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A deputada Yolanda Díaz Pérez,  integrante do grupo parlamentario da Alternativa 

Galega da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral no Pleno, relativa á depuración 

de responsabilidades e corrección dos errores na crise da subministración da auga en 

Ferrolterra. 

 

 

A  cidadanía de Ferrolterra tuvo que sufrir estes días pasados os problemas derivados 

da crise no abastecemento de auga derivados do exceso de trihalometanos na auga da 

traída. Situación revelada polas análises que desaconsellaban o seu consumo.  

A secuencia da crise deixa incógnitas abondo a despexar, avanza a evidencia da 

necesidade da modificación dos protocolos de actuación e quizabes incluso a 

depuración de responsabilidades, toda vez que trátase dun servizo público básico, e a 

actuación dos responsables públicos da Xunta non foi a idónea. 

Semella razonable pór en cuestión un proceso de control da salubridade do 

abastacemento de auga que deixa transcorrer entre a realización da primeira análise na 

que se exceden os límites e a prohibición do consumo nada menos que 18 días; un 

proceso de control onde os resultados dunha analítica tardan 7 días en obterse; un 

proceso onde a Xunta coñece o día 13 de xullo a situación e non a comunica ao 

concello ate última hora do día 14, sendo coñecida polos servizos municipais o día 15, 

ao traverso dun escrito que informa dos niveis de contaminación pero non formula 

advertencia de riscos para a saúde ou restrición de consumo algunha. Situación que 

muda cando o día 16 pola mañán, de xeito telefónico, a xefatura provincial de sanidade 

demanda que se prohiba o seu consumo.  

Proceso que delata descoordinación e retrasos en información sobre un ben público 

básico que teñen que ser clarexados e depurados no seu caso. Proceso que supuxo un 



 

 

prexuízo económico para a hostalaría e para os particulares, que terá que ser resarcido. 

Proceso que alén do seu desenvolvemento fáctico lémbranos que a plantilla que 

conforma o corpo de persoal farmacéutico de inspección –dependente da consellaría 

de sanidade e que ostenta as competencias de sanidade ambiental entre as que se 

atopa a do control da auga para consumo humano entre outra -  resulta absolutamente 

insuficiente (71 funcionarios e funcionarias) para cumprir todas as funcións que teñen 

encomendadas. Plantilla que sofre, cómpre dicilo, tamén un agravio nas súas 

retribucións respeito outros corpos de inspección. 

 

Polo referido, o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral no Pleno: 

- Contempla a Xunta de Galicia abrir unha comisión de investigación para clarexar 

todos os extremos da crise de maneira que esta non se volva repetir? 

En Compostela, 22 de xullo do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 22/07/2015 10:42:08 
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