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1. As privatizacións, elemento integrante 
e fundamental do programa neoliberal

O patrón de acumulación neoliberal, que caracteriza o capitalismo nas últimas décadas, integra as pri-
vatizacións como un elemento crucial dentro da súa estratexia de desregulación e ataque xeral contra 
a clase traballadora. Nunha forma aparentemente suxeita ao Dereito Público, este proceso legaliza as 
aspiracións e políticas do gran capital: amplia os beneficios das grandes empresas ao permitir que se 
apoderen de campos tradicionalmente asumidos polo Estado como a auga, a enerxía,o transporte e as 
telecomunicacións, e mesmo os dedicados a necesidades colectivas tan básicas como a sanidade, a edu-
cación ou a asistencia social, incrementando así a cantidade de valores de uso que se levan ao mercado.

É importante salientar que as privatizacións non eran unha opción máis, nin unha posibilidade ante a cal 
se podían valorar os graos de eficiencia, senón unha necesidade para a reprodución do sistema (ao igual 
que a superexplotación do traballo, as reconversións industriais ou as deslocalizacións) imposta pola crise 
estrutural que se deriva das contradicións acumuladas polo sistema. O Estado na súa fase neoliberal vol-
veuse aínda máis funcional para a reprodución do capitalismo, e máis inútil para atender necesidades 
básicas de educación, saúde, vivenda ou acceso á cultura.

No ámbito local, os servizos non son entregados por completo ao réxime de mercado, mais si se impu-
xeron métodos de xestión indirecta por parte das administracións, que conservan a titularidade. Trátase 
dun modelo particular de privatización, que permite aumentar os beneficios das empresas, nas que se 
constata a inevitábel concentración e centralización do capital. O resultado é que actividades como o sub-
ministro de auga, a xestión do lixo, a limpeza viaria, a guindastre, a limpeza de xardíns, a axuda a domicilio 
ou o aparcamento regulado, entre outros moitos, rematan en mans dunhas poucas empresas (ACS, Eulen, 
FCC, Ferrovial, Agbar, Sacyr, etc..). A auga que consumen máis de dous millóns de galegos depende final-
mente de grandes empresas multinacionais nas que salienta o capital francés1, Suez Environnement, Saur 
International e Vivendi, que dominan Aquagest, Gestagua e Aqualia. Tres xigantes madrileños do IBEX-35, 
ACS, Ferrovial e FCC, obteñen 150 millóns de euros cada ano só a partir das sete cidades galegas2. As tres 
foron multadas pola Comisión Nacional do Mercado da Competencia (CNMC) por repartirse o mercado3 
para reforzar unha posición que xa é de oligopolio.

Todos os procesos de privatización tiveron consecuencias moi negativas na cantidade e calidade do em-
prego. Mesmo os “éxitos” que se acadan desde o punto de vista dos seus promotores (ao xerar lucros con-
tinuadamente) son obtidos a partir do descenso dos custes do traballo (salariais, protección, estabilidade) 
ou noutros factores (redución dos dereitos sindicais, eliminación de garantías, impacto ambiental, etc...) 
que son os que garanten os bos resultados. Ademais, a externalización favorece a corrupción política e o 
tráfico de influencias.

2. O mito da eficiencia: antipopulares, caras e ineficaces
A xustificación do neoliberalismo apela á eficiencia e competitividade das empresas privadas frente á 
ineficiencia e burocratismo do sector público, mais é só un relato ideolóxico que non se corresponde coa 
realidade. Esta perspectiva parte da premisa da eliminación total de calquer consideración sobre a xus-
tiza social e a democracia, mais nin sequera no seu terreo é posíbel aceptar unha maior eficiencia: non se 
pode trasladar ao sector público de forma directa a medición de produtividade e eficacia empresarial, 
que se acada ademais en contra dos dereitos e intereses das traballadoras (o valor da empresa depende 
da súa explotación do traballo) e das poboacións receptoras dos servizos (xa que as empresas non preten-
den garantir as súas necesidades con equidade senón incrementar a plusvalía). 

Así, no que atinxe ao Estado Español, o Tribunal de Cuentas ten desmentido con datos estatísticos a maior 
eficiencia das concesións. No seu informe de 20114, demostraba que a xestión privada da auga era máis 

1  https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2010/11/01/abastecimiento-agua-genera-negocio-600-millones-ano/0003_8821019.htm

2  https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/08/16/negocio-servicios-privatizados-grandes-concellos-150-millones-ano/0003_201508G16P2991.htm

3  http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6422683/01/15/Competencia-multa-con-98-millones-a-39-empresas-entre-ellas-4-grandes-constructoras.html

4  “Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2011 “. Disponíbel online en:  http://www.tcu.es/repositorio/fd3654bc-3504-4181-ade5-63e8a0dea5c2/I1010.pdf
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dunha quinta parte máis cara nos concellos de mediano ou pequeno tamaño e que a xestión directa polo 
Concello era a forma máis barata de xestión do lixo e os concertos e concesións son sempre máis caros.

Outros informes, como o PSIRU da Universidade de Greenwich5, que analisa a privatización da auga na 
Unión Europea, ou o publicado polo Transnational Institute de Amsterdam6, que estuda as experiencias de 
municipios de varios continentes, tamén demostran que o sector pública xestiona a auga de forma máis 
eficiente e barata e salientan os maus resultados do sector privado. 

3. As resistencias: recuperación para o público 
e perspectivas de transformación

O proceso de privatizacións ten atopado numerosas resistencias ao longo das últimas décadas, onde 
tamén apareceron e medraron movementos que reclaman a conservación ou recuperación para o sector 
público destas actividades.  Existe unha onda mundial de recuperación de determinados servizos, como a 
auga, tras constatarse o fracaso social e institucional dos procesos de privatización. Non se trata sequera 
de gobernos comunistas nin anticapitalistas, senón experiencias de xestión dentro do capitalismo as que 
recuperaron este servizo por motivos de eficiencia económica: nos últimos 15 anos máis de 180 cidades 
en 35 Estados diferentes recuperaron a auga (Berlín e París en Europa, Malasia en Asia, Buenos Aires en 
América, Der es Salaam en África, entre moitas outras). 

Neste sentido, temos que matizar que as comunistas non acreditamos en que ningún dos nosos proble-
mas fundamentais poida atopar solución dentro do marco capitalista, nin defendemos o modelo capita-
lista das primeiras décadas da segunda metade do século XX, previo ao neoliberalismo, que non era senón 
outra forma de explotación, nin o reforzamento do Estado capitalista. A burguesía empregou frecuente-
mente o Estado (que nunca é neutro) e a súa participación en amplos sectores da economía para reforzar 
as súas posicións, como tamén demostra o proceso de modernización do capitalismo español durante o 
franquismo. E calquer avanzo estará sempre ameazado e sometido a continuas presións para retroce-
5  https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/20022012-epsuwater_ES.pdf

6  http://www.municipalservicesproject.org/es/publication/remunicipalizacion-el-retorno-del-agua-manos-publicas
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der se se produce dentro do sistema capitalista. Por si mesma, a ampliación das funcións do Estado só é 
progresista se se enmarca nunha estratexia de politización e auto-organización popular, que contemple 
o enfrontamento contra o capital e un programa de conquista da soberanía e transformación socialista. 
Esta é a encrucillada na que se poden enmarcar os procesos de remunicipalización iniciados desde as 
cidades e vilas.

Non obstante, os procesos de remunicipalización non son fáciles: atópanse con todo tipo de resistencias, 
desde os gobernos neoliberais, a presión das empresas, os sectores políticos favorables á liberalización, 
a existencia de lexislacións antipopulares que esixen numerosos trámites ou indemnizacións ou mesmo 
bloquean a actividade pública, etc… Destruír un sistema público é máis rápido e doado que construílo ou 
recuperalo novamente.

4. As dificultades: unha lexislación para os depredadores
A lexislación existente afirma varios criterios sobre a xestión dos servizos públicos. A Lei de Bases do Réxi-
me Local7 establece que os servizos públicos deberán xestionarse da forma “máis sostíbel e eficiente”, polo 
que se esixe unha motivación da opción escollida. Tamén enumera catro modalidades de xestión directa 
(polo Concello, por un organismo autónomo, por unha entidade pública local e por unha sociedade mercan-
til local) e a xestión indirecta. No ámbito estatal, a Lei do Réxime Xurídico do Sector Público 40/2015 expresa 
unha preferencia pola xestión indirecta ao esixir unha acreditación especial de que a directa representa 
“unha opción máis eficiente (...) e resulta sostíbel e eficaz, aplicando criterios de rendabilidade económica”. 
Se ben se refire a servizos de titularidade estatal, reflicte o peso da ideoloxía dominante e a posición do 
goberno español.  Por último, no ámbito da UE a Directiva 2014/23/UE de 26 de febreiro recoñece que todas 
as autoridades teñen liberdade para decidir a forma de xestionar obras ou prestar servizos. Tamén a Re-
solución do Parlamento Europeo de 8 de setembro de 2015 sobre a iniciativa cidadá Right2water (“Dereito 
á Auga”) recoñece que se pode escoller o modelo de xestión da auga, recoñecido como un dereito humano 
básico que debe ser accesíbel para toda a poboación, con independencia do operador.

En canto á recuperación do servizo, a lexislación permite a súa recuperación tanto ao finalizar o período de 
xestión indirecta como de forma anticipada, se ben baixo determinadas condicións. As dúas modalidades 
exsixen unha xustificación por parte do Concello titular, mais na primeira evítase a indemnización. No caso 
do rescate extínguese a concesión de forma anticipada en función do interese público, mais a lexislación 
contempla a indemnización nuns termos moi favorábeis aos contratistas. A recentemente aprobada Lei de 
Contratos do Sector Público 9/20178 ,  que entra en vigor o 9 de marzo e transpón dúas directivas europeas 
ao ordenamento español, establece no seu artigo 280 as seguintes condicións:

No caso de que a resolución sexa imputábel á administración, o Concello deberá abonar o importe de to-
dos os investimentos realizados pola empresa concesionaria (terreos, obras, bens adquiridos para empre-
gar na concesión), e tendo en conta o seu grao de amortización, e ademais indemnizar danos e perxuízos, 
que teñen en conta tanto os “beneficios futuros” que nunca gañaría a empresa como a depreciación das 
instalacións ou obras. Os beneficios que a empresa deixa de gañar no tempo que fica de concesión son 
calculados por medio da media aritmética dos beneficios obtidos, antes de impostos, nun período de tem-
po equivalente ao que aínda restaba de concesión (de modo que canto máis beneficio obteña a empresa, 
máis caro é para o Concello correspondente reinternalizar). Ademais, en todo caso a Administración debe 
xustificar que a xestión directa é máis eficiente e eficaz que a concesional (artigo 279). Para que a conce-
sión non sexa “imputábel” á administración, e polo tanto eximirse os Concello das indemnizacións, débese 
demostrar o incumprimento do contrato, “a imposibilidade da explotación das obras”, o “secuestro” da 
concesión por un prazo superior ao marcado sen cumprir a empresa as obrigas, ou ben a desaparición da 
empresa ou a súa insolvencia.

En canto ás traballadoras e traballadores, a mesma Lei de Contratos estipula que a Administración estaría 
obrigada á subrogación do persoal se así o establecese un convenio ou un acordo de negociación colectiva, 

7  Lei de Bases do Réxime Local, artigo 85.2, disponíbel online en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t6.html#a85b

8  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12902
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e tamén nos casos recollidos no artigo 44 do Estatuto dos Traballadores9. En principio os traballadores 
adquirirían o status de empregados indefinidos non fixos da Administración, se ben poderían existir ex-
cepcións. A situación deste persoal subrogado non deixa de ser conflitiva, xa para acceder á condición de 
persoal laboral fixo terían que superar sempre un proceso selectivo, dacordo cos “principios de igualdade, 
mérito e capacidade”, que podería ser interpretado -segundo as distintas condicións de titulación, idade, 
ou experiencia dos traballadores- como unha ameaza á sua estabilidade. 

Finalmente, outro flanco legal ten a ver coas limitacións orzamentarias relacionadas co défice e a débeda, 
xa que o Concello deberá demostrar que a internalización non provoca ou seu aumento. A tristemente 
célebre “Lei Montoro”, a Lei 27/2013, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local10, pre-
tende atar de pés e mans aos Concellos ao blindar as concesións e castigar duramente as competencias, 
os servizos e a autonomía do poder local. A escusa gubernamental é a estabilidade financeira e o pago 
da débeda, a pesar de que a incidencia dos Concellos é mínima na xigantesca débeda pública española 
-que supera o 100% do PIB- e de que estes pechan as súas contas con superávit. A Lei obriga a garantir a 
estabilidade orzamentaria (en equilibrio ou supéravit), a sostibilidade financeira (límites á débeda), límites 
máximos de gasto e mesmo obriga a dedicar o superávit ao pagamento do endebedamento, e o goberno 
pode ademais fixar taxas de reposición, como vén facendo nos últimos anos.

5. O local como ámbito de conflito
É natural que este proceso de recuperación dos servizos se dea no ámbito municipal por varias razóns: 
pola diversidade destes que foron concesionados (auga, lixo, guindastre, aparcamento rotatorio, limpeza 
viaria, xardíns…); polo feito de que a concesión sempre é unha actividade prestacional, mais sometida a 
réxime público e polo tanto susceptíbel de revertirse, baixo certas condicións, ou de non renovarse ao 
expirar: pola posibilidade de que existan maiorías políticas alternativas, en contraste coa alternancia pre-
dominante no goberno dos Estados; pola maior facilidade para exercer presión social mobilizadora nese 
ámbito; e desafortunadamente pola enorme dificuldade que representarían procesos de nacionalización 
máis ambiciosos e tan necesarios como os da enerxía e as telecomunicacións.

Numerosos concellos do Estado iniciaron nos últimos anos procesos de remunicipalización da auga. 12 
concellos cataláns recuperaron a xestión desde 2010, e Barcelona iniciou o procedemento ante unha gran-
de hostilidade do Estado e das empresas; tamén 22 vilas sevillanas, agrupadas en Aguas del Huesna, 
lograron recuperar a auga de forma mancomunada. De novo en Catalunya, Cabrils recuperou parques 
e xardíns e limpeza viaria e Vidreres o lixo. Pamplona, gobernada por EH Bildu, iniciou os estudos para 
crear unha comercializadora municipal de enerxía eléctrica. Valladolid iniciou un proceso de recuperación 
da auga contra o que se personou o Ministerio de Facenda con alegacións que ían desde os defectos de 
forma -alegando que unha memoria non estaba asinada- até os límites de contratación de persoal, nunha 
demanda que xa foi desestimada. A remunicipalización foi unha consigna clave de moitas forzas políticas 
que substituían PP ou PSOE en 2015, mais sen embargo non se acadou na maioría dos casos: representa 
a día de hoxe unha promesa frustrada por diversos motivos.

6. O BNG, sempre na defensa dos servizos públicos
No caso concreto do noso país, o BNG si ten a posibilidade de acceder ás principais responsabilidades de 
goberno -en alcaldías e cogobernos- no ámbito municipal, á vez que rexeita as privatizacións naqueles 
casos nos que se atopa na oposición, a nivel local, autonómico e estatal. Nas principais cidades o BNG ten 
reclamado a recuperación dos servizos públicos: en Ferrol por medio dunha plataforma social11, na Co-
ruña convertindo o transporte nunha das principais esixencias ante o goberno municipal12, en Compostela 
apoiando o inicio dos proxectos de remunicipalización do guindastre e a ORA13, en Vigo por medio da recla-

9  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430

10  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13756

11  http://plataformaferrol.blogspot.com.es/

12  http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2017/06/05/temos-posibilidade-municipalizar-o-bus/1187842.html

13  http://santiago.bng.gal/articulo/novas/bng-vota-favor-na-aprobacion-inicial-da-municipalizacion-da-ora/20170519122311001869.html
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mación dunha grande empresa pública14, ou en Ourense por medio da constitución dun grupo de traballo 
para estudar a remunicipalización de todos os servizos15. A mesma demanda realízase en numerosas vi-
las16 e nalgún caso xa se acadou a recuperación dalgunha xestión directa, como é o caso da ORA en Verín17

Evidentemente o BNG tamén loita no ámbito nacional e estatal contra a privatización de servizos esen-
ciais como a sanidade18, o ensino19 ou os servizos ferroviarios20. No programa das eleccións autonómicas, 
o BNG incluíu un apartado no que advertía da “privatización sistemática” e anunciaba que no caso de for-
mar goberno excluíra “a colaboración público privada na construción e xestión de infraestruturas e equi-
pamentos vinculados a servizos públicos básicos por resultaren ineficientes e multiplicaren o seu custo”, 
ademais de revisar todos os “os contratos de subministro, estudos técnicos e traballos realizados por ou-
tras empresas”, para concluir que se recuperaría a xestión pública tan pronto como rematase a vixencia da 
externalización21. Noutros apartados tamén se reclamaba unha auditoría das privatizacións realizadas na 
sanidade, a derrogación dos concertos previstos na LOMCE e o mantemento da xestión directa dun opera-
tivo de extinción de lumes, entre outros. No caso das eleccións xerais, Nós-Candidatura Galega reclamou 
a capacidade de decisión para arrebatar ás oligarquías económicas o control da sanidade, o ensino ou os 
servizos sociais22.

7. As eleccións municipais: á ofensiva ou a remolque
As eleccións municipais de 2019, e o mandato de catro anos consecuente, representan unha boa oportu-
nidade para profundizar nesta liña desde a coherencia e a firmeza. Non podemos negar as dificuldades, 
fundamentalmente legais e económicas, mais tampouco atraparnos por elas até o ponto de non chegar 
a actuar pola súa existencia: debemos dalas a coñecer entre a poboación, coa máxima transparencia e 
información disponíbel, e así expoñer as distintas responsabilidades e intereses que as explican, funda-
mentalmente dos gobernos do Partido Popular e secundariamente daquelas forzas políticas que teñen a 
capacidade de impulsar os cambios lexislativos pertinentes. 

Por último, non depende da nosa posición a axenda política: independentemente das nosas eventuais 
preferencias -e hai razóns suficientes para incluir a internalización entre elas- é previsíbel que o mo-
delo de xestión dos servizos públicos se convirta en tema de debate, e non afrontalo de forma integral 
ou coherente unicamente só revelaría debilidade. Non enfrontar temas relevantes de fronte só serviría 
para ficármonos excluídos deles ou condenados a ir a remolque, cedendo toda a iniciativa aos contrarios 
e situándonos previamente á defensiva, con discursos diverxentes e contraditorios segundo a conxuntura 
local, o que se podería aproximar perigosamente a unha caste de oportunismo. 

Conclusións: 

A remunicipalización dos servizos é unha medida mínima se mantemos algunha  perspectiva de trans-
formación desde o poder local. Debe enmarcarse nun proceso de concienciación popular sobre os límites 
do neoliberalismo e do capitalismo, así como dos intereses de clase que defende o Estado Español, ma-
nifestados na abondosa lexislación que defende polo miúdo os intereses das grandes empresas  transna-
cionais. 

O proceso de remunicipalización nesta fase histórica debilita os intereses dos monopolios, facilita  a 
ampliación de certos dereitos da poboación, especialmente da máis explotada ou empobrecida, e permite 

14  http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2015/04/09/bng-defiende-creacion-empresa-estudie/1216705.html

15  http://www.laregion.es/articulo/ourense/bng-pide-remunicipalizar-servicio-limpieza/20160503172759619235.html

16  Por exemplo, en Estrada arredor da EDAR nhttps://bngdaestrada.wordpress.com/2017/05/06/ao-pp-non-lle-interesa-dar-o-debate-sobre-a-municipalizacion-da-edar/ ou en Cabanas sobre os contratos 

de axuda no fogar e dependencia, a xestión do PAI (Punto de atención á infancia) e o mantemento do alumeado público http://cabanas.bng.gal/articulo/novas/bipartito-bloquea-estudos-previos-remunicipaliza-

cion/20171214183347001201.html

17  http://www.laregion.es/articulo/monterrei/concello-verin-asume-gestion-directa-ora/20150731091548558824.html

18  http://www.bng.gal/articulo/novas/pp-non-quere-investigar-privatizacion-xestion-do-alvaro-cunqueiro-nega-recortes/20150915125818012533.html

19  http://galizanova.gal/3-as-medidas-do-bng-para-construir-o-ensino-publico-galego/

20  http://www.bng.gal/articulo/novas/ana-ponton-pide-paralice-privatizacion-servizos-ferroviarios-galegos/20121221141710010157.html

21  http://www.bng.gal/media/bnggaliza/files/2016/09/12/programa_electoral_galegas_2016.pdf,  especialmente na páxina 18.

22  http://www.bng.gal/media//bnggaliza/files/2016/06/06//XERAIS2016_linhas-programaticas.pdf
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elevar a conciencia do pobo ao implicar un enfrontamento coa alianza entre o Estado e os intereses  em-
presariais. A xestión pública pode mellorar a calidade, a eficiencia e os prezos dos servizos, diminuír as 
oportunidades de corrupción política e amplía a participación popular e a transparencia. 

Existen dificuldades innegábeis para culminar con éxito un proceso de remunicipalización, derivados das 
directivas europeas, da lexislación española e das correlacións de forzas existentes. Mais isto non pode 
ser excusa para abandonar unha batalla, senón que debe propiciar a aparición de novas tácticas, entre as 
que salientamos dúas: a organización de movementos sociais que apoien as iniciativas institucionais, e a 
convocatoria de consultas sobre a remunicipalización que demostren a vontade e os intereses populares e 
o seu antagonismo cos das empresas e coa lexislación vixente. En todo caso, que unha batalla como esta 
non se gañe no curto prazo non é unha derrota se serve para pór de manifesto a nosa vontade política 
de forma consecuente e evidenciar as limitacións do marco institucional.

Defendemos a inclusión da remunicipalización como un obxectivo estratéxico para os concellos nacio-
nalistas, e tamén a súa centralidade no discurso. A vía de resolución das contradicións non é negar nin 
ocultar a súa existencia, nin tampouco buscar unha vía de compromiso (un recoñecemento nominal sen 
consecuencias prácticas) que non implique medidas efectivas para a súa superación. É tamén a única 
manifestación de coherencia entre a nosa posición no goberno e na oposición.
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