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PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA A DOTACIÓN DE
SERVIZOS BÁSICOS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN TODO O TERMO MUNICIPAL

O Grupo Municipal de CompostelaAberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguirte proposición para o seu debate no Pleno. O obxecto do acordó procura

mellorar a calidade de vida da poboación de todos os núcleos de Santiago, dotándoos dos servizos

básicos de abastecemento e saneamento nun prazo de 8 anos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS;

Unha das prioridades do anterior mandato municipal foi cambiar as inxustas políticas de abandono do

medio rural que se viñan aplicando con anterioridade. O Concello buscou mellorar a calidade de vida

da poboación e aumentar todos os servizos e equipamentos municipais das parroquias, esixindo as

demais administracións a execución das infraestruturas pendentes e logrando a posta en marcha de

proxectos históricamente demandados. Foi unha aposta por un rural máis vivo, cun tecido

sociocomunitario fortalecido, con actividades culturáis diversas e descentralizadas e non so

concentradas na zona urbana da cidade. Traballando para por en valor o noso tecido produtivo, e

promovendo a recuperación dos nosos espazos medioambientais e do noso patrimonio etnocultural.

Nesta liña de actuación, este Pleno municipal aprobou unha proposición, na súa sesión de setembro,

que recollía a iniciativa de FERUSA -Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago que

agrupa a 19 asociacións veciñais das parroquias rurais de Compostela- para aprobar un 'Pacto polo

rural' que no seu primeiro punto do acordó recollia o seguinte;

1. Adoptar as medidas necesarias para elaborar un acordó marco ou "Pacto polo rural"

que garanta uns obxectivos mínimos de investimentos no ámbito rural, para o período

cíe vixenda 2019-2026. Co compromiso de consignar non menos de 2,5 millóns de

euros por cada un dos exerdcios orzamentarios, ata sumar un total de 20 millóns de

euros neses oito anos.

Sendo conscientes deste agravio e da inxusta situación pola falta de servizos básicos de varios núcleos

rurais do noso termo municipal, o Gobernó municipal encargou unha asistencia técnica para elaborar

un "Estudo-diagnóstico da situación actual dos solos de núcleos no Plan Xeral de Ordenación Municipal

no marco da Lei 2/2016 do solo de Galicia e a súa repercusión tributaria" entregada en Outubro do

2018 e elaborada por 'Oficina de Planeamento', o mesmo estudio que realizou o vixente PXOM.

Partindo deste diagnóstico, que considera que un núcleo ten servizos básicos cando todas as parcelas
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cantan con rede municipal a unha distancia de 100 metros ou menos -sen que sexan necesarias

actuacións singulares de bombeo ou similares- e que un núcleo ten servizos básicos parcialmente

cando unha parte de certa entidade do núcleo canta con eles e outra carece deles, recóllese o seguinte

listado:

"A maior parte dos núcleos rurais • carece da dotación de infraestruturas de

abastecemento e saneamento.

En parroquias como Santa Cristina de Fecha, Busto, César ou O Carballal ningún

núcleo conta con ¡nfraestruturas básicas.

Ñas parroquias de San Xoán de Fecha , Verdía, Nemenzo, Marantes e A Enfesta a

maior parte dos núcleos carecen de dotación de ¡nfraestruturas básicas,

Ñas parroquias de A Peregrina, A Bárdela, O Eixo ou Conxo a dotación e parcial en

fóc/o/os seus núcleos.

En Marrozos e San Xoán de Fóra a dotación é parcial en tódolos núcleos excepto nos

núcleos de Gamas e Montes- O Casal de Horta que carecen de infraestruturas.

En San Caetano a dotación é parcial en tódolos núcleos a excepción do núcleo de A

Escarabuña que conta con ambas infraestruturas.

En Gríxoa soamente o núcleo de Miramontes cante coa dotación completa de

infraestruturas básicas, sendo esta parcial nos núcleos de Marzo de Arriba e A

Ponte-A Valiña-VHar de Gríxoa e carecendo de dotación o núcleo de Marzo de

Abaixo.

En Laraño soamente o núcleo de O Rial de Laraño cante con infraestruturas básicas

mentres que nos núcleos de A Coira e Pardiñas a dotación é parcial.

En Bando soamente Bando de Abaixo conta con ambas infraestruturas, carecendo

das mesmas os núcleos de O Castro de Bando e Zaramacedo, mentres que nos

núcleos de Bando de Arriba e Pausada de Bando a dotación é parcial.

En Figueiras a metade dos núcleos canta con infraestruturas básicas e a outra metade

carece délas. Así, os núcleos de Codesedas-Xulacasa-Correxíns-Marmancou,

Folgoso, As Moas de Abaixo e As Moas de Arriba cantan con ambas infraestruturas

mentres que os núcleos de Piñor, A Pórtela de Fígueiras e Vríns carecen das

mesmas, sendo a dotación parcial no núcleo de A Cova.

En Aríns soamente cantan con ¡nfraestruturas básicas os núcleos de Lobio e

Vílacova, carecendo das mesmas os núcleos de O Aramio, Costa de Aríns, Fornás e

Sobríns, mentres que nos núcleos de A Cacharela, A Pena e A Torre Branca a

dotación é parcial.

Na parroquia de Villestro tódolos núcleos conten con infraestruturas básicas a

excepción do núcleo de Reborído, que carece délas.
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Ñas parroquias de Castiñeiríño e San Fructuoso os núcleos cantan coa dotación

completa de ambas infraestruturas"

Especialmente inxusta é a situación de moitos destes núcleos rurais que están clasificados como solo

urbano (ordenanzas 6A, 6B e 11) no PXOM, traducíndose isto nunha carga impositiva similar á do resto

de solares urbanos ainda que a falta de servizos impide a edificabilidade nestas parcelas. Ademáis, os

mesmos non poden beneficiarse das boniflcacións fiscais que permiten unha rebaixa do IBI naqueles

solos rústicos que carezan dalgún dos servizos básicos ben sexa rede de abastecemento, de

saneamento ou ambas.

Con obxectivo de dar prioridade a estas zonas agraviadas fiscalmente, e referido á clasificación de solo

urbano, procedeuse a realizar unha valoración económica da implantación de infraestruturas

necesarias para acadar a consideración de solar e que poidan ser edificables. Das 31 formacións

periurbanas recollidas no PXOM, 23 teñen abastecemento de maneira integral e catro de maneira

parcial; e 19 teñen infraestrutura de saneamento de maneira total e cinco de maneira parcial. As

maiores carencias teñen que ver coa rede de saneamento das zonas periurbanas de Bárdela,

Marantes e Enfesta. Este estudio-diagnóstico fai unha valoración económica da implantación de todas

estas infraestruturas de abastecemento (1,534.516,39 €) e saneamento (2.109.388,22 €) valorando o

total do investimento en 3.643.904,61 € para dotar todos estes núcleos de ambos servizos,

Isto significa que da rede xeral de abastecemento faltaría por executar na actualidade o tramo arteria

da estrada da Coruña entre os núcleos da Barciela e Forte, as arterias territorial leste e oeste de

Bando, o anel de San Lázaro-San Marcos, o ramal a Lavacolla e o tramo final do ramal ao aeroporto; a

arteria Castiñeirifío-A Susana, entre os núcleos urbanos de Bomais-Piñeiro e A Susana; e o remate dos

aneis Munín-Roxos e Roxos-Silvouta, na estrada de Noia, En canto á rede xeral e principal de

saneamento, falta por executar o tramo da arteria da estrada da Coruña entre os núcleos urbanos da

Bárdela e de Vila Fernández, e a rede dos núcleos urbanos de Agualada, Forte e Ponte Sionlla; os

colectores de Lavacolla que serven aos núcleos rurais da Sionlla e Casáis e a impulsión desde Casáis

a San Marcos; os distribuidores do núcleo urbano de Fontenla, na parroquia de San Lázaro; a rede de

distribución dos núcleos rurais de Fomás, A Cachareis, Costa de Arins e O Aramio, na parroquia de

Arins; e os núcleos urbanos da Peregrina, Sarela de Arriba e Monte da Vila, na parroquia da Peregrina,

Con esta primeira actuación resolveríase o agravio histórico que están a padecer agora os núcleos

rurais cualificados como solo urbano polo PXOM, ficando para unha segunda fase completar a rede de

abastecemento e saneamento do Concello de Santiago, Unha segunda fase que debería planificarse

no presente mandato para ser implementada posteriormente e alcanzar o obxectivo de dotar a todos os

núcleos de servizos básicos. Tal e como recolle o informe "O Rural que queremos" entregado por

FERUSA a todos os grupos municipais en febreiro do presente ano e que marca como prioritario

completar a rede a construción destas infraestruturas na procura do equilibrio territorial entre os barrios

e parroquias de todo o municipio.

Así pois, tendo en conta todo o anterior e seguindo a liña aberta pola proposición para impulsar un

'Pacto polo rural' aprobada en setembro do 2019, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á

consideración do Pleno o seguinte:
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ACORDÓ:

O Pleno insta ao correspondente órgano do Concello de Santiago a:

1. Dotar de abastecemento de auga a todos os núcleos do rural incluidos ñas ordenanzas

6A, 6B e 11 do PXOM que, a pesares da cualificación de solo urbano, non están

conectados á rede de abastecemento, nun prazo non superior a 4 anos (2020-24),

2. Subministrar saneamento a todos os núcleos do rural incluidos ñas ordenanzas 6A, 6B e

11 do PXOM que, a pesares da cualificación de solo urbano, carecen de rede de augas

residuais, nun prazo non superior a 4 anos (2020-24)

3. Elaborar un estudio e plan plurianual que permita abordar a dotación de abastecemento

e o subministro de saneamento ao resto dos núcleos do rural, nun prazo máximo de 8

anos.

Santiago de Compostela, 14 de novembro do 2019

rCONPOSTüA
lÁBERTAj

Rafa Peña Vidal

Concelleiro do Grupo Municipal de Composté'la(%'&^

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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