
 

Auga a contracorrente: a requisa dun ben público 
 
 

Evolución das bases xurídicas do uso da auga 
 
Durante o longo período anterior á revolución liberal do século XIX a auga estaba sometida a unha 
multitude de dereitos. A auga era un ben persoal do rei que delegaba o seu uso aos señores ou aos 
concellos mediante mecanismos xurídicos de tipo feudal. A abolición do réxime señorial decretado 
polas Cortes de Cádiz en 1812 iniciou a implantación dos dereitos individuais da propiedade. 
Comenza un proceso de máis de 50 anos que suprimirá a patrimonialización das augas o 
transformalas no seu conxunto en ben público. A Administración pasaba a detentar en exclusiva a 
propiedade e podía facer concesións para a explotación dos recursos hídricos.  
 
Tras a ruptura co antigo réxime, a nova relación entre concellos e os usos do auga iníciase nada 
máis promulgarse a Constitución gaditana. No desenvolvemento das competencias da lei municipal 
especifícase que “los ayuntamientos velaran por el cuidado de la salubridad de las aguas”. Durante 
o Trienio Liberal, en 1823, se amplían as competencias municipais ao asumir as tarefas de 
“mantener, conservar y limpiar las fuentes”.  
 
Mais non será ata 1879 cando se establece definitivamente o “dominio público de las aguas”. En 
1924 se fixa con carácter de monopolio a competencia dos concellos no referente aos servizos do 
abastecemento do auga e dos sumidoiros. En canto a súa realización non será ata o ano 1955 no 
que se aproba a Lei de Bases de Réxime Local. A nova norma obrigaba aos núcleos urbanos de 
máis de 5.000 habitantes a dispor do abastecemento a domicilio e dun sistema de sumidoiros.  
 
Esta lei rexerá ata 1985, ano no que se modifica. Os concellos seguían a manter competencia en 
réxime de monopolio do abastecemento mais no tocante ao saneamento distinguía entre o servizo 
da depuración e o servizo de sumidoiros. Os sumidoiros seguían a ser potestade das corporacións 
locais mentres a explotación dos recursos de depuración pasaban a ser competencia das 
comunidades autónomas. 
 
 

O abastecemento tradicional 
 
A través dos séculos a poboación abasteceuse mediante a disposición de fontes veciñais e de 
pozos. Era un traballo cotiá acercarse ás fontes para recoller a auga. As fontes eran o lugar por  
excelencia da socialización nunha sociedade rural. Satisfacían as necesidades dos veciños e do 
gando. A inexistencia de sumidoiros facía que as augas luxas se vertesen directamente aos ríos, aos 
arroios, ou ben na corte do gando, que nas casas labregas ocupaban a parte baixa, para estercar.  
Ligado a electrificación a primeiros do século XX os sectores benestantes das vilas comezan a 
introducir a auga nas casas usando os pozos dos que son propietarios. Ao tempo se expanden os 
pozos negros para evacuar as augas negras. É o comezo da universalización do aseo persoal.  
 
O pequeno núcleo de O Barco utilizaba dúas fontes que vertían sobre o río Sil os excedentes do 
extenso acuífero sobre o que asenta o caserío. A primeira estaba no barrio de San Roque e a 
segunda no Porto da Barca, por debaixo da actual Praza Maior. A finais do século XIX a Deputación 
provincial amaña e eleva o camiño real (actuais rúas Real e San Roque) e fai a obra do muro que 



protexe a Praza Maior das acometidas do río Sil. Como consecuencia o Concello arromba e 
urbaniza a fonte do Porto da Barca, que se converte na principal da vila. Viloira contaba cunha 
fonte que aproveitaba a traída que a Casagrande dos Quiroga fixera dende unha mina do monte 
Coutado. 
 
A comezos de século as ideas hexenísticas penetran en amplos sectores sociais. Aparece a 
preocupación das autoridades polo saneamento. En 1904 os concellos asumen a inspección da 
hixiene das augas e a obrigatoriedade de vixiar a pureza dos depósitos, canalizacións e fontes. No 
Barco aparecen as primeiras declaracións sobre a necesidade de crear a rede de sumidoiros para 
suprimir os vertidos diretos de todo tipo de augas ao río Sil. Acentúanse as peticións de axuda á 
Administración provincial durante as epidemias sanitarias. Os alcaldes e concelleiros sabían que o 
recúente tifos tiña o foco de infección na contaminación das augas das fontes e dos pozos. Mais a 
permanente miseria orzamentaria na que se atopaba o Concello impedíalle acometer as mínimas 
obras públicas necesarias para os veciños. Tíñanse que dedicar a “mendigar” subvencións de porta 
en porta dos organismos estatais utilizando os contactos persoais ou políticos.  
 
Ao pouco de proclamada a Segunda República, o 16 de marzo de 1932, a corporación municipal 
asume a moción proposta polo alcalde Joaquín Rodríguez López para intentar paliar a grave 
situación laboral na que se atopaba a veciñanza. Nela recollese a primeira referencia da necesidade 
de intervir para a creación da traída e de sumidoiros “...con el fin de paliar en lo posible la crisis de 
trabajo porque viene atravesando este municipio, en el que hay sin trabajo más de un millar de 
obreros  procede se solicite del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación (…) un crédito a ser posible 
por el importe total de setenta y ocho mil ciento diez pesetas y doce céntimos, cuyas obras se 
construirán por el siguiente orden de prelación: 1ª traída de aguas para el pueblo de Villoria; 2ª 
alcantarillado de las calles de Pablo Iglesias, avenida de la Libertad, digo de la Estación con 
empalme con la calle Nueva hasta desembocar en el río Sil...”. Ase mesmo impulsaron a 
construción e amaño das fontes das parroquias. Dous días antes do golpe militar do 18 de xullo de 
1936 inauguraban a última intervención: a fonte de Éntoma.  
 
 

A política do abastecemento durante o franquismo 
 
A Guerra Civil provoca un acusado retroceso nas condicións de vida da poboación. O 
depaupéresmo, a miseria e a fame recrudécense durante a inmediata posguerra. Tamén volven 
con máis forza enfermidades ligadas ás deficiencias alimentarias ou sanitarias como a tuberculoses 
e o tifos. A finais dos corenta o franquismo toma unha serie de medidas para frear os problemas de 
inestabilidade social que podían poñer en perigo a ditadura. Nacen os Plans Provinciais que tiñan 
por obxecto acometer obras e subministrar servizos de carácter local, entre eles o abastecemento 
e o saneamento das augas, para intentar mellorar as condicións de vida dos pobos das comarcas 
máis deprimidas. No programa previo das necesidades máis urxentes da provincia de Ourense do 
ano 1950 aparece a necesidade de acometer a construción polos concellos de 1.000 fontes que 
reúnan as garantías sanitarias para combater o tifos. 
 
Xa o alcalde de O Barco, Gustavo Gómez, no ano de 1943, creara un consello asesor para priorizar 
as intervencións públicas e conseguir as correspondentes subvencións para acometer as obras 
imprescindibles: a praza de abastos; a casa do concello; a traída de augas e a rede de sumidoiros; o 
cuartel da Garda Civil; as vivendas protexidas; o grupo escolar; e novas estradas. Máis será o 
seguinte alcalde, Julio Gurriarán, o que as levará a cabo durante a década dos cinconta co apoio 
financeiro dos Planes Provinciais de Obras. Julio Gurriarán era dirixido dende o Goberno civil que 



impoñía a instalación e extensión da rede sanitaria de sumidoiros cando menos nas cabeceiras de 
comarca tal como obrigaba a recente Lei de Bases de Réxime Local. 
A construción da traída e dos sumidoiros iniciouse en xullo de 1955 e dáse por acabada no 1960. 
Utilizarase as augas do río Candís, que mediante un cano de cinco quilómetros levaba o 
subministro a un depósito de tratamento en Viloira, a partires do cal distribuise por todo o casco 
urbano. Aparte de O Barco esta traída abastece ás aldeas de Raxoá, Millarouso, Santurxo, Coedo, 
Viloira e Veigadecabo. O resto das aldeas tiveron que construír a súas propias traídas non 
rematando o abastecemento dos todos os núcleos parroquiais ata os anos setenta. 
 
 

A creses do abastecemento nos anos oitenta 
 
A finais dos setenta comezan a manifestarse os problemas no abastecemento. Os cotiáns cortes de 
auga provocados polas rupturas dos canos; as fugas incontroladas debidas aos deficientes 
materiais utilizados na construción; a insuficiencia do subministro durante o estiaxe do río Candís; 
a sucidade da auga provocada polos vertidos das louseiras radicadas augas arriba da toma; xunto 
coa expansión urbanística poñen ao borde do colapso o abastecemento de O Barco. Ao tempo 
crece o malestar veciñal que acusa a primeira corporación democrática de todos os males da auga.  
A corporación herdara o problema do último alcalde do franquismo, Julio Gurriarán. Ao primeiro 
alcalde da Democracia, Eulogio Gavela, da Unión de Centro Democrático (UCD), se lle esixe a 
inmediata resolución do problema do auga. Cando presentou un plan para arranxala que implicaba 
a captación e bombeo do auga do río Sil, coa construción dun novo depósito por riba de Vilanova,  
iniciouse unha mobilización cidadá que sacudiu a vila durante dous anos, 1981-82, en contra do 
proxecto. Mobilizouse a poboación ao grito “Non beberemos auga do Sil”. 
 
As manifestacións, os encerros, os contra informes, as expulsións dos plenos municipais, os 
escraches ao alcalde, provocaron a creses institucional do concello, dimisión de cinco concelleiros 
do partido de goberno (UCD), e a retirada da solución proposta.  
 
A pinza opositora encabezada no concello e na rúa polo líder de MCG, Gustavo Docampo, e 
Antonio Hervella, de Alianza Popular (antecesora do PP), saíron vencedores, pero o problema das 
deficiencias do subministro perduraron durante outra década. A loita cidadá contra o proxecto de 
Gavela tivo como consecuencia política inmediata: o cambio na hexemonía no concello. Nos 
seguintes comicios locais, ano 1983, o vencedor foi Alianza Popular e Antonio Hervella, que 
encabezaba a lista electoral, converteuse no alcalde. En canto ao concelleiro do MCG, os aires 
sopraron por outro lado, deixou de ser candidato ao cabo de catro anos. 
 
 

A privatización do abastecemento 
 
Eulogio Gavela volve á alcaldía en 1987, máis esta vez dentro da candidatura do PSOE e mantense 
no cargo ata as eleccións de 1991, que as gana por maioría absoluta o Partido Popular. Volve a ser 
alcalde durante toda a década Julio Gurriarán. Durante este longo período prodúcese a 
privatización do abastecemento do agua que ata ese momento era xestionada directamente polo 
concello. 
 
Antes o equipo de Julio Gurriarán dá coa solución ás deficiencias arrastradas dende o seu último 
mandato no franquismo. Retoma a idea central do proxecto Gavela, aproveitar as augas do río Sil, 
pero con pequenas modificacións: a captación e o bombeo estarían na marxe esquerda á altura da 



Bada; novo depósito da estación sanitaria, a maior altitude e de máis grande capacidade, no 
Coutado; modificación da captación no río Candís e a substitución dos canos. Tamén inicia os 
traballos para a montaxe da Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) da Proba. E todo sen 
a mínima crítica pública. Dez anos despois, os barquenses sí que querían beber a auga do río Sil, 
que estaba a padecer un deterioro continuado dos seus niveis biolóxicos. 
 
A mediados do mandato de Julio Gurriarán ábrese o proceso de privatización do auga que se 
resolve en 1997. Na votación no pleno da corporación o alcalde co seu voto de calidade decide a 
privatización e provoca a ruptura do pacto de goberno entre o PP e o PIE, quen denunciou o 
acordo do plenario. Faise coa xestión do abastecemento a UTE Cadagua SA- Begar SA.  
 
A privatización supuxo o encarecemento do prezo do auga para as familias, aínda que nun principio 
non se executou. Tres anos despois de pasar o servizo a mans privadas, no ano 2000, o concello 
subiu o recibo nun 45%. Os veciños tiveron que asumir de golpe o incremento anual acumulado 
dende a privatización e que o PP non había actualizado. Era a herdanza que o equipo do PP 
deixáballe aos novos rexedores do PSOE. A mesma historia aconteceu co prezo da taxa de 
sumidoiros que así mesmo se incrementou nun 62%. (La Voz de Galicia, 21-7-2000) 
 
 

A nova taxa no labirinto da privatización 
 
A chegada de Alberto Núñez Feijóo á presidencia da Xunta levou aparellado o deterioro dos 
servizos públicos e a conseguinte redución do raquítico estado de benestar en Galicia. O Goberno 
do PP implementou dúas políticas: redución das dotacións orzamentais adicadas á Educación, 
Sanidade e Servizos Sociais, ca conseguinte privatización de sectores a elas ligadas, e o incremento 
da carga impositiva directa sobre as costas dos veciños. Non houbo servizo público ao que non se 
lle sobrecargase ou crease unha taxa. Neste eido desenvolveuse a política de xestión das augas da 
comunidade. 
 
Xa no ano 2010 o Goberno galego propuxo lexislar sobre o ben público da auga. Intentou, entre 
outras actuacións, impoñer unha taxa sobre todos os pozos e sobre todas as traídas veciñais. Pozos 
de propiedade privada e traídas que na maioría dos casos foran executadas polas aldeas mediante 
prestacións persoais e nas que a administración non tivera parte na súa construción e no posterior 
mantemento. 
 
O rexeitamento xeral que o anuncio provocou no medio rural e a proximidade das eleccións 
municipais levou a Núñez Feijóo a dar un paso atrás e retirar o proxecto de impoñer un gravame 
sobre os pozos.  
 
Mais unha vez pasados os comicios locais retomou a idea, esta vez máis elaborada, para gravar a 
auga, creando un novo imposto sobre a depuración das augas. O primeiro paso é a creación pola 
xeografía galega de novos organismos públicos chamados Consorcios de Augas. Escollerase a 
comarca de Valdeorras para facer a “experiencia piloto” (os valdeorreses somos para a Xunta os 
“coellos de indias” dos impostos). 
 
Como consecuencia, no outubro de 2012 se constitúe o Consorcio de Augas de Valdeorras, 
entidade na que se integraron mediante acordos plenarios os concellos de O Barco, O Bolo, 
Carballeda, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e Vilamartín, amais da Xunta a través de Augas 
de Galicia, e a Deputación provincial. O Consorcio xustifícase da necesidade de depurar e tratar 



conxuntamente as augas residuais da comarca de Valdeorras. Supoñemos que non será unha 
excepción na tradicional política laboral do baltarismo na que “...los parientes de cargos del PP 
acaben en su mayoría empleados en las empresas mixtas en las que se va parcelando la extenuada 
Diputación de Ourense. Militantes del PP y descendientes de enchufados del fundador de la estirpe 
(Baltar) recalen en los empleos de empresas desgajadas del organismo provincial”. (El País, 
10/11/2014) 
 
Creado o novo organismo, hai que dotalo e financialo, pero non é a Xunta a que asume o gasto, 
senón que esta implanta unha nova taxa que se ligará ao consumo do auga das familias. Recibe o 
nome de Taxa  pola prestación do servizo intermunicipal delegado de depuración de augas 
residuais nos municipios da comarca de Valdeorras. A taxa a xestionarán a Deputación e a 
empresa pública Augas de Galicia.  
 
Nace así un novo imposto que carga un mínimo trimestral de 4,5 euros para as vivendas 
habitadas, e de 1,5 euros para as vivendas valeiras. O aviso do novo recibo co primeiro cobro, 
expedido pola Deputación provincial, chega aos consumidores a primeiros de 2013. Era unha carta 
certificada para os veciños que recomendaba domiciliar o pago nunha entidade bancaria, coa 
advertencia de que non pagar este imposto levaría aparellado o corte do subministro ou o 
embargo de contas bancarias, tendo que pagar con efectos retroactivos dende a creación do 
Consorcio de Augas de Valdeorras. 
 
Trátase dun novo imposto a maiores que se engade aos xa estabelecidos no recibo: taxa de 
sumidoiros, taxa de abastecemento, taxa de conservación e mantemento de contadores, taxa pola 
inspección de instalacións, desprecinto de instalacións e verificación e precintado de contadores. 
Hai que engadir a estas taxas o IVE correspondente.  
 
A implantación da nova taxa provoca a repulsa veciñal, aumentada cando é de xeral coñecemento 
que se están a dar cobros arbitrarios ao alza. La Voz de Galicia informaba a mediados de ano que 
“numerosos valdeorreses están pagando 11,50 euros por trimestre, afectando especialmente a 
vecinos de A Veiga, O Bolo, Rubiá, Carballeda y algunos de O Barco”. Esta situación leva ao 
Consorcio de Augas de Valdeorras a prometer, nunha declaración pública, revisar á baixa a taxa.  
 
Sobre o ben público do auga en Valdeorras exercen algún tipo de competencia os respectivos 
concellos, a Deputación provincial, Augas de Galicia da Xunta, a Confederación Hidrográfica do 
Miño-Sil, as hidroeléctricas (Endesa, Iberdrola e Hidroeléctrica do Leira), as comunidades de 
traídas e regas das parroquiais, pequenos usuarios históricos (muíños, etcétera) e a UTE Ferrovial 
Servicios-Begar, que xestiona as aguas no Barco. Non hai que esquecer que a compañía Begar é 
propiedade do empresario José Luis Uribarri, implicado no “caso Gúrtel” de financiamento ilegal 
do Partido Popular, acusado de suborno, branqueo de capitais e delito fiscal.  
 
Neste labirinto de intereses se engade agora o novo organismo Consorcio de Augas de Valdeorras 
para a depuración que financiamos os veciños coa nova taxa que segundo declaran os 
responsables non cubre máis que o 70% dos gastos (no inmediato horizonte teremos que asumir 
un incremento do recibo cando menos nun 50% para cubrir totalmente as súas necesidades). 
 
O incomprensible é que amais teñamos que financiar as infraestruturas necesarias para o servizo: 
depuradoras, conducións, bombeos, etcétera. A prensa informaba que o concello de O Barco 
asume o mantemento: 12.385 euros para reparar a captación do río Candís. (La Región, 5/10/2013) 
 



Ou cando a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHM-S) esixe garantir a saúde das augas 
superficiais da provincia e resolveu prioritario construción dunha serie de obras con esa finalidade, 
como crear ou ampliar as Estacións Depuradoras de Augas Residuais (EDAR). No primeiro caso 
atópanse a de San Cibrao de Viñas, a da Loña e a de Xinzo. Todas elas con necesidades de 
inversión superiores ao millón de euros e financiadas na súa totalidade pola Xunta, que aporta o 
80% con fondos FEDER da UE, máis o resto que o cobren a Deputación provincial ou Augas de 
Galicia. 
 
No segundo caso atópase só O Barco, a quen se lle mandou intervir na EDAR da Proba para 
ampliala. Neste caso o orzamento das obras excede os 1.840.000 euros. Tamén a Xunta aporta 
fondos FEDER da UE, que aquí só chega a cubrir o 65,22% da obra. O resto, o 34,78%, ten que ser 
cuberto polo concello de O Barco (http://www.chminosil.es/es/chms/actuaciones/listado-de-
actuaciones). E dicir, os veciños de O Barco somos os únicos da provincia que pagamos a 
depuración dúas veces: no recibo da taxa trimestral, así como 639.952 euros para adecuar a 
depuradora.  
 
A nova taxa é un exemplo da política de defensa dos “intereses públicos” artellada polo goberno de 
Alberto Núñez Feijóo. Secundado dende a Deputación ourensán por Baltar (fillo), que dende o 
principio defendeu o proxecto do Consorcio de Augas como exclusivo para a comarca, xa que non 
estaba por pagar ningunha peaxe político que lle suporía perda de votos na cidade de Ourense e 
arredores (debeu pensar que os experimentos canto máis lonxe mellor). E coa compracencia do 
alcalde Alfredo García (PSOE), do que non sabemos a razón que o decidiu a non plantarlle cara a 
esta nova cacicada. 
 
Porque cando todo estea asumido pola poboación e saneadas as infraestruturas, pasarase a unha 
nova fase que será a de privatizar o servizo entre empresas amigas coa escusa de desprenderse de 
organismos que lastran o funcionamento das entidades participantes e lles crean cuantiosas perdas 
económicas. Venderanos a través dos medios de comunicación, en contra de toda evidencia, que o 
sector privado é máis eficiente que o público. Vella milonga do neoliberalismo de “amiguetes” que 
nos levou á creses actual. A realidade consiste en facer cartos cos sectores de consumo presos en 
réxime de monopolio (a electricidade, a auga, o lixo, a depuración...) que explotan as necesidades 
máis inmediatas da poboación. Se nos anos noventa metéuselle man ao abastecemento, estamos 
nun proceso que intenta completar a privatización total do “ciclo urbano do auga”. 
 
 

Remunicipalización dos servizos 
 
Temos que romper coa dinámica de privatización dos últimos anos que os partidos da casta (PP-
PSOE) impuxeron aos cidadáns. Faise necesario asumir un compromiso ante os veciños, en función 
dos acordos contractuais coas compañías, para remunicipalizar os servizos en mans privadas. Ao 
tempo, prescindir dos organismos supramunicipais que non aportan beneficios tanxibles aos 
veciños, por exemplo o Consorcio de Augas de Valdeorras ou a Deputación provincial, comezando 
por suprimir a nova taxa da depuración das augas residuais. Os tempos son de recuperar os 
servizos públicos pola cidadanía. O movemento nesa dirección se estende. París, Berlín, Santa Cruz 
de Tenerife, Priego de Córdoba o Huelva son algúns dos concellos que rescataron o servizo das 
augas e remunicipalizaron a súa xestión. Estes exemplos veñen a demostrar que os servizos 
públicos poden ser rendibles. Cando hai vontade política de defensa dos intereses veciñais SÍ SE 
PUEDE!!! 
 



Os barquenses somos os únicos valdeorreses que temos a auga privatizada! 

 

Os barquenses somos os únicos ourensáns que pagamos a Depuradora! 

 

Os valdeorreses somos os únicos ourensáns que pagamos a taxa de depuración! 


