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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Bóveda pedirá no pleno que o alcalde non 
cobre a taxa da auga aos veciños ata que saia limpa 

 
“Non se está a dar o servizo da traída municipal de forma adecuada e apta para o 
uso doméstico, polo que solicitamos que se interrumpa o cobro ata que o 
problema estea resolto”, afirma a socialista Camen Macia, que lembra que os 
veciños veñen de asumir unha suba na factura de ata 40 euros cada tres meses 
 
O PSdeG de Bóveda insiste na súa preocupación polo mal estado da auga da traída no 
municipio e anuncia que presentará unha moción no vindeiro pleno municipal na que pedirá 
que o alcalde non cobre a taxa da auga aos veciños ata que esta saia limpa e sexa apta para 
o consumo doméstico. A socialista Carmen Macia, que lembra que por riba os veciños veñen 
de asumir unha suba na factura de ata 40 euros cada tres meses, afirma que “non se está a 
dar o servizo da traída municipal de forma adecuada”, polo que solicitarán “que se 
interrumpa o cobro ata que o problema estea resolto”. A voceira do PSdeG sinala ademais 
que non hai noticias tampouco da Confederación Hidrográfica, despois de que os socialistas 
lle recomendaran ao alcalde esixirlles explicacións, “que para iso se lles paga”. 
 
Desde hai preto de dous meses, a auga da traída de Bóveda sae “dunha cor moi turbia, case 
marrón”, mentres “ninguén dá explicacións nin asume responsabilidades”, explica Carmen 
Macia, que lembra “os continuos problemas que se veñen producindo na xestión da auga” no 
municipio, tamén afectado pola contaminación de cianobacterias no encoro de Vilasouto. 
Macia incide en que os veciños reciben “un servizo nefasto”, polo que lle pide ao alcalde 
“que amose algo de responsabilidade e arranxe de inmediato unha situación insostible”. 
Neste senso, cuestiona o interese do alcalde e o seu goberno en poñerlle fin a este tipo de 
situacións “despois de ter rexeitado unha proposta do PSdeG de crear unha comisión 
municipal para abordar solución que non poden esperar, pois os veciños están preocupados 
e na súa gran maioría xa non utilizan a auga para o consumo, o que incrementa aínda máis 
os custos económicos que teñen que afrontar”, cos prexuízos que isto supón tanto nas casas 
particulares como nos negocios da zona. 
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