
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario da Alternativa 

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Os novos Plans de Bacía que o Consello de Ministros pretende aprobar en bloque e que 

marcarán o futuro da xestión das augas e dos ríos ata o ano 2021, supoñen un duro golpe 

para a sociedade. Ao esquecer o coidado e a recuperación dos ríos, os humedais e os 

acuíferos subterráneos, os plans poñen en risco a dispoñibilidade de auga en cantidade e 

calidade, tanto no momento actual como no futuro. 

 

O Goberno presentará no Consello Nacional do Auga do próximo 30 de setembro os 

Plans Hidrolóxicos das bacías intercomunitarias correspondentes ao segundo ciclo de 

planificación, 2016-2021. Todas as organizacións ambientais e cidadás que forman parte 

dos Consellos do Auga das Demarcacións que afectan a máis dunha Comunidade 

Autónoma coinciden en que os Plans Hidrolóxicos presentados seguen sen incorporar os 

cambios imprescindibles respecto de os actualmente vixentes. Estes Plans incumpren 

unha vez máis os requerimentos e os obxectivos de alcanzar o bo estado dos ríos, lagos 

e acuíferos, que esixe a Unión Europea a través da Directiva Marco da Auga (DMA), como 

evidencia o procedemento que a Comisión Europea abriu contra España. 

 

Os Plans Hidrolóxicos presentados perderon a oportunidade de terminar co desgoberno e 

descontrol do uso do auga en España. Con isto non só se pon en perigo a saúde dos 

ecosistemas acuáticos, senón sobre todo a capacidade para asegurar auga en cantidade 

e calidade suficiente para a sociedade e as xeracións futuras. As ferramentas que 

plantexa a DMA esixen un cambio de mentalidade que as administracións do auga en 

España (confederacións hidrográficas) se resisten a realizar. O auga é un ben público e, 

xa que logo, a planificación debe atender ao interese da sociedade no seu conxunto; pero 

os novos plans céntranse en seguir servindo a determinados intereses particulares, 

desoíndo conscientemente o artigo 45.2 da Constitución Española. 



 

 

 

Por todo o exposto, o deputado que subscribe formula a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno: 

 

Cal é a opinión da Xunta de Galiza destes Plans Hidrolóxicos do Goberno Central 

que incumplen o reflectido na Directiva Europea da Auga? 

 

Santiago de Compostela, 30 de setembro de 2015. 

 

 

Asdo. Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 30/09/2015 16:51:57 
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