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BELÉN VILLAR GONZÁLEZ voceira do PP de Ponteareas, ANDRES SAMPEDRO, 
SILVIA FERNÁNDES, FRANCISCO REPRESAS e LINA LIMERES concelleiros polo 
grupo do Partido Popular, ao amparo do disposto no Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presentamos ante á Alcaldesa 
do Concello de Ponteareas para que de traslado a todos os grupos da Corporación 
municipal as seguintes propostas de modificación do CONVENIO ENTRE ACUAES 
(MINISTERIO), AGUAS DE GALICIA (XUNTA) e CONCELLO DE PONTEAREAS PARA 
A EXECUCIÓN E EXPLOTACIÓN DAS ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO E 
DEPURACIÓN EN PONTEAREAS (AMPLIACIÓN EDAR MUNICIPAL EN A 
MOSCADEIRA E NOVOS COLECTORES XERAIS) 
 
 
Dende o mes de abril deste ano levamos solicitado en mais dunha ocasión, que se nos 
facilitase copia do borrador do Convenio que dende o Ministerio remitiron ó Concello cos 
condicionantes da obra, así como os dereitos e obrigas das partes en canto á obra, á 
execución, á dirección e a financiación, coa única intención de analizar o documento e 
buscar entre todos o mellor para os intereses do noso municipio.  
A alcaldesa respostounos que “o borrador que obra no concello é un documento de 
traballo que estase a consensuar coas distintas administracións implicadas na obra a 
executar, polo que ao non ser un documento en firme, non procede darlle acceso a este” 
 
Dado que na Comisión Informativa de Urbanismo celebrada onte, foi a aprobación do 
citado convenio, sen unha reunión previa, e dado que non estaba a Interventora municipal 
en dita comisión para que nos aclarase os termos mais polo miúdo do Convenio que se 
pretende aprobar no Pleno municipal a celebrar o próximo día 28 de setembro, queremos 
plantexar ó resto da Corporación municipal aquelas cuestións que consideramos moi 
perxudiciais para os intereses do Concello de Ponteareas e os seus cidadáns, e que 
deberíamos mudar no convenio antes de firmalo. 
 
Estamos totalmente dacordo coa obra e con que é unha actuación prioritaria, de feito 
levamos tempo reclamado a súa execución urxente para poder continuar o concello coas 
obras de saneamento no noso municipio, posto que sen esta ampliación da Depuradora 
en A Moscadeira a Confederación Hidrográfica xa manifestou por escrito en diferentes 
ocasións que non dará autorización para novas conexións de vertidos a esta EDAR 
municipal. 
 
CAMBIOS QUE PROPOMOS REALIZAR NO CONVENIO ANTES DA SÚA 
APROBACIÓN: 
 
Consideramos que as condicións do Convenio que propón o Goberno local para a 
aprobación definitiva e posterior firma son moi desfavorables para o Concello de 
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Ponteareas, que asume todos os riscos e imprevistos da obra, asume o seu posterior 
funcionamento e pasados os 25 anos de concesión ten que devolver a instalación a 
ACUAES (órgano dependente do Ministerio) en perfecto estado. E no relativo a 
financiación o Concello sae moi perxudicado porque asume un coste moi grande da 
inversión. 
 
 
1. Concesión ó Concello da explotación da EDAR municipal durante 25 anos, unha 

vez rematadas as obras.  
 
Según o Convenio, o Concello debe devolver dentro de 25 anos as instalacións a 
ACUAES en perfecto estado de funcionamento, mantemento e conservación para 
prestar o servizo para o que se preveu. É decir, con un funcionamento igual ó que ten 
cando as recibe. E senon reparalas. No caso de non facelo o convenio non caduca e 
ACUAES reservase o dereito de reparar e cobrar ó Concello. 
 
Non se está tendo en conta o uso e desgaste de toda a maquinaria durante eses 25 
anos. E xa asume o Concello a obriga e un coste futuro que decidirá ACUAES 
(Ministerio) as deficiencias a subsanar. 
 
 
Propomos que o Concello unha vez terminadas as obras se lle entreguen por tempo 
indefinido para uso público, co seu mantemento e conservación. 
E de non ser así, e ter o Concello que entregar a ACUAES a instalación, chegados os 
25 anos, que non se lle esixa que esta se encontre en perfecto estado, xa que solo 
polo paso do tempo, uso e desgaste, suporá un coste que é posible non interese 
asumir ó perder o uso da instalación. 
 
 
 

2. Obrigas para o Concello, según o Convenio asume entre outras as seguintes: 
 

a) Concello de Ponteareas asume pagar o 30% da execución das obras, que como 
mínimo é 3,51 millóns de euros. 

b) O Concello de Ponteareas asume pagar íntegramente calquer modificado da obra, 
que supoña aumento e supere a inversión prevista dos 11,7 millóns de euros (sen 
IVE). 

c) O Concello de Ponteareas asume o pago do 100% do IVE de toda a obra, mínimo 
2,46 millóns de euros. 

d) O Concello de Ponteareas asume todos os gastos financeiros da inversión, 
calculados estimativamente a día de hoxe, e asume as variacións que teña o tipo 
de interés durante os 25 anos que dura o Convenio. 

e) O Concello de Ponteareas asume unha % dos gastos xerais que terá ACUAES 
durante 25 anos e que fixa ACUAES, co cal hoxe estiman que ascenden a 703.475 
euros, pero non sabemos cales serán durante os próximos anos.  

f) O Concello de Ponteareas asume un coste a maiores que é o de prestar garantías 
para asegurar as aportaciós económicas que compromete neste Convenio 
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g) O Concello de Ponteareas asume aprobar unha Ordenanza fiscal para recadar dos 

veciños as tarifas que permitan devolver a ACUAES todo o diñeiro que adelantará 
ó Concello e financiará durante 25 anos. 

 
Según os cálculos que aparecen no cadro adxunto ó Convenio, nomeado 
“Componentes Tarifas a xirar ó Concello (impostos excluidos), o Concello asumirá 
4.941.481€ mais o IVE da obra que ascende a 2.457.000 euros e os seus gastos 
financeiros, é decir, uns 8.000.000 euros como mínimo asumirá o Concello de 
Ponteareas (sempre que o interés non varíe do 1,5% anual, non haia modificados na 
obra que supoñan máis inversión, e sempre que ACUAES non incremente os seus 
gastos xerais dos que o Concello pagará unha porcentaxe). 
 
 
Propomos cambios no Convenio, indicados no punto seguinte. 
 
 
 

3. Aportacións económicas das diferentes Administracións para esta 
obra/inversión de 11,7 millons de euros (IVE excluido), según o Convenio son: 
  

FONDOS EUROPEOS:   
5,85 millòns euros (como máximo), que se corresponde co 50% execución 
obra, non inclue IVE nen gastos financeiros.  

 
FONDOS MINISTERIO / ACUAES:   

0 euros. 
 
FONDOS XUNTA / AUGAS DE GALICIA:   

2,345 millòns euros (como máximo), que se corresponde co 20% 
execución obra, non inclue IVE nen gastos financeiros.  

 
FONDOS DIPUTACIÓN:   

0 euros. 
 
FONDOS CONCELLO:   

8 millóns euros (como mínimo), vía un préstamo con ACUAES (Ministerio) 
a devolver en 25 anos, que se corresponden co 30% da execución da obra, 
mais o 100% dos aumentos no custe da obra derivados de modificados, 
mais o IVE total do coste real obra, mais unha porcentaxe dos gastos xerais 
que teña ACUAES durante os próximos 25 anos e mais o 100% dos gastos 
financeiros.  

. 
 

 
Propomos que cambien as aportacións económicas das distintas Administracións e 
pasen a ser as seguintes: 
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FONDOS EUROPEOS:   

5,85 millòns euros (como máximo), que se corresponde co 50% execución 
obra, non inclue IVE nen gastos financeiros.  

 
FONDOS MINISTERIO:   

10% execución da obra, mais o IVE total da inversión e mais o 100% dos 
gastos financeiros. 
As variacións que supoñan aumentos no custe da obra derivadas de 
imprevistos ou necesidades que poidan surdir, serán asumidas ó 100% con 
fondos propios por parte do Ministerio, xa que é este organismo o encargado 
da redación do proxecto, da licitación, da adxudicación e da súa posterior 
execución e dirección de obra. 

 
FONDOS XUNTA:   

2,345 millòns euros (como máximo), que se corresponde co 20% 
execución obra, non inclue IVE nen gastos financeiros.  

 
FONDOS DIPUTACIÓN:   

2,345 millòns euros (como máximo), que se corresponde co 20% 
execución obra, non inclue IVE nen gastos financeiros.  

 
FONDOS CONCELLO:   

Asumir os costes da xestión e explotación da EDAR unha vez finalizadas as 
obras. Realizar obras de conservación e mantemento da infraestructura 
comprometéndose a asumir os gastos que das mismas poidan derivarse. 
Impulsar a construcción da rede de saneamento que falta no rural. 

 
 

 
Plantexamos que se estuden estas propostas e cantas outras poidan surdir, co fin de 
buscar unha mellor posición para o Concello de Ponteareas, coa firma dun Convenio entre 
varias Administracións,para a ampliación da Depuradora municipal e os novos colectores 
xerais. 
 
Tamén que por parte da Intervención municipal se cuantifique a recadación do Concello 
polo concepto de sumidoiros e depuración, de acordo coa ordenanza fiscal existente, para 
garantir que os compromisos financeiros que asumamos no Convenio teña o Concello 
capacidade para facer fronte a eles durante a vixencia do mesmo, e poder cumplir así coa 
sostibilidade financeira, dacordo coa Lei 40/2015 do 1 de outubro, tal e como recomenda 
a mesma interventora no seu informe do 17/set/2021 (incluido no expte de aprobación de 
Convenio), onde dí: 
 

“Indicar que o Concello de Ponteareas ten aprobada a Ordenanza fiscal reguladora 
da taxa de sumidoiros, sen que se poida determinar, por falta de tempo, se o que 
se recada por este concepto é suficiente ou non para cubrir o custe da prestación 
do servizo, mais as tarifas a devolver a ACUAES.  
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O artigo 24 do TRLRFL indica que “En xeral, e con arreglo ó previsto no párrafo 
seguinte, o importe das tasas pola prestación dun servizo ou pola realización dunha 
actividade non poderá exceder, no seu conxunto, do custe real ou previsible do 
servizo ou actividade de que se trate, ou, no seu defecto, do valor da prestación 
recibida”. 
Por parte desta intervención, recomendase que no caso de que as tarifas actuáis 
non cubrisen o custe do servizo se proceda a modificar as mesmas para garantir a 
sostibilidade financeira.” 
 
 
 

SOLICITAMOS: 
 

- Que por parte da Alcaldesa e o seu equipo de goberno se teña en consideración o 
que plantexamos, e se trate de negociar as mellores condicións económico-
financeiras para o Concello 
. 

- Que se de traslado deste escrito ó resto dos membros da Corporación municipal. 
 

- No caso de ser preciso, por falta de tempo antes do Pleno, que se pospoña a 
aprobación do Convenio. 

 
 
 
Ponteareas, a 23 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Asdo: Belén Villar González 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATT:  ALCALDESA CONCELLO DE PONTEAREAS 


