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Finalidade e Obxectivos da Xornada
A auga é un ben público cada vez máis escaso. Tamén no país dos mil ríos.
Malia sermos un ámbito de alta pluviosidade, o cambio climático acelerado está
a provocar mudanzas na disponibilidade dun recurso que a ONU considera xa
un dereito humano. A auga como recurso produtivo e como obxecto de consumo

Xornada de debate sobre o impacto da
nova lei do ciclo integral da auga nos
concellos

humano é estratéxica nun escenario climatolóxico crecentemente adverso.
Isto obriga a que os poderes públicos aborden a regulación do ciclo hídrico
completo, nas súas fases de captación, tratamento, potabilización, distribución,
saneamento e depuración. A este respecto, tanto a Xunta de Galicia como os
Concellos ostentan competencias compartidas, cuxa coordinación é tan
imprescindible como pouco satisfatoria na realidade.
A presente xornada busca repasar os principais desafíos desta política, obxecto
dunha nova lei galega, de mellora da xestión do ciclo integral da auga.
Cales son as súas novidades? Como afectan ás actuais competencias dos
Concellos? Cales pasan a ser os modelos prestacionais axeitados para o seu
cumprimento? Velaquí o debate ao que quere contribuir esta xornada, primeira
organizada en colaboración polas Cátedras de Dereito Local Deputación da
Coruña-UDC e a Cátedra Emalcsa-UDC.
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Colaboran

9:30: Presentación e Inauguración da Xornada. Dirección da Cátedra,
Alcaldesa da Coruña, Presidente da Deputación da Coruña e
Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia.
10:00: “A xestión integral do ciclo da auga na era do cambio climático:
problemas e perspectivas”. Joaquín Suárez López, profesor de
tecnoloxías do medio ambiente da UDC.
11:00: Mesa 2: “A formalización xurídica da xestión integral da auga:
unha visión comparada”.
•

Francisco Delgado Piqueras, catedrático de Dereito
Administrativo da Universidade de Castilla-La Mancha.

12:30: Mesa 3. “A realidade da xestión da auga en Galicia, entre os
concellos e a Xunta de Galicia”.
•
•
•

Teresa Gutiérrez, Directora de Augas de Galicia
Angel Mato, alcalde de Ferrol.
Marcos Martín, Director xeral de Viaqua Galicia.

16:30: Mesa 4. “Tres visións xurídicas sobre a nova Lei do Ciclo
Integral da Auga”.
•

Javier Sanz Larruga, Catedrático de Dereito Administrativo da
UDC
Patricia Vilán Lorenzo, asesora xurídica da FEGAMP
Gonzalo Mosqueira, xerente de Augas de Galicia e profesor
asociado da ETS de Enxeñaría de Camiños da UDC.

•
•

18:00. Mesa 5. “Visións políticas sobre a nova Lei do Ciclo Integral da
Auga e a súa implementación”.
•
•
•

José Manuel Rey Varela, grupo parlamentar do PP.
Luis Bará Torres, grupo parlamentar do BNG
Begoña Rodríguez Rumbo, grupo parlamentar do PSdG

