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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
PONTEVEDRA
Ordenanzas e Regulamentos
APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO USO E
VERTEDURAS Á REDE MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE PONTEVEDRA.
EXPEDIENTE: Regulamento do uso e verteduras á rede municipal de saneamento de
Pontevedra.
TRÁMITE: Anuncio aprobación definitiva.

O Pleno do Concello de Pontevedra, na sesión de 28.09.2017, aprobou definitivamente a
modificación do Regulamento do uso e verteduras á rede municipal de saneamento de Pontevedra.
Así mesmo acordou estimar parcialmente unha suxestión formulada pola entidade mercantil
“Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia SAU”, actual concesionaria do Servizo Municipal
de Augas, durante o período de exposición pública da aprobación inicial (Boletín Oficial da
Provincia de Pontevedra nº 78, de data 24.04.2017).

Así mesmo o texto íntegro da modificación publicarase no apartado “normativa municipal”
do menú “transparencia” da sede electrónica do Concello de Pontevedra (sede.pontevedra.gal),
de conformidade co establecido no artigo 7 da Lei 19/2013, en relación ao artigo 5.4 da mesma.
O texto íntegro da modificación aprobada é do teor literal seguinte:

1ª MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO USO E VERTEDURAS
Á REDE MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE PONTEVEDRA
Exposición de Motivos

O Regulamento do uso de verteduras á rede municipal de saneamento de Pontevedra foi
aprobado de xeito definitivo por acordo do Pleno da Corporación en sesión do 20 de abril do
2007, e o seu texto íntegro figura publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 91, do 10 de
maio do mesmo ano.

Con posterioridade á súa entrada en vigor e a nivel galego, aprobouse a Lei 9/2010, do 4 de
novembro, de augas de Galicia, que tras determinar que “é competencia das entidades locais, de
acordo co que se establece na lexislación de réxime local, a subministración de auga potable,
a rede de sumidoiros e o tratamento das augas residuais“ declara o servizo de depuración de
augas residuais de “interese da Comunidade Autónoma de Galicia”.
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Polo tanto, e segundo o art. 70.2 da referida Lei 7/1985, procédese á publicación do texto
íntegro da modificación da ordenanza definitivamente aprobada para a súa entrada en vigor, o
que se producirá unha vez transcorrido o prazo previsto polo art. 65.2 da mesma lei.
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Este texto legal, no seu artigo 27, reserva á competencia municipal o tratamento das augas
residuais e a prestación do servizo de rede de sumidoiros, incluíndo o control das verteduras
a esas redes, no eido da normativa de aplicación.

O desenvolvemento regulamentario desta norma tivo lugar polo Decreto 141/2012, do 21 de
xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do servizo público de saneamento e depuración
de augas residuais de Galicia, que complementa, a nivel autonómico, a normativa estatal básica
en materia de depuración de augas residuais urbanas.

Por outra banda, a transposición ao ordenamento xurídico da popularmente coñecida como
Directiva de servizos, (Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, relativa
aos servizos no mercado interior, aprobada o 12 de decembro do 2006), provocou unha fonda
transformación dos mecanismos legais que rexen o acceso e o exercicio de actividades de
servizos dentro da Unión Europea e, ao mesmo tempo, dos títulos habilitantes para a execución
de obras, acometidas e instalacións. A amentada transposición levou a cabo o desenvolvemento
legal dunha serie de principios, como o de simplificación administrativa e o da eliminación dos
obstáculos nas actividades de servizos entre os Estados membros, que teñen por finalidade
impulsar e mellorar a regulación vixente mediante a supresión de trabas inxustificadas ou
desproporcionadas.

Todos estes cambios lexislativos fan necesaria unha modificación regulamentaria, por unha
banda, para adaptar ao ordenamento xurídico galego os parámetros de vertido e os limiares de
distancias máximas entre o produtor da vertedura e a rede de sumidoiros -a partir da cal resulta
obrigatoria a recepción do servizo por parte daquel e determina a obriga de conexión á rede
de sumidoiros-, á vez que se perfilan e aclaran as circunstancias técnicas que excepcionan as
obrigas de conexión á rede; con simultánea adaptación dos títulos habilitantes ao novo marco
orixinado pola transposición da directiva citada.
Aprovéitase tamén a modificación para reconfigurar a aplicación do regulamento á entidade
xestora municipal, calquera que sexa o xeito de prestación do servizo.

Por mor do cumprimento dos principios de transparencia, seguridade xurídica e publicidade,
se inclúe neste documento un texto refundido do Regulamento, unha vez aprobadas as
modificacións.
Para concluír, cómpre significar, en atención ao disposto nos artigos 129 e 131, da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas,
que a modificación proposta da cobertura aos principios de necesidade, eficacia, eficiencia,
proporcionalidade e seguridade xurídica.

Ademais, na súa tramitación darase cumprimento as esixencias do principio de transparencia
contidas no ordenamento xurídico; sen prexuízo de incidir no carácter modificativo e de
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Este proceso mudou os mecanismos legais tradicionais de intervención na esfera dos
particulares prestadores de servizos, pasando do sometemento a licenza ou autorización previa
a outros mecanismos de comunicación e control “a posteriori”.

BOPPO
Martes, 10 de outubro de 2017
Núm. 195

regulación de aspectos moi parciais da materia e, en que estamos diante dunha proposta que
non constitúe unha proposta normativa orixinaria e completa, para eximir do trámite previsto
no art. 133.1 e facer coincidir a audiencia aos cidadáns afectados e opinión das organizacións
e asociacións recoñecidas e representativas coa información pública subsecuente á aprobación
inicial. Asemade concorren circunstancias patentes de ausencia de severa intervención sobre a
economía e de non imposición de novas obrigas relevantes aos destinatarios.
Propostas modificativas:

Artigo único. O Regulamento do uso e verteduras á rede municipal de saneamento de
Pontevedra, aprobado de xeito definitivo por acordo do Pleno da Corporación en sesión do 20
de abril do 2007, queda modificado nos seguintes termos:
UN.—ARTIGO 2

Substitúese a expresión “licenza de conexión” definida como “Autorización de conexión da
acometida particular á rede de sumidoiros”, pola de “Título habilitante da conexión” definida
como: “documento que consonte á normativa aplicable habilita a execución da conexión da
acometida particular á rede”. Tamén a expresión “usuario” por “persoa usuaria”
DOUS.—ARTIGO 3.3

“3. O Servizo municipal de augas do Concello de Pontevedra, na súa condición de entidade
xestora do sistema público de saneamento municipal e calquera que sexa a forma de xestión,
ten encomendado o servizo de mantemento da rede de saneamento e depuración de augas
residuais, a administración e explotación dos servizos aos que se refire este Regulamento e a súa
actividade, efectuando, entre outras, aquelas funcións de mantemento, conservación, instalación,
vixilancia, control, supervisión e denuncia de todos aqueles actos que supoñan o incumprimento
deste regulamento; actuando, neste último caso, baixo a coordinación das Oficinas técnicas
municipais e/ou de Inspección municipal, que exercerán as funcións de inspección por medio
do seu persoal técnico competente. As referencias ao Servizo de saneamento ou semellantes,
contidas neste Regulamento, entenderanse referidas ao Servizo municipal de augas”.
TRES.—ARTIGO 4

Quedará redactado do seguinte xeito:

“A construción ou instalación de calquera elemento da rede de sumidoiros axustarase ao
disposto neste Regulamento e nos seus anexos, á normativa urbanística e ambiental aplicable, así
como á restante normativa sectorial, como o Código técnico da edificación (CTE) ou a Instrución
técnica para obras hidráulicas en Galicia (ITOGH), serie saneamento, ou norma que no futuro
as substitúa, ademais de observar as disposicións de aplicación do Regulamento marco galego,
aprobado polo Decreto 141/2012, do 21 de xuño”.
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Quedará redactado do seguinte xeito:
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CATRO.—ARTIGO 5
Quedará redactado do seguinte xeito:

“A tódalas edificacións, industrias ou explotacións, tanto de natureza pública como privada,
con independencia do seu uso e da coexistencia de diferentes usos nos mesmos, seranlle de
aplicación, consonte coas súas características, as respectivas disposicións e preceptos do presente
Regulamento, en función da súa conexión actual ou futura.
Todas as instalacións das edificacións, industrias ou explotacións, tanto existentes como
futuras, deberanse conectar á rede de sumidoiros a través do correspondente empalme.
Con carácter xeral, non se permitirán verteduras a ceo aberto nin a sumidoiros alleos á rede
municipal de saneamento, nin a eliminación de augas residuais por inxección ao subsolo.

De modo excepcional, por circunstancias concretas concorrentes, debidamente xustificadas
e que sexan obxectivamente verificadas, poderanse autorizar verteduras a canles públicas ou
outros sistemas de eliminación das mesmas, debendo axustarse en tal caso ao estabelecido na
lexislación urbanística e sectorial de augas e disposicións complementarias ou outra normativa
que resulte de aplicación.

As industrias, explotacións e instalacións responsables de calquera descarga de augas residuais
non domésticas á rede de sumidoiros deberán obter, ademais do referido título habilitante para
a conexión á rede de sumidoiros, o preceptivo permiso de verteduras, segundo o procedemento
que se estabelece neste Regulamento.

Quedan exceptuados da referida obriga de obtención do permiso de vertedura os titulares
de actividades propias de comercios, oficinas e despachos, cando estas se realicen en locais
divisionarios de edificios de vivendas para os que non poidan estabelecerse condicións de
vertedura diferenciadas”.
CINCO.—ARTIGO 6

Quedará redactado do seguinte xeito:

“1. Para tramitar solicitudes, autorizacións e/ou comunicacións dos permisos de vertedura
e títulos habilitantes de conexión definitivos, resulta preceptiva a existencia de previa licenza
de primeira ocupación do inmoble de que se trate ou declaración de caducidade da acción de
reposición da legalidade urbanística, así como, a existencia de título habilitante da actividade
do establecemento, no suposto de que se desenvolva calquera tipo de actividade, industrial,
comercial, oficinas, servizos, ou, en xeral, calquera tipo de actividade suxeita a título habilitante
de apertura ou posta en funcionamento”.
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Os usuarios domésticos non precisarán do permiso de vertedura, mais deberán obter o
correspondente título habilitante para a conexión á rede de sumidoiro, a través do procedemento
establecido ao efecto.
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2. Para a concesión da autorización/título habilitante de conexión á rede de sumidoiros, o
Servizo municipal de augas realizará un orzamento das obras e instalacións a realizar para a
devandita conexión, segundo o cadro de prezos vixente aprobado polo Concello, quen será o que
autorice a ocupación e efectúe as labores de verificación e control das comunicacións previas.

Obtida a autorización e o título habilitante para a conexión á rede de sumidoiros, previo
aboamento dos tributos municipais correspondentes, por parte das persoas ou entidades
peticionarias, no seu caso, procederase á realización das obras e instalacións necesarias,
correspondéndolle a titularidade da acometida efectuada no interior e ata o límite do predio
á persoa ou entidade peticionaria e, ao Concello, a do treito situado na vía ou espazo público.
Se a obra a executa o Servizo municipal de augas, deberá procederse tamén ao previo
aboamento da totalidade do orzamento.

A solicitude de autorización e/ou comunicación previa de conexión deberá efectuarse no
modelo normalizado que ao efecto se aprobe e publique na sede electrónica do Concello de
Pontevedra, ao que se achegará a documentación que no mesmo se determine.

A solicitude do permiso de vertedura incluirá unha declaración responsable asinada polo
titular ou representante da persoa física ou xurídica que solicita a vertedura, por medio da
cal declare o cumprimento deste Regulamento e do Regulamento marco do servizo público de
saneamento e depuración de augas residuais de Galicia aprobado polo Decreto 141/2012, do 21
de xuño, en canto a que non se verte ningunha substancia das catalogadas como prohibidas nin
se excedan as concentracións máximas permitidas para aquelas que se especifican no capítulo
3º do presente Título.

Tanto a solicitude de vertedura como a declaración responsable axustaranse ao modelo que
figura no Anexo IV.

O Servizo municipal de augas estudará a documentación achegada polos/as usuarios/as non
domésticos/as, para a concesión do permiso de vertedura; realizará unha visita ás instalacións e
as análises que estime oportunas da composición da vertedura para comprobar que cumpre as
condicións impostas neste Regulamento, con cargo ao peticionario, e informará ao respecto ao
Concello para a súa aprobación ou denegación, segundo o procedemento establecido, axustándose
en todo caso ao disposto no presente Regulamento e no amentado Regulamento marco de Galicia,
así como á restante normativa sectorial aplicable.”.
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3. Os suxeitos responsables de calquera descarga de augas residuais non domésticas á rede
de sumidoiros, que estean obrigados, ademais do título habilitante de conexión, á obtención do
permiso de verteduras, segundo o disposto no artigo 5, deberán remitir ao Concello ou ben, no
seu caso, a través do Servizo municipal de augas, a documentación a que se fai referencia no
Anexo I do presente Regulamento, para a obtención do correspondente permiso de verteduras.
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SEIS.—ARTIGO 10
Quedará redactado do seguinte xeito:

“As persoas usuarias da rede de sumidoiros e instalacións complementarias de depuración
deberán satisfacer as taxas, e no seu caso, os cánones que por ditos feitos lles corresponda.
O importe dos tributos municipais será o fixado na correspondente ordenanza fiscal vixente.
Os permisos de vertedura outorgaranse por un período de tempo non inferior a cinco anos
nin superior a oito, renovables por idénticos períodos, con consentimento expreso, previo e por
escrito, do Servizo municipal de augas.

No suposto de que a tramitación do permiso de vertedura sexa para actividades abranguidas
no ámbito de aplicación do Texto refundido da Lei de prevención e control integrados da
contaminación, aprobado por Real decreto lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, así como
na normativa que sobre a materia aprobe a Comunidade Autónoma de Galicia, a vixencia do
permiso someterase ao prazo da autorización ambiental integrada.

O período de tempo do permiso de vertedura estará suxeito a modificación, se hai variacións
pola banda da propia vertedura (segundo o artigo 7) ou ben por necesidades do Concello. O
usuario será informado con antelación das posíbeis modificacións e disporá de tempo necesario
previamente xustificado e aceptado pola Administración, para a adaptación ao seu cumprimento.
O permiso de verteduras deberá incluír os seguintes extremos:

b) Limitacións en relación co caudal e co horario das descargas.

c) Esixencias referentes ao mantemento, informes técnicos e rexistros en relación coas
verteduras.
d) Programas de cumprimento, en relación coas posibilidades do servizo.

e) Condicións complementarias que aseguren o cumprimento deste Regulamento.

f) O número de inspeccións e análises que se realizarán anualmente con cargo ao responsábel
da vertedura, para comprobar as características”.
SETE.—ARTIGO 12.7º

Quedará redactado co seguinte teor:

“(...) 7º. Substancias non admitidas. En xeral, son aquelas substancias que poidan perturbar a
boa marcha das instalacións da rede e de depuración de augas residuais, inhibindo ou dificultando
o proceso biolóxico de depuración.
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a) Valores máximos e medios permitidos en concentración e en características das augas
residuais vertidas.
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Pódense resumir como tales aquelas comprendidas nas seguintes disposicións:
—— Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.

—— Real decreto 833/1988, de 20 de xullo, que aproba o Regulamento da lei básica de
residuos tóxicos e perigosos, modificado polo Real decreto 952/1997, de 20 de xuño.

—— Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción
e xestión de residuos e o Rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de
Galicia.
—— Orde de 13 de marzo de 1989 (Anexos IX ao XII).

—— Orde de 13 de outubro de 1996, sobre a caracterización de residuos tóxicos e
perigosos.

—— Decreto 14/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do
servizo público de saneamento e depuración de augas residuais de Galicia (Anexo I)

Das sustancias ou materias tóxicas e perigosas indícase unha relación non exhaustiva no
anexo III do presente Regulamento.
OITO.—ARTIGO 13

Quedará redactado do seguinte xeito:

Código seguro de verificación: TAYCLB25F01IDZ6B

“Verteduras limitadas: Queda prohibido verter, directa ou indirectamente, ás instalacións
de sumidoiros e saneamento, verteduras coas características ou con concentracións de
contaminantes iguais ou superiores, en calquera momento, aos expresados no Anexo III do
Regulamento marco do servizo público de saneamento de augas residuais de Galicia, ou norma
que no futuro o substitúa”.
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como lauril sulfato sódico (LSS).

(3) Substancias activas co azul de metileno expresadas como lauril sulfato sódico (LSS).
Nove.- Artigo 18 último parágrafo.
Quedará redactado do seguinte xeito:
“(...) Nun prazo máximo de sete días naturais, a persoa usuaria deberá remitir ao Servizo
municipal de augas que xestiona a rede de sumidoiros un informe detallado do sucedido, así
como a Augas de Galicia e ao Concello. Deberán figurar nel, como mínimo, os seguintes datos:
nome e identificación da empresa, emprazamento da mesma, caudal, materias vertidas, causa do
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es
accidente,
hora na que se produciu, correccións efectuadas “in situ” polo usuario, hora e forma en
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NOVE.—ARTIGO 18 ÚLTIMO PARÁGRAFO
Quedará redactado do seguinte xeito:

“(...) Nun prazo máximo de sete días naturais, a persoa usuaria deberá remitir ao Servizo
municipal de augas que xestiona a rede de sumidoiros un informe detallado do sucedido, así
como a Augas de Galicia e ao Concello. Deberán figurar nel, como mínimo, os seguintes datos:
nome e identificación da empresa, emprazamento da mesma, caudal, materias vertidas, causa
do accidente, hora na que se produciu, correccións efectuadas “in situ” polo usuario, hora e
forma en que se comunicou a incidencia, e, en xeral, todos aqueles datos que permitan ao
servizo de saneamento unha correcta interpretación do imprevisto e unha adecuada valoración
das consecuencias”.
DEZ.—ARTIGO 19

Substitúese a expresión “a empresa concesionaria” pola de “o Servizo municipal de augas”.
Once.—Artigo 20. parágrafos 1 e 4.

Substitúense as expresións “licenza” por “titulo habilitante” e “propietario/a” pola de “titular
da vertedura”, respectivamente.
DOCE.—ARTIGO 22.2

“En todos os casos, ben sexa para a concesión do permiso de vertedura ou por accións
de inspección ou comprobación, ditas análises realizaranse con cargo á persoa usuaria ou
responsábel da vertedura ou polas contías establecidas nas vixentes Ordenanzas fiscais do
Concello de Pontevedra”.
TRECE.—ARTIGO 27.2

Quedará redactado do seguinte xeito:

“2º) O resultado da inspección constará en acta, que deberá, en todo caso, conter, como
mínimo, a información seguinte:
a) Identificación da entidade xestora do sistema e do persoal actuario

b) Identificación e localización do suxeito da inspección, da actividade e dos sistemas de
tratamento de que dispoña, referencia da súa inscrición no censo de verteduras, no caso de
que exista, e o seu correspondente permiso de vertedura
c) Descrición e localización do punto de toma de mostras, coas súas coordenadas UTM, e do
sistema ao cal se realiza a vertedura, incluíndo, se procede, o nome da EDAR
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Quedará redactado do seguinte xeito.
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d) Caudal da vertedura (medido ou estimado), tipo de mostra (puntual ou integrada), e
parámetros que cómpre analizar

e) Obrigas formais: constancia ou non de sinatura do interesado, da súa aceptación ou
rexeitamento da mostra xemelga e do libramento de copia da acta.
f) Advertencia de que os resultados analíticos obtidos da mostra tomada poderán utilizarse
para a incoación, se procede, dun expediente sancionador, e para a revisión do canon da auga
creado pola Lei de Galicia 9/2010 e as normas que a desenvolvan”.
CATORCE.—ARTIGO 28

Quedará redactado como segue:

“En toda vía pública, a construción dos sumidoiros deberá preceder ou, cando menos,
executarse simultaneamente á pavimentación definitiva da respectiva vía ou espazo público
urbanizado.
Poderá autorizarse aos particulares a execución, por si mesmos, de tramos de sumidoiro en
vías públicas. En tal suposto, o interesado poderá optar pola presentación dun proxecto propio,
que deberá ser obxecto de informe favorábel dos servizos municipais correspondentes, ou ben
solicitar destes últimos a redacción do mesmo, aboando, en tal caso, as taxas e honorarios que
lle sexan de aplicación”.
QUINCE.—ARTIGO 29

“1) Tanto as edificacións existentes como as que se pretendan construír deberán verter
as súas augas residuais á rede de sumidoiro público existente na vía pública á que dean
fronte, segundo se dispón deseguido, a través do correspondente empalme, debendo reunir as
devanditas augas as condicións físico-químicas esixidas neste Regulamento e unha vez que se
conte co correspondente título xurídico habilitante.
2) No caso de que a edificación tivese fachada a máis dunha vía pública, o interesado poderá
escoller, de modo razoado, o sumidoiro público ao que verter as aguas, agás que existan razóns
técnicas que o impidan.

3) As redes de sumidoiro de titularidade privada e as resultantes da execución sistemática
de obras de urbanización deberán conducir separadamente as augas pluviais e as residuais, de
forma que sexa posíbel a identificación, mostraxe e inspección dunhas e doutras, sen prexuízo
do disposto nas disposicións transitorias”.
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Quedará redactado do seguinte xeito:
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DEZASEIS.—ARTIGO 30
Queda redactado do seguinte xeito:

“Cando a rede de sumidoiro público non discorra pola fronte da parcela con edificación
existente ou do predio no que se pretenda a súa construción futura, e sen prexuízo do debido
respecto ao disposto na normativa urbanística aplicable segundo o caso de que se trate, a
persoa propietaria ou usuaria deberá conducir as augas ata o sumidoiro máis próximo existente,
mediante a construción dunha prolongación deste sumidoiro, nos termos que se establecen nos
artigos seguintes, que poderá ser de execución mancomunada por todas as persoas propietarias
de predios situadas no treito de que se trate.

Esta prolongación deberá axustarse ás aliñacións e rasantes dos viais previstos no planeamento
vixente, sendo admisíbel, en casos debidamente xustificados, a súa execución con carácter
provisional e previa dispoñibilidade a través de predios privados para ser substituída pola
instalación definitiva, sen ningún dereito de indemnización para o particular”.
DEZASETE.—MODIFICACIÓN DO ARTIGO 31.1. E 2., E ENGÁDEGA DUN PUNTO 3

—— 31.1. No artigo 31.1 substituirase o termo “edificios” por “edificacións”.
—— 31.2. O punto 2 quedará redactado co seguinte teor:

A distancia de 50 metros medirase desde o límite exterior do predio ou parcela ata a rede de
saneamento, sempre a través de camiños públicos ou acceso rodado de uso público. Os custes
de ditas obras serán pola conta dos propietarios afectados”.
—— 31.3. Engádese ao artigo un punto 3º co seguinte teor:

“3. Con carácter xeral, a obriga de conexión establecida queda excepcionada nos seguintes
casos:
a) Acometidas en xeral.

—— Cando non exista posibilidade de establecer o trazado da prolongación por camiños
públicos ou acceso rodado de uso público ou sen superar o limiar establecido de 50
m.
—— Cando concorra algunha das seguintes circunstancias:

—— Se a prolongación ten que atravesar autoestradas ou estradas estatais, autonómicas
ou provinciais, vías de tren e, en xeral, viais e infraestruturas de transporte que non
sexan de titularidade municipal.
—— Se o trazado doutros servizos (electricidade, gas, comunicacións, etc.) o impide
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“2 A obriga de conexión á rede de sumidoiros establecida neste Regulamento, só será esixíbel
cando na vía pública á que teña fachada a parcela edificada ou o predio no que se pretenda
edificar, exista sumidoiro público ou cando o houber a unha distancia inferior a 50 m.; no caso
deste suposto a condución das augas ao sumidoiro deberá efectuarse a través da correspondente
prolongación á que se refire o artigo anterior.
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—— Se a prolongación ten que cruzar un río ou regato.

—— Cando exista unha imposibilidade técnica xustificada para a execución da
prolongación: dureza do terreo, ancho da estrada ou camiño, etc.

b) Acometidas que necesitan impulsión.

—— Cando a distancia da impulsión a realizar, dende o límite da propiedade co terreo
público ata a rede de sumidoiros, sexa maior a 30 m.

—— Cando a altura xeométrica do bombeo a instalar, medido dende a rasante do terreo
público limítrofe á parcela na que existe a vivenda, ou na que se pretenda edificar,
ata o límite superior do tubo da rede de sumidoiros, sexa maior de 10 m.c.a.”.

DEZAOITO.—ARTIGO 32

Quedará redactado do seguinte xeito:

“1. No caso de vivendas unifamiliares en zonas carentes de rede de sumidoiros e nos supostos
de excepción da obriga de conexión determinados no artigo anterior, o Concello poderá autorizar
a depuración completa individual das augas residuais ou a vertedura a ceo aberto das augas
pluviais, sen prexuízo da obriga de enlazar no sumidoiro público cando se constrúan, tal e como
se dispón no artigo 39º. En todo caso, estarase ao disposto na normativa urbanística e na do
Plan Xeral vixente, particularmente aos efectos de determinar as posibilidades edificatorias
dos predios.
3. A obriga de conexión das augas pluviais coa rede de pluviais existente entenderase en
idénticos termos que os contidos no artigo 30 en relación ás augas residuais.”
DEZANOVE.—ARTIGO 35

Substituirase a expresión: “O solicitante da licenza de empalme (...)” por esta outra:

“1. O solicitante da autorización e comunicante do titulo habilitante para o empalme (...)”.

VINTE.—ARTIGO 38

Substituirase a expresión: “1) Quen teña obtido licenza municipal para a construción dunha
prolongación dos sumidoiros, en terreo de dominio público (...)”, por estoutra:
“1) Quen conte con título habilitante e autorización municipal para a construción dunha
prolongación da rede de sumidoiros en terreo público (...)”.
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2. Naqueles treitos nos que a rede de sumidoiros de Pontevedra sexa separativa, deberán
conducirse separadamente as augas pluviais e as residuais.
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VINTE E UN.—ARTIGO 41
Terá a seguinte redacción:

“1. A limpeza e a reparación dos treitos dos desaugadoiros particulares situados na vía
pública será realizada polo Servizo municipal de augas.
2. A reparación ou limpeza pola Administración municipal á que se refire o parágrafo anterior,
comprenderá só o treito de desaugadoiro situado na vía pública, debéndose levar a cabo pola
propiedade as dos treitos correspondentes ao interior do predio.”
VINTE E DOUS.—ARTIGO 45. 2, ALÍNEAS B E C

Substituírase a expresión “licenza municipal de conexión” por “título habilitante de conexión”
nas alíneas b e c do artigo 45.2.
VINTE E TRES.—ARTIGOS 44.3 E 47.2 E 4

As referencias á Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, serán substituídas pola seguinte expresión:
“Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas ou norma que no futuro a substitúa”. Modifícanse, en consecuencia, os preceptos
aplicables e suprímese a referencia ao RD 1398/1993, do 4 de agosto.
Na alínea c, substituirase a expresión “licenza de verteduras” por “título habilitante de
verteduras”.
A alínea g terá a seguinte redacción:

“g. A reposición dos danos e perdas ocasionados ás instalacións, obras anexas ou calquera
outro ben que resultase danado ou prexudicado. Para a valoración de danos terase en conta o
establecido no artigo 36 do Regulamento marco autonómico de saneamento e depuración de
augas residuais de Galicia”.
O que se fai público para xeral coñecemento e oportunos efectos.
Pontevedra, ao día da sinatura
O Alcalde
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VINTE E CATRO.—ARTIGO 48., ALÍNEAS C E G

