
Á Xunta de Galicia

ALEGACIÓNS AO BORRADOR DO ANTEPROXECTO DE LEI DE REGULACIÓN DO

APROVEITAMENTO LÚDICO DAS AUGAS TERMAIS DE GALICIA

Saleta Fernández de la Torre,  con DNI 35.480.973-T,  e Santi  Martínez López,  con DNI 77.406.661-T,  en
condición de concelleiros/as do Grupo Municipal de Veciñanza da Corporación do Concello de Cuntis, con
enderezo  a  efectos  de  notifcación  en  Praza  da  Constitución  s/n  –  36670  –  Cuntis,  e  no  enderezo
electrónico info@veciñanza.gal

O anteproxecto de lei de  regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia, proxectada

como a regulación pioneira do uso de lecer das augas termais na nosa comunidade e no conxunto do

Estado, presenta numerosas eivas.

Dita regulación faise sen contar cun dos principais actores, os concellos onde abrollan as augas  termais, e

que poderían aproveitar esta lei para regular unha actividade enriquecedora dos  mesmos e vertebrar

diversas actividades para acadar un maior desenvolvemento socio-económico.

As augas termais son un recurso natural e polo tanto deberan contemplarse coma un ben público e en

ningún caso privado, se ben nalgún dos puntos sinálase que para o aproveitamento quedan antepostos os

intereses privados sobre os do común, entendemos que a lei debera contemplar este principio sen ningún

xénero de dúbidas.

As  augas  termais  supoñen  un  recurso  natural  renovable  pero  a  sua  sustentabilidade  depende  dun

aproveitamento prudente do mesmo, non esgotando as reservas dispoñibles.

Por todo  o exposto, formulamos as seguintes: 
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ALEGACIÓNS

Primeira.-   Non se ten constancia da implicación de todos os concellos na elaboración do disposto neste

anteproxecto e nomeadamente dos concellos nos que abrollan as augas susceptibles de aproveitamento.

Os  concellos  son  a  administración  básica  máis  próxima  a  cidadanía  e  por  tanto,  parte  importante  na

estrutura administrativa e conformadora deste país, que permitiron o desenvolvemento do mesmo, tanto

por ser  a canle das iniciativas empresariais como das sociais.   Por  tanto,   tería que ter  o concello,  un

compoñente participativo nas decisións que se tomen en todas as normativas que os impliquen, directa ou

indirectamente, para favorecer o ámbito da súa autonomía local e independencia segundo o disposto no

artigo 137 da Constitución española. 

Todas  as  actividades económicas  que se  desenvolven no concello  terían que contribuír  na  medida do

posible,  e  segundo  ese  principio,  no  desenvolvemento  económico  e  social  do  mesmo  favorecendo  a

instalación de pequenas e medianas empresas, que son as que conforman o 97% do tecido empresarial do

noso país. 

Esta é unha oportunidade única para desenvolver unha actividade que colocará a Galicia como pioneira no

turismo termal en  España, e como a segunda en Europa, por tanto faise necesario colocar aos concellos no

eixo  vertebrador  da  mesma,  tanto  para  conseguir  un  maior  desenvolvemento  social,  económico,

empresarial  e  turístico  participando  na  toma  de  decisións  que  lle  competen  por  ser  o  futuro  de

instalacións de grande, pequena ou mediana envergadura que poden aportar moito.

Segunda.- Doutra banda botamos en falta unha maior contribución da lei na atribución ao concello das

competencias que lle poidan corresponder á marxe das urbanísticas dos terreos afectados, licencias de

instalación,  de instalación de infraestruturas termais,  sustentables e respectuosas co medio ambiente,

etc.,  a  excepción  do  informe  do  concello  no  que  se  proxecte  o  aproveitamento  pretendido  (sobre

adecuación  a  normas  urbanísticas),  e  que  debería  ser  máis  amplo,  centrándose  noutros  aspectos

relevantes como a incidencia na economía do mesmo, a empregabilidade, o desenvolvemento turístico, os

plans e capacidades de absorción da demanda, a que tipo de poboación se enfocará o proxecto, a  cesión

do mesmo a terceiros, etc., por canto a actividade a desenvolver vai favorecer o desenvolvemento doutras

actividades que nacerán ou que se expandirán ao abeiro deste uso lúdico das augas termais.
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Era necesario prever un plan de axudas que axudasen a implantación de pequenas e medianas empresas, e

mediante o cooperativismo para facer agromar novos nichos económicos e a participación das mesmas nos

procesos de consolidación de tecido empresarial asociado as augas termais de xeito sostible.

Terceira.- Subliñar tamén, que  non se prevé na regulación áreas termais de uso lúdico de xestión directa

polos concellos, nos que  as augas abrollen en terreos dos que non exista constancia da titularidade, para

ofertar un turismo termal  posibilitado e accesible economicamente a todos os públicos.

Cuarta.- Atopamos que na regulación para a declaración como augas termais non se  precisa informe  da

consellería competente en materia de sanidade, cando unha das fns que recolle a lei é a de velar pola

salubridade e hixiene dos  aproveitamentos  lúdicos das augas termais.  Parece máis  caído establecer  a

salubridade  inicialmente,  e  a  mantenza  da  mesma  nesas  condicións  durante  toda  a  autorización  ou

concesión administrativa.

Quinta.- En canto a os prazos, é claramente insufciente o prazo de 15 días o tempo de información do

proxecto recollido no artigo 8.4  do borrador.  Debería  substituírse por   o  prazo dun mes   hábil  como

mínimo.

No que respecta aos prazos  máximos das  autorización e  concesións,  mentres  que as  autorizacións  se

establecen en 10 anos revisables,  parece excesiva a  prórroga da concesión  ata 75 anos, que debería

limitarse a un máximo de 50 anos.

Sexta.- Mentres que para uns colectivos o uso terapéutico está por riba do uso lúdico para outros esta

consideración non interesa tanto como que sexan compatibles ambas. Non deixa de ser unha cuestión

banal  pois  na  propia  lei  considera  que  pode  darse simultaneamente  o  aproveitamento do uso lúdico

naquelas augas termais que sexan aptas para fns terapéuticos  e respecto daquelas augas que dispoñan

da dobre consideración de augas termais e mineiro-medicinais.

O uso terapéutico en caso de confito prevalece sobre o uso lúdico salvo que o órgano mineiro estableza

que  existe  unha  maior  utilidade  pública  do  uso  lúdico,  co  que  se  está  a  potestade  xustifcada  pero

discrecional da administración.

Tamén,  segundo o artigo 22.2 do anteproxecto,  ambos aproveitamentos son compatibles sempre que

existan  as  declaracións  necesarias  para  ambos  usos  e  o  titular  sexa  o  mesmo.  Isto  pode  dar  lugar
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inexistencia de  competencia, a imposibilidade de instalación doutras empresas  ao abeiro desta lei de usos

lúdicos,  e a concentración das autorizacións ou das concesións en 3 ou 4 grandes capitais. 

Convén clarifcar moi ben os perímetros  mínimos, medios e máximos e potenciar o acceso  a usos lúdicos

das augas termais de pequenas e medianas empresas por tratarse de usos ben diferenciados dous usos

terapéuticos.

Sétima.- Sobre o plan de peche defnitivo e abandono do aproveitamento regulación bastante escasa, que

se deixa ao órgano mineiro como órgano encargado de velar polo cumprimento da lexislación, pero non se

establece que se entende por debidas condicións de seguridade para as persoas e bens, que se deixa sen

concretar para unha posterior regulación que entendemos é necesario ampliar e graduar a fn de que non

se produzan situacións de inseguridade xurídica.
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Por todo o exposto,

SOLICITAMOS

que se teñan en conta as alegacións expostas para unha mellor tramitación deste anteproxecto de lei de

regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia.

Saleta Fernández de la Torre Santi Martínez López

Cuntis, 16 de abril de 2018
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