cumpran 

estritamente as determinacións do plan en canto a dimensionamento, 

obxectivo de vertido e posibles tecnoloxías de depuración. 

IV. ORGANIZACIÓN

O Pacto contará para a súa xestión e desenvolvemento cunha Comisión Institucional 

e unha Comisión Técnica. 
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A Comisión Institucional estará composta por doce vogais, representantes das 

entidades asinantes, catro deles en representación das entidades locais, os cales 

serán nomeados por proposta da Federación Galega de Municipios e Provincias, 

catro en representación das Deputacións e catro en representación da Consellería 

de Medio Ambiente, Territorio e lnfraestruturas. Esta Comisión reunirase unha vez 

ao ano en sesión ordinaria e, en sesión extraordinaria, cando o soliciten, polo 

menos, a metade dos seus membros. 

A Comisión Institucional terá, entre outros cometidos, o de liderar e representar o 

Pacto, difundir as súas actuacións, aprobar os programas de traballo, aprobar as 

propostas de documentación que se efectúen no seu seo, e aprobar as peticións de 

adhesións ao Pacto. 

A Comisión Técnica estará composta por doce vogais, persoal técnico das entidades 

asinantes, catro deles en representación dos concellos, os cales serán nomeados 

por proposta da Federación Galega de Municipios e Provincias, catro en 

representación das Deputacións e catro en representación da entidade pública 

empresarial Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

lnfraestruturas. 

O sistema de funcionamento da Comisión Técnica establecerase ao longo do 

primeiro ano de vixencia do Pacto de xeito que procure a máxima eficacia da dita 

Comisión no cumprimento das súas funcións. A periodicidade das reunións 

acordarase polos seus membros en función da súa necesidade e dispoñibilidade. 

A Comisión Técnica coordinará o Pacto e terá, entre outros cometidos, os de 

deseñar e coordinar os programas de traballo anual, velar pola súa execución, 

presentar os programas de traballo e os documentos que se xeren á Comisión 

Institucional para a súa aprobación, realizar de maneira efectiva o seguimento e 

avaliación das actuacións dos programas de traballo. 

O pacto e os programas de traballo que se constitúan no ámbito do Pacto estarán 

abertos á adhesión de calquera entidade ou organización vinculada a este sector 
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que comparta os seus principios e obxectivos e que se comprometa a respectar os 

acordos adquiridos e a contribuír ao seu desenvolvemento. 

V. SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E FORMALIZACIÓN 

Efectuaranse seguimentos sobre o grao de avance dado aos compromisos contidos 

neste protocolo. Para isto, as partes proporán os mecanismos de seguimento e 

avaliación de cada grupo ou programa de traballo así como do funcionamento das 

Comisións e da marcha do disposto no Pacto. 

As partes comparecentes subscriben este texto e comprométense a participar 

activamente no desenvolvemento do Pacto Local realizando cantas actuacións 

sexan necesarias para facer efectivas cada unha das medidas, que, de común 

acordo, se definiron e que lles afecten. 

En proba de conformidade, as partes asinan 3 exemplares, no lugar e data sinalados 

no encabezamento. 

O Presidente de Augas de Galicia 

D. Agustín Hernández 
Fernández de Rojas 

O Presidente da Federación Galega 
de Municipios e Provincias 

D. José Manuel Rey Varela 
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