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da fachada, os resultados obtidos conforme á Norma UNE-EN
ISO 140-5:1999, poden corrixirse pola distancia das fachadas ás
lindes da seguinte forma:
D1s,2m, nAT corrixido = D1s,2m, nAT + 10 log d
onde
D1s,2m, nAT, valor de illamento obtido conforme á Norma
UNE-EN ISO 140-5.
d, distancia mínima da fachada considerada ós lindes da
parcela.
4.3.—MEDICIÓN DO ILLAMENTO ACÚSTICO A RUIDO DE
IMPACTOS
A medición realizarase conforme á Norma UNE-EN ISO
140-7 ou calquera outra que a substitúa, no rango de frecuencias comprendido entre 100 e 5000 Hz.
Os niveis de ruído impacto, transmitidos polos chans das actividades de pública concorrencia contemplados nesta ordenanza, determinaranse conforme a devandita norma mediante a colocación da máquina de impactos normalizada no chan da
actividade inspeccionada, determinando os niveis acadados nos
recintos receptores máis afectados (vivenda na planta superior
ou no seu defecto a máis achegada ao local emisor).
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RODEIRO
EDICTO
Solicitando nesta Alcaldía por Jorge Froján Silva, licenza
municipal para ampliación de explotación mediante construcción de almacén de apeiros agrícolas e maquinaria e dous silos,
a situar en Barbeitos-Negrelos, cumprindo o disposto polo
parágrafo a), do número 2, do art. 30 do Regulamento de Actividades Molestas, Noxentas, Insalubres e Perigosas do 30 de
novembro de 1961, sométese a información pública por período
de dez días hábiles, co fin de que durante o mesmo —que comezará a contarse dende o día seguinte ó da inserción do presente
edicto no Boletín Oficial da provincia— poidan examina-lo
expediente, na Secretaría deste Concello, as persoas que dalgún
xeito se consideren afectadas pola actividade que se pretende
instalar e formular por escrito as reclamacións ou observacións
que se estimen oportunas.
Rodeiro, a 13 de agosto de 2009.—O Alcalde, José Benito
2009009619
Vence Deza
@ @ @

T U I

4.4.—MEDICIÓN DO TEMPO DE REVERBERACIÓN DE
RECINTOS

ANUNCIO

A medición realizarase conforme á Norma UNE-EN ISO
3382 ou calquera outra que a substitúa, no rango de frecuencias
comprendido entre 100 e 5000 Hz.

ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDOS E USO
DO SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO EN BAIXA

A efectos de inspección considerase suficiente unha mostraxe de 6 posicións para cada recinto evaluado..

Se establecen as condicións técnicas aplicables para o vertido das
augas residuais e uso da rede de sumidoiros e colectores, no
sistema de saneamento xeral de titularidademunicipal en Tui
(Pontevedra).

Os valores das esixencias establecidos como límite, entenderanse como a media dos valores a 500, 1000 e 2000 Hz, no caso
das medicións en bandas de oitava; ou a media dos valores a
400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 e 2500 Hz, no caso das
medicións en bandas de tercio de oitava.
Os valores do tempo de reverberación especificaranse redondeados á primeira cifra decimal.
Nigrán, a 14 de setembro de 2009.—O Alcalde, Efrén Juanes
Rodríguez.
2009010304
@ @ @

REDONDELA
ANUNCIO
De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992,
de 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada, entre outras, pola Lei 4/1999, intentada a notificación
persoal no domicilio coñecido, sen que fora posible practicala,
feito que obra constancia no expediente, notifícase a Resolución de data 13 de xullo de 2009, ditada no expediente sancionador S23/08, a D. Manuel Quijeiro Blanco e Dona. Josefa
Portela González, como responsables, citando aos mesmos para
ser notificados por comparecencia, téndose que efectúar
perante o Concello de Redondela. Servizo de Urbanismo. Negociado de Disciplina Urbanística. (Horario laboral de Luns a
Venres de 9:00 a 14:00) no prazo de 5 días contados dende o
día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial
da Provincia de Pontevedra.

Obxecto-Situación

Cualificación Xurídica
e Infracción

Sanción

Peche sen licenza
A Telleira, s/n
barrio San Pedro
Cesantes

Grave (incumprimento
recuamento eixo camiño
público)

6.001 € (Sen
prexuízo do dispoto
na DA5ª LOUGA)

Redondela, 14 de setembro de 2009.—O Alcalde Acctal.,
2009010244
Xosé Carlos Pazos Docampo.
@ @ @

PREÁMBULO

No artigo 45 da Constitución Española recoñécese o dereito
de todos os cidadáns a disfrutar dun medio ambiente axeitado
para o desenvolvemento da persoa, atribuíndose ás Administracións Públicas, ademais, a función de velar por un emprego
máis racional dos recursos naturais e aos cidadáns o deber de
contribuir á súa conservación.
Un destes recursos é, sen dúbida, a auga, un auténtico
patrimonio natural que ten asociados ó seu uso profundos
valores, tanto sociais como ambientais, que hai que protexer e
conservar. A falla de auga na nosa sociedade alteraría o funcionamento do ecosistema do que formamos parte, e poñería en
perigo a nosa saúde, a producción industrial e a meirande parte
das actividades da vida cotiá, polo que debe considerarse un
recurso estratéxico. O modelo de xestión dos recursos hídricos,
debe tomar como base o ciclo natural da auga, considerando a
súa preservación en óptimo estado como o mellor legado e
garantía para as xeracións futuras.
Nesta liña, a Directiva da Unión Europea 2000/60/CE, de
23 de outubro de 2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política da auga, establece
a necesidade de velar pola protección dos ecosistemas acuáticos
e promover o uso sostible da auga a longo prazo.
No actual Texto refundido da Lei de augas, Real Decreto
Lexislativo 1/2001, de 20 de Xullo, e no seu artigo 93, “Enténdese por contaminación, aos efectos desta Lei, a acción e o
efecto de introducir materias ou formas de enerxía, ou inducir
condicións na auga que, de xeito directo ou indirecto, impliquen unha alteración perxudicial da súa calidade en relación
cos usos posteriores, coa saúde humana, ou cos ecosistemas
acuáticos ou terrestres directamente asociados aos acuáticos;
causen danos aos bens e deterioren ou dificulten o disfrute e
os usos do medio ambiente”.
E no artigo 100 establece a prohibición de realizar o vertido
directo ou indirecto de augas e de productos residuais susceptibles de contaminar as augas continentais ou cualquera outro
elemento do dominio público hidráulico, salvo que se conte coa
previa autorización administrativa.
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Dende que en 1967 se aprobou a primeira Directiva de
carácter ambiental, a protección e conservación do medio
ambiente ten sido unha das principais inquedanzas da Comunidade Europea, ata tal punto que unha das actuacións máis
ambiciosas ten sido a aplicación do principio de prevención no
funcionamento das instalacións industriais máis contaminantes, coa aprobación da Directiva 96/61/CE (Lei Estatal
16/2002, de 1 de Xullo, de Prevención e Control Integrado da
Contaminación), mediante a que se establecen medidas para
evitar, ou polo menos reducir, as emisións destas actividades
na atmósfera, a auga e o solo, incluídos os residuos, para acadar
un nivel elevado de protección do medio ambiente considerado
no seu conxunto.
Nese sentido, a finalidade de toda esta normativa consiste
no establecemento de limitacións ao vertido de augas residuais
ás redes de saneamento públicas, de xeito que non se causen
efectos perxudiciais en colectores e estacións depuradoras, non
se produzan riscos para o persoal de mantemento da rede, nen
se alteren os procesos de depuración biolóxica das augas residuais.
Dende a entrada en vigor do Real Decreto 606/2003, de 23
de Maio, polo que se modifica o Real Decreto 849/1986, de 11
de Abril, polo que se aproba o Regulamento de Dominio
Público Hidráulico, que desenrola os títulos Preliminar, I, IV,
V, VI e VII da Lei de Augas, tense avanzado nas normativas
aplicables ás estacións depuradoras e ás súas redes de colectores. Esto ten posto de manifesto a necesidade de actualizar
e unificar as normativas existentes, non só no que se refire a
limitacións a impoñer aos vertidos a colectores, senon tamén
no establecemento dun conxunto de condicións técnicas ás actividades que son susceptibles de realizar vertidos de augas á
rede de saneamento xeral e colectores de exclusiva titularidade municipal.
Deste xeito, preténdese conseguir unha adaptación aos
criterios establecidos nas normativas europeas (Directiva
Marco da Auga) e, en definitiva, avánzase no obxectivo final
de lograr unha mellor calidade das augas no ámbito do
Concello de Tui.
Para o logro destes obxectivos, faise imprescindible regular
as condicións de vertido das actividades susceptibles de realizar
vertidos de augas residuais ás redes de saneamento públicas e,
deste xeito:
1.—Previr a introducción de contaminantes nos sistemas
de saneamento que puideran:
a) Interferir nas operacións dos sistemas de saneamento
b) Contaminar os lodos de depuración das aguas residuais
urbanas ou facelos inapropiados para o seu emprego na
agricultura.
c) Pasar a través do sistema de saneamento e ser vertidos á
auga sen un tratamento axeitado, ou ser emitidos á atmosfera.
d) Poñer en risco a saúde dos traballadores das redes de saneamento e plantas depuradoras urbanas.
e) Orixinar molestias á poboación nas proximidades dos
colectores ou das plantas depuradoras urbanas.
2.—Evitar que os vertidos ás redes de colectores de saneamento podan ocasionar que as plantas depuradoras urbanas
incumplan coas limitacións de vertido a cauce público que
teñan establecidas.
3.—Posibilitar a reutilización e a reciclaxe da auga e lodos
de depuración urbana.
O Concello de Tui, consciente desta necesidade, elaborou a
presente Ordenanza municipal de vertidos á rede de saneamento xeral en Tui, que debe permitir regular os vertidos de
augas residuais e usos na red de sumidoiros e colectores de
exclusiva titularidade municipal, para asegurar a súa propia
existencia, garantir a seguridade das persoas que efectúen as
tarefas de mantemento e explotación e, tamén, protexer o
proceso de depuración na planta construída ó efecto.
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Esta Ordenanza municipal de vertidos pretende lograr, a
corto e medio prazo, unha regulación total dos vertidos, especialmente industriais, en canto á súa calidade, en consonancia
cos límites máximos establecidos pola lexislación básica derivada das Directivas 76/464/CE, 91/692/CE e 2000/60/CE, de tal
xeito que as augas residuais que cheguen á planta podan ser
tratadas, ata conseguir unha calidade do efluínte compatible
coas esixencias establecidas actualmente pola normativa sectorial ou as que se establezan no futuro e que inclúe o procedemento para obter a autorización de vertido e das condicións
nas que este debe realizarse.
O proceso evolutivo ao que estamos sometidos, principalmente coma consecuencia da política de augas da Comunidade
Europea, obrigará a unha adaptación progresiva desta Ordenanza municipal de vertidos á realidade cambiante. As esixencias serán cada vez maiores, pero é necesario acadalas
progresivamente.
A Directiva Marco da Auga, en proceso de aplicación e
desenvolvemento, introduce o concepto de bo estado ecolóxico
dos sistemas hidrolóxicos coma un reto de futuro inmediato.
As esixencias da Directiva teñen que conducir progresivamente
á recuperación da calidade fisicoquímica e ecolóxica das augas
superficiais e subterráneas.
CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS
ARTIGO 1.—OBXECTO

1.1 A presente Ordenanza municipal de vertidos á rede de
saneamento xeral, tén por obxecto regular o servizo público
municipal de saneamento de augas residuais, e fundamentalmente as condicións dos vertidos das augas residuais e pluviais
e os usos da rede de sumidoiros e colectores de exclusiva titularidade municipal. É de aplicación a todos os usuarios do
ámbito territorial do Concello de Tui.
ARTIGO 2.—FINALIDADES

2.1 A ordenanza reguladora de vertidos e uso do sistema
público de saneamento en baixa díctase para contribuír a
acadar as seguintes finalidades:
a) Regular o uso e o control dos sistemas públicos de saneamento, de xeito que se garanta o bo funcionamento das
obras e equipos que os constitúen.
b) Garantir, mediante os tratamentos previos axeitados, que
as augas residuais industriais que se verten aos sistemas
cumpran os límites establecidos nesta ordenanza e nos
premisos preceptivos
c) Garantir que os vertidos das plantas de tratamento
cumpran as esixencias establecidas na normativa vixente,
para que non comporten efectos nocivos sobre o medio
receptor e a saúde das persoas.
ARTIGO 3.—INSTALACIÓNS INCLUIDAS COMO
SISTEMAS PÚBLICOS DE SANEAMENTO

3.1 Aos efectos desta Ordenanza, as instalacións de saneamento comprenden as redes de sumidoiros, os colectores e
conduccións de vertido, así como as estacións depuradoras de
augas residuais, calquera que sexa o tipo de tecnoloxía utilizada e cuxo obxectivo sexa recoller, transportar e depurar as
augas residuais para devolvelas ao medio receptor nas condicións axeitadas para salvagardar a calidade das augas continentais.
ARTIGO 4.—ÁMBITO DE APLICACIÓN

4.1 Inclúese no ámbito da presente ordenanza tódolos
vertidos de augas residuais, de calquera orixe, conectados ás
instalacións do Concello de Tui ás que se refire o artigo 3, ou
que no futuro sexan conectados.
Alí onde haxa redes de sumidoiros separativas, os titulares
conectados deben contar cunha dobre rede de desaugue e de
baixantes, e debe evitarse en todo momento a mestura de augas
residuais e augas pluviais. Nestes supostos, está totalmente
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prohibida a conexión de calquera conducto de augas pluviais
á rede de augas residuais e viceversa.
4.2 Non se inclúen na presente ordenanza aqueles productores de vertidos de augas residuais que conten coa oportuna
autorización administrativa para levar a cabo os vertidos,
directa ou indirectamente, no dominio público hidráulico,
sempre que dita autorización estea actualizada e os seus titulares cumpran coas condicións impostas nela (segundo o indicado no artigo 245 do Regulamento de Dominio Público
Hidráulico). Noutro caso, a Entidade xestora poderá obrigar
aos mencionados productores de vertidos a conectalos ás instalacións públicas de saneamento, sempre e cando cumpran os
requisitos recollidos na presente ordenanza.
4.3 Queda prohibido con carácter xeral o vertido directo ou
indirecto de augas e productos residuais (segundo a definición
recollida no artigo 245 do Regulamento de Dominio Público
Hidráulico) susceptibles de contaminar as augas continentais
ou calquera otro elemento do dominio público hidráulico, agás
que se conte coa previa autorización. Esta autorización corresponde ao Organismo de conca, tanto no caso de vertidos
directos a augas superficiais ou subterráneas, coma no de
vertidos indirectos a augas subterráneas. Cando se trate de
vertidos indirectos a augas superficiais, a autorización corresponderá á administración local competente.
4.4 Os vertidos indirectos a augas superficiais con especial
incidencia para a calidade do medio receptor, han de ser informados favorablemente (mediante a emisión dun informe
preceptivo e vinculante) polo Organismo de conca, previamente
ao outorgamento da preceptiva autorización. As instalacións
que xeran vertidos considerados de especial incidencia no
medio serán aquelas que posúan un consumo de auga superior
a 3.000 m3/ano ou, para valores inferiores, aquelas nas que
exista unha carga no vertido superior a 200 habitantes equivalentes.
O concepto de habitante equivalente está recollido na
Directiva europea 91/271/CE, do 21 de maio, sobre o tratamento de augas residuais urbanas. Nela se define habitante
equivalente como a carga orgánica biodegradable cunha
demanda bioquímica de osíxeno en cinco días (DBO5) de 60
gramos de osíxeno por habitante censado e día. Tamén se considerará un ratio de 150 litros por habitante censado e día.
ARTIGO 5.—DEFINICIÓNS

5.1 Aos efectos desta ordenanza, enténdese por:
a) Sistema público de depuración de augas residuais urbanas:
conxunto de bens de dominio público constituído pola
estación depuradora de augas residuais, as estacións de
bombeo, as conduccións de vertido e as redes de colectores
xerais asociados.
b) Redes de colectores xerais: aquelas instalacións que discorren dende os puntos de entronque das redes de sumidoiros, conducindo directamente (por gravidade ou por
bombeo) as augas residuais recollidas ata a estación depuradora, e consideradas como tales no vixente Plan de Saneamento de Galicia.
c) Sistema público de saneamento en baixa: O conxunto de
bens de dominio público constituído polas redes municipais de sumidoiros e as demais instalacións que, dacordo
coa normativa vixente en materia de réxime local, son de
competencia municipal.
d) Augas residuais urbanas: as augas residuais domésticas ou
a mestura delas coas augas residuais non domésticas e/ou
con augas de escorrentía pluvial.
e) Augas residuais domésticas: as augas residuais procedentes
dos usos particulares das vivendas, xeradas principalmente
polo metabolismo humano e as actividades domésticas non
industriais, agrícolas nin gandeiras.
f) Augas residuais non domésticas: as augas residuais
vertidas dende establecementos nos que se efectúe
calquera actividade comercial, industrial, agrícola ou
gandeira.
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g) Augas brancas: as augas que non foron sometidas a ningún
proceso de transformación, de xeito que a súa capacidade
potencial de perturbación do medio é nula e que, polo
tanto, non deben ser conducidas mediante os sistemas
públicos de saneamento. As augas pluviais terán carácter
de augas brancas, ou de augas residuais urbanas, en
función do seu percorrido de escorrentía.
h) Usuarios domésticos: aqueles que verten augas residuais
domésticas, na definición da letra e) anterior.
i) Usuarios non domésticos: aqueles que verten augas residuais non domésticas, na definición da letra f) anterior.
j) Mostra: toda porción de auga que represente o máis exactamente posible o vertido a controlar.
k) Contaminantes das augas: as materias que se relacionan
no Anexo II (B-Contaminantes das augas) da presente
Ordenanza municipal de vertidos á rede de saneamento
xeral.
l) Limite de vertido: concentración máxima admisible de
cada tipo de contaminante nos vertidos, según a práctica
corrente internacional, e nas unidades de aplicación que
correspondan a cada un deles. O nivel de emisión pode vir
fixado tamén polo peso máximo de cada substancia contaminante vertida sistemáticamente por unidade de producción (fluxo específico) ou nun período determinado.
m) Pretratamento: a reducción ou eliminación da carga de
contaminantes, ou a alteración da natureza dos contaminantes presentes nun auga residual, previamente á introducción dun vertido na rede de saneamento.
n) Plantas de pretratamento: conxunto de estructuras, mecanismos e instalacións privadas, destinadas ó tratamento
das augas residuais dunha ou varias actividades industriais ou comerciais, para a súa adecuación ás esixencias
desta Ordenanza municipal de vertidos, posibilitando a
súa admisión na rede de sumidoiro público.
o) Autocontrol: seguemento e control da calidade e da cantidade de contaminantes vertidos, e de calquera outro parámetro relacionado con eles, levado a cabo polo titular da
actividade ou por unha entidade competente designada
por el, que deberá incluir a medida de caudais, toma de
mostras e análises que sexan precisos.
p) Arqueta de control: recinto accesible ou instalacións que
reciben os vertidos dun usuario e onde poderán ser
medidos e mostrexados, antes da súa incorporación á rede
de sumidoiros pública ou da súa mistura cos vertidos
doutro/s usuario/s.
q) Sistema de Xestión Medio Ambiental (SXMA): o definido
polo Regulamento (CE) número 761/2001, de 19 de marzo
de 2001
ARTIGO 6.—EXPLOTACIÓN DO SERVIZO
DE SUMIDOIROS E ESTACIÓN DEPURADORA

6.1 O Concello poderá encomendar unha entidade para a
explotación do Servizo de Sumidoiros e Estación Depuradora.
A empresa adxudicataria dos servizos á que se contrae este
regulamento, denominándose en adiante o servizo ou servizo
de saneamento “Concesionario”.
ARTIGO 7.—RELATIVO ÁS NORMAS URBANÍSTICAS

7.1 Sen prexuízo do establecido no presente Regulamento,
a construcción de calquera elemento da rede de sumidoiros,
acometidas, embornais, etc., axustarase ao disposto pola
normativa urbanística e ordenanzas do Concello de Tui, así
como ás normas tecnolóxicas da edificación (NTE-ISS).
7.2 Na elaboración de plans que desenvolvan as Normas
Urbanísticas, que afecten a zonas onde se localicen actividades
industriais, será preciso un estudo técnico sobre a posibilidade
de contaminación por vertidos ou infiltración de augas residuais industriais.

70

Nº 191 — Viernes 2 octubre 2009

BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA

CAPÍTULO II. OBRIGAS E DEREITOS DA ENTIDADE
XESTORA E DOS USUARIOS
ARTIGO 8.—USUARIOS SUXEITOS

8.1 Todas as edificacións, industrias ou explotacións, tanto
públicas coma privadas, con independencia do seu uso ou usos
compartidos, estarán obrigadas a cumprir as disposicións e
preceptos da presente ordenanza, tanto nas conexións actuais
coma nas previstas no futuro.
8.2 Segundo a maior ou menor importancia dos volumes
vertidos e a súa carga contaminante, clasifícanse aos usuarios
en 2 categorías: domésticos (ou asimilados) e non domésticos
a) Domésticos ou asimilados a domésticos:
i. Domésticos propiamente ditos: Os correspondentes a
edificios de vivendas ou vivendas de titularidade
pública ou privada que xeran vertidos propios das actividades domésticas.
ii. Asimilados a domésticos: Os correspondentes a edificios ou instalacións comerciais de titularidade pública
ou privada: colexios, escolas, hoteis, cines, edificios
públicos, restaurantes, bares, etc... que non xeren outro
tipo de contaminación distinta da doméstica.
b) Non domésticos:
i. Clase A: Usuarios correspondentes a unha actividade,
comercio ou industria que pola súa actividade non
deben, na teoría, dar lugar a vertidos problemáticos que
superen os límites de vertidos establecidos nesta Ordenanza.
ii. Clase B: Usuarios correspondentes a unha actividade,
comercio ou industria que, pola súa actividade, poden,
na teoría, dar lugar a vertidos problemáticos que de
non ser tratados, superarían os límites de vertidos establecidos nesta Ordenanza.
8.3 O emprego da rede de sumidoiros públicos para a
evacuación de augas residuais será obrigatoria para todos os
usuarios domésticos que posúan unha rede de sumidoiros a
menos de 100 metros. No caso contrario, deberán de estar
provistos de sistemas autónomos de saneamento que non
supoñan un risco para o medio ambiente. Os sistemas de depuración instalados que xeren vertido directo a dominio público
ou vertido indirecto por infiltración no terreo deberán tramitar
ante o Organismo de conca, Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, a correspondente autorización de vertido, segundo o
establecido no artigo 245 e seguintes do Regulamento de
Dominio Público Hidráulico. Asemade, para poder empregar o
dispositivo de depuración instalado, deberán obter a licenza de
obras e actividades correspondente.
Así e todo, os usuarios adoptarán as medidas ou previsións
correspondentes para poder conectar as súas redes á municipal, sendo os gastos á súa conta. Ademáis, a rede de sumidoiros terá carácter privado ata o punto de conexión coa rede
de sumidoiros municipal.
ARTIGO 9.—OBRIGAS E DEREITOS DA ENTIDADE
XESTORA

9.1 A entidade xestora ou concesionario estará facultada
para a prestación dos seguintes servizos relacionados co saneamento:
a) Recoller as augas residuais dende a arqueta situada no
límite da propiedade do abonado co dominio público e a
súa canalización, mediante a rede pública, cara a estación
depuradora ou punto de vertido establecidos pola administración competente, con arranxo ás condicións que se
fixen nas licenzas de vertido.
b) A execución de instalacións, ampliacións, substitucións,
reparacións, reformas e melloras das redes e acometidas
de saneamento.
c) A limpeza da rede de sumidoiros, levando os residuos ás
instalacións previstas e autorizadas a tal fin, cumprindo a
lexislación vixente en materia de residuos.
d) De xeito transitorio, a limpeza, nos casos que sexa posible
cos medios mecánicos do Servizo, das fosas sépticas dos

e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)
l)

abonados ao servizo de augas, ata en tanto a rede pública
de saneamento non cubra a totalidade do municipio.
O tratamento, cos medios e infraestructuras postas á súa
disposición polo Concello de Tui, ou no seu caso, polas
Entidades Públicas correspondentes, das augas residuais
con anteridade ao seu vertido ao dominio público hidráulico.
Contestar ás reclamacións que se fagan por escrito, dentro
do prazo establecido a tal efecto, así como colaborar co
usuario na solución dos problemas que o servizo poda
ocasionar.
Aplicar os prezos segundo as tarifas que se teñan aprobadas en pleno municipal.
Prestar o servizo a todo peticionario e amplialo a todo
usuario que o solicite, nos termos establecidos na presente
ordenanza e noutras disposicións aplicables.
Manter as condicións hixiénico-sanitarias e as instalacións
dacordo coa normativa vixente.
Manter de xeito permanente a regularidade e dispoñibilidade do servizo mediante a vixilanza, conservación e reparación de todas as instalacións relacionadas co servizo.
Efectuar a facturación mediante a tarifa legalmente autorizada polo organismo competente.
Realizar campañas de sensibilización da poboación en
xeral sobre a minimización do consumo de auga e igualmente dos usuarios con vertidos diferentes dos domésticos,
ademáis das medidas para a reutilización de augas
blancas, grises ou rexeneradas, co fin de reducir o consumo
de auga e o vertido á rede de saneamento de sustancias
nocivas e productos tóxicos do fogar, talleres e outras
instalacións con periodicidade mínima bianual.

9.2 A entidade xestora terá os seguintes dereitos:
a) Percibir a cantidade do servizo de saneamento, dacordo co
previsto no regulamento municipal e dacordo ás tarifas e
taxas vixentes en cada caso.
b) Dispor dunha retribución económica suficiente cun equilibrio que deberá manterse en todo caso. Cando se perda
ese equilibrio terá dereito a solicitar do Concello a adopción das medidas sinaladas no artigo 127 do Regulamento
de servizos das corporacións locais.
c) A entidade xestora poderá acceder, revisar e informar das
instalacións interiores de subministro que podan interferir
no funcionamento do servizo.
ARTIGO 10.—OBRIGAS E DEREITOS DOS USUARIOS

10.1 Os abonados que desexen conectarse ao servizo de
saneamento de augas solicitarán a acometida correspondente
que se realizará a costa do abonado, salvo que se prevexan
xeitos de financiamento diferentes, dacordo co Concello de Tui.
10.2 Os abonados ao servizo de saneamento augas que, non
estando obrigados a conectarse ao servizo de saneamento (condición establecida no artigo 8.3), dispoñan de fosa séptica, abonarán
a tarifa de saneamento que lles corresponde e o Concesionario
deberá realizar a limpeza da mesma, previa comunicación do
abonado, unha vez ao ano (conforme ao Artigo 9.1.d da presente
ordenanza).
a) Non obstante, cando cos medios mecánicos dos que
dispoña o servizo, e polas dificultades intrínsecas de acceso
á propiedade de que se trate ou que veñan derivadas da
situación e características da fosa séptica, a limpeza supuxera dificultades extraordinarias, o Concesionario poderá
denegar o servizo de saneamento, e xustificará ao abonado
as razóns e, no seu caso coa indicación das obras que aquel
debería realizar ou os permisos que debería obter ao
respecto.
b) En caso de imposibilidade de realización do servizo polo
Concesionario (debido ás causas apuntadas no apartado
anterior), procederase á devolución da tarifa de saneamento, no caso de que se tivera abonado.
c) En caso de que fora necesario un número superior de
limpezas da fosa séptica, estas facturaranse aos prezos
establecidos.
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d) O prezo da limpeza da fosa séptica verase incrementado,
nas taxas ou prezos aplicables, pola recollida dos residuos
xerados por xestor autorizado para o seu depósito nun
vertedeiro autorizado.
e) É responsabilidade do abonado, coma propietario da fosa
séptica, a execución das obras necesarias para o seu
correcto funcionamento e o seu mantemento.
f) Por outra banda, no intre en que os usuarios propietarios
dunha fosa séptica podan acceder á rede de sumidoiros
municipais, farán as correspondentes accións para conectarse seguindo a normativa establecida polo Concello de
Tui con respecto ás licenzas e permisos, quedando selada
e inutilizada a fosa séptica.

10.3 O usuario terá os seguintes deberes:
a) Satisfacer puntualmente o importe do servizo de saneamento dacordo co previsto neste regulamento e dacordo ás
tarifas e taxas vixentes, no prazo establecido.
b) Aboar as cantidades que resulten da liquidación que por
erro, fraude ou avaría se lles poida imputar.
c) Verquer de xeito establecido e para os usos que dispoña a
súa licenza de vertido.
d) Informar á empresa concesionaria de fugas, avarías, perdas
ou calquera outra incidencia que, por interese propio ou
xeral, afecten á rede de saneamento. Dentro destas incidencias inclúense as manipulacións de instalacións que podan
causar contaminación ou perigo para persoas ou bens de
calquera tipo.
e) Permitir e facilitar a libre entrada nas instalacións do
persoal debidamente acreditado, para inspeccionar ou
reparar as instalacións.
f) No caso de que se procedese ao precinto de calquera local,
instalación ou mecanismo da mesma, deberá respectalo.
g) Cumprir as condicións e obrigas que figuren no contrato
polo servizo de augas.
h) Comunicar á entidade xestora do servizo de saneamento
calquera modificación na domiciliación ou titularidade no
recibo, modificación na instalación interior (en especial os
novos puntos de vertido que resulten significativos polo seu
volume) ou calquera outra que implique un troco significativo no desenvolvemento xeral do servizo que presta a entidade xestora.
i) Cando exista unha alteración no volume do caudal de
vertido que implique un aumento de máis do 10%, deberá
ser notificado ao Concello de Tui para que se poda estudar
a incidencia dese aumento no sistema de saneamento.
j) Prever as instalacións de bombeo e elevación, naqueles
casos en que sexa necesario.
k) No intre no que o usuario ou usuarios non cumpran os
deberes que se lles esixe, procederase á aplicación do réxime
sancionador que se describe no capítulo V desta ordenanza.

10.4 O usuario do servizo terá os seguintes dereitos:
a) Dispor de condicións técnicas axeitadas para a normal
evacuación das augas residuais, dacordo coas instalacións
existentes.
b) Solicitar á entidade xestora as aclaracións, informacións e
asesoramento necesarios sobre o servizo.
c) Recibir a facturación polo vertido dacordo coas tarifas
vixentes.
d) Subscribir un contrato ou póliza de vertido suxeito ás
garantías da normativa establecida.

BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA

71

CAPÍTULO III. EMPREGO DO SISTEMA
DE SANEAMENTO EN BAIXA
ARTIGO 11.—CONDICIÓNS PREVIAS Á CONEXIÓN

11.1 Para a conexión dun usuario ao sistema público de saneamento en baixa é necesario que a rede se atope en servizo, e
que o vertido do usuario cumpra as condicións establecidas nesta
ordenanza.
ARTIGO 12.—REQUISITOS E CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
DA ACOMETIDA AO SISTEMA

12.1 O Concello de Tui establecerá os requisitos e características físicas das acometidas ao sistema, respectando o seguinte
contido mínimo:
a) Plano da rede de desaugue do interior do edificio en planta
e alzada, a escalas respectivas 1:100 e 1:50, detallando
expresamente os sifóns xerais e a ventilación aérea.
b) Descripción das disposicións e dimensións axeitadas para
un correcto desaugue, especificando o material, diámetro e
pendente lonxitudinal.
c) Instalación dun sifón xeral en cada edificio para evitar o
paso de gases. Entre a acometida da conducción e o sifón
xeral do edificio disporase dunha tubaxe de ventilación, sen
sifón nin peche, á que se poderán conducir as augas
pluviais sempre que, respectando a ventilación, os puntos
laterais de recollida estean axeitadamente protexidos por
sifóns ou reixas antimúridos.
12.2 A sección das conduccións, tipo de rexistros e demais
características da acometida, rexeranse, polo demáis, segundo
as normas municipais de aplicación vixentes e as disposicións
de planificación urbanísticas correspondentes.
As obras de construcción e instalación dos colectores e acometidas de saneamento, axustaranse nas súas características ás
condicións e prescripcións técnicas establecidas nas ordenanzas
municipais de edificación, e ao disposto nas normas subsidiarias
aprobadas polo Concello de Tui Non se poderán aplicar outros
criterios agás que fosen aprobados polo Concello.

12.3 Todo establecemento que verta augas residuais non
domésticas deberá dispor, de forma axeitada e antes da conexión ao sistema e en todas e cada unha das conexións que
posúa, unha arqueta de rexistro libre de calquera obstáculo e
accesible en todo momento aos servizos técnicos competentes
para a obtención de mostras e medición de caudais.
12.4 A devandita arqueta deberá dispor, cando o permiso
de vertido así o estableza, dun elemento de aforo cun rexistro
totalizador para a determinación exacta do caudal do efluente
vertido. Cando os volumes de auga consumida e os volumes de
auga vertida sexan aproximadamente os mesmos, a medición
da lectura do caudal de auga de abastecemento poderá empregarse como aforo do caudal vertido.
12.5 Os establecementos deberán unificar, sempre que sexa
posible, todos os vertidos xerados polos procesos productivos
e, ao mesmo tempo, respectarán as redes separativas de xeito
que non podan verter as augas pluviais na rede interna de
augas residuais, e viceversa.
12.6 As obras de acometida ao sistema de saneamento están
suxeitas ás prescripcións da normativa urbanística que resulte
aplicable. O Concello de Tui deberá emitir un certificado de
conexión á rede de sumidoiros tras a supervisión da correcta
conexión.
12.7 Todos os gastos derivados das actuacións de conexión
ao sistema, así como os da súa conservación e mantemento,
serán a cargo do usuario.

e) Formular as reclamacións administrativas que considere
convintes, dacordo co procedemento establecido neste regulamento.

12.8 Cando o nivel de desaugue particular non permita a
conducción á rede de sumidoiros por gravidade, a elevación
deberá ser realizada polo propietario do terreo. Neste caso as
instalacións interiores de desaugue deberán ser completamente
estancas á presión de 1 kg/cm2.

f) Esixir do Concello e da entidade xestora o correcto funcionamento ambiental dos sistemas de depuración.

12.9 A limpeza e reparación dos desaugues particulares
levarase a cabo polos seus propietarios, trala obtención da
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licenza municipal. Non obstante, poderán solicitar que ditos
traballos sexan realizados polo Concello, a través da empresa
concesionaria, con gastos a cargo do solicitante.
ARTIGO 13.—PROHIBICIÓNS E LIMITACIÓNS

13.1 Está prohibido:
a) O vertido ao sistema de saneamento das sustancias relacionadas no Anexo I desta ordenanza.
b) A dilución para acadar os niveis de emisión que permitan
o seu vertido ao sistema, agás nos supostos de emerxencia
ou de perigo inminente e, en todo caso, previa comunicación ao Concello de Tui.
c) O vertido ás redes de saneamento de augas brancas (é dicir,
augas que non foron sometidas a ningún proceso de transformación, de tal xeito que a súa potencial capacidade de
perturbación no medio é nula) ao sistema cando poida
adoptarse unha solución técnica alternativa por existir no
entorno da actividade unha rede separativa ou ben unha
canle pública. En caso contrario, deberá obterse a correspondente autorización de vertido.
13.2 Os vertidos non domésticos que conteñan sustancias
das relacionadas no Anexo II desta ordenanza deberán
respectar as limitacións alí establecidas, sen que poida admitirse a dilución para acadar os devanditos límites.
ARTIGO 14.—CONDICIÓNS PARA A UTILIZACIÓN
DO SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO

14.1 Os usuarios cuxa actividade xere unicamente augas
residuais domésticas, quedan suxeitos ás regulamentacións que
dicte o Concello de Tui e, en todos os casos, ás prohibicións
establecidas nos Anexos I e II desta ordenanza. En calquera
caso, estes usuarios deberán realizar a correspondente comunicación ao Concello de Tui, previamente a dita conexión, aos
efectos da súa supervisión e aceptación. Para isto enviarase
unha solicitude simplificada que comprende a documentación
indicada nos puntos 1, 2 e 3 [a) e b)] do Anexo III.
14.2 Quedan obrigados a obter permiso de vertido ao
sistema público de saneamento en baixa os seguintes usuarios:
a) Todos os usuarios non domésticos.
b) Todos os usuarios cuxo vertido sexa superior a 3.000
metros cúbicos anuais, ou ben aqueles cun volume de
vertido inferior, pero que orixinen contaminación de
carácter especial na súa natureza ou na súa cantidade.
Para estes efectos, considerarase producida tal contaminación cando esta sexa superior á equivalente a unha
poboación de 200 habitantes-equivalentes, según está recollido na Directiva europea 91/271/CE, de 21 de maio, sobre
o tratamento de augas residuais urbanas.
Este tipo de usuarios deberán respectar as prohibicións e
limitacións establecidas nos Anexos I e II respectivamente, coas
seguintes especificacións:
O permiso de vertido outorgarase a cada usuario en función
das características específicas do seu sector de actividade, da
súa compatibilidade co tratamento da depuradora de augas
residuais urbanas, da peligrosidade do seu efluínte e dos
caudais de vertido xerados, o que pode supor un aumento ou
disminución dos valores límite dos parámetros do Anexo II,
así:
1.—A cualquera actividade ou instalación, incluída ou non
no Catálogo de actividades potencialmente contaminantes das
augas, poderáselle fixar valores límite diferentes aos establecidos con carácter xeral no Anexo II, para aqueles vertidos de
augas, cuxas circunstancias particulares debidamente xustificadas, así o aconsellaran.
2.—En casos particulares, poderánselle imponer limitacións
máis estrictas en aplicación da normativa vixente en materia
de evaluación de impacto ambiental, polo seu contido en substancias perigosas incluídas no Anexo I (C- Vertidos con substancias perigosas) ou no Anexo II (Bloque 2: Parámetros
contaminantes dificilmente tratables na EDAR ou con impacto
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significativo sobre os obxectivos de calidade do medio receptor
e os potenciais usos das augas depuradas).
ARTIGO 15.—PERMISO DE VERTIDO

15.1 Entenderase por permiso de vertido aquela autorización do Concello que ten por finalidade comprobar que a
evacuación das augas residuais por medio da rede de sumidoiros municipal, ou o vertido directo na estación depuradora,
acomódase ás normas establecidas e que a composición e características das augas residuais se manteñen dentro dos límites
establecidos.
No caso de que a evacuación das augas residuais sexa ao
dominio público hidráulico, a autorización do vertido corresponderá ao Organismo de conca Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil.
15.2 O permiso de vertido ao sistema público de saneamento en baixa outórgase polo Concello aos usuarios indicados
no artigo 14.2.
15.3 O Concello de Tui poderá modificar as condicións do
permiso de vertido cando as circunstancias que motivaron o seu
outorgamento foran alteradas ou sobreviñeran outras que, de
ter existido con anterioridade, terían xustificada a súa denegación ou o outorgamento en termos distintos, puidendo ser o
seu caso decretar a suspensión temporal ata que se superen
ditas circunstancias.
Neste suposto, o usuario será informado con suficiente
antelación das posibles modificacións e disporá do tempo axeitado para se adaptar ao seu cumprimento.
15.4 O outorgamento do devandito permiso faculta aos
mencionados usuarios para realizar vertidos de augas residuais
ao sistema público de saneamento, nas condicións que nel se
establezan.
15.5 O permiso de vertido estará condicionado ao cumprimento das condicións establecidas nesta ordenanza, e outorgarase por períodos de cinco anos renovables, sempre e cando
non varíen substancialmente as condicións iniciais de autorización.
15.6 Non se permitirá ningunha conexión á rede de sumidoiros en tanto non se teñan efectuadas as obras ou instalacións especificamente determinadas, así como as modificacións
ou acondicionamentos técnicos que, á vista dos datos aportados na solicitude do permiso de vertido, estableza o Concello
de Tui.
15.7 En todo caso, o permiso de vertido non se entende
como concedido ata que o solicitante obteña expresa autorización.
ARTIGO 16.—SOLICITUDE

16.1 Antes de efectuar ningún vertido de augas residuais
ao sistema, os titulares das actividades indicadas no artigo 14.2
deben solicitar do Concello de Tui o correspondente permiso
de vertido, e a estes efectos, aportarán a documentación que se
indica no Anexo III desta ordenanza.
16.2 Naqueles casos nos que sexa necesario un pretratamento ou depuración previa á conexión coa rede de saneamento, será necesario un informe técnico dun Organismo de
Control Autorizado ou dunha Entidade Colaboradora da Administración hidráulica, según Orde MAM 985/2006, de 23 de
marzo, que inclúa medicións e análises realizadas, e demáis
aspectos que certifiquen que a actividade cumple coas condicións de funcionamento e impacto ambiental que tiveran sido
establecidas, como:
a) Que as estimacións efectuadas dos parámetros de vertido
á rede son válidas.
b) Que as instalacións de tratamento e depuración están realizadas e son axeitadas.
No caso de que a instalación estea en funcionamento e
dispoña de medicións reais realizadas por un Organismo de
Control Autorizado ou dunha Entidade Colaboradora da Admi-
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nistración hidráulica, según Orde MAM 985/2006, de 23 de
Marzo, será suficiente con presentar esta documentación.
ARTIGO 17.—PROCEDEMENTO

17.1 O procedemento para a obtención do permiso de
vertido, no caso de actividades comprendidas no ámbito de
aplicación da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e
control integrados da contaminación (IPPC), ou, no seu caso,
na normativa de execución que aprobe a Comunidade Autónoma de Galicia, será o establecido nas mencionadas normas.
17.2 Noutro caso, serán de aplicación as normas do procedemento administrativo común.
17.3 En ningún caso é posible a obtención do permiso de
vertido por silencio administrativo, que será desestimatorio.
17.4 Dacordo cos datos aportados polo solicitante, o
Concello de Tui resolverá no senso de:
a) Prohibir totalmente o vertido cando as características que
presente non podan ser correxidas polo oportuno tratamento. Neste caso, o interesado deberá solicitar a correspondente dispensa de vertido á rede de sumidoiros pública,
acompañando á súa solicitude o estudo demostrativo da
imposibilidade do vertido á rede de colectores de titularidade municipal.
b) Autorizar o vertido, previa determinación dos tratamentos
mínimos que deberán establecerse con anterioridade á súa
saída á rede xeral, así coma os dispositivos de control,
medida de caudal e mostraxe que deberá instalar a industria á súa costa.
c) Autorizar o vertido sen máis limitacións que as contidas
nesta ordenanza.

e)

f)

17.5 En todo caso, a denegación do permiso será motivada
e indicará necesariamente as razóns que a determinen, cuxa
corrección producirá o seu outorgamento.
ARTIGO 18.—CONTIDO DO PERMISO DE VERTIDO

18.1 A resolución de outorgamento do permiso de vertido
ao sistema público de saneamento que dicte o Concello de Tui
incluirá, como mínimo, os seguintes extremos:
a) Os límites máximos admisibles das características cualitativas do vertido.
b) Os límites cuantitativos do volume de vertido, indicando
o caudal medio e o caudal máximo en metros cúbicos por
hora, día e ano.
c) A obriga de instalar, no prazo máximo dun mes dende a
notificación da resolución, unha arqueta que permita o
aforo e a toma de mostras do vertido.
d) A obriga de controlar os parámetros característicos dos
vertidos dos usuarios non domésticos efectuarase seguindo
o establecido na seguinte táboa:
Tipo de vertido 1
Clase

Grupo

Caudal de vertido
de (m3/ano)

Periodicidade
Control

1
1
1
1
2

3, 4, 6
3, 4, 6
0, 1, 2, 5, 7
0, 1, 2, 5, 7
9, 12, 14

> 10.000
< 10.000
> 10.000
< 10.000
> 10.000

Trimestral
Semestral
Trimestral
Anual
Trimestral

Caudal de vertido
de (m3/ano)

Periodicidade
Control

< 10.000
> 10.000
< 10.000
> 10.000
< 10.000

Semestral
Trimestral
Anual
Trimestral
Semestral

Tipo de vertido 1
Clase
2
2
2
3
3
1

Grupo
9, 12, 14
8, 10, 11, 13
8, 10, 11, 13
15, 16, 17
15, 16, 17

Según o establecido no Regulamento de Dominio
Públioc Hidráulico.

Inclúese como Anexo IV o detalle da clasificación dos diferentes sectores industriais por clase e grupo, tal como
figura nas notas (***) do Anexo IV do Real Decreto
606/2003, de 23 de Maio, polo que se modifica o Real
Decreto 849/1986, de 11 de Abril, polo que se aproba o

g)
h)
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Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desenrola os títulos Preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei de Augas.
A efectos de levar a cabo estes controis, deberase dispor
dun equipo de toma de mostras automático secuencial en
continuo, situado no punto de conexión coa rede municipal de colectores, e realizarase como mínimo unha toma
de mostras durante un período de tempo equivalente a
unha xornada laboral completa.
Nos casos nos que así se estableza, debido á variabilidade
das cargas contaminantes verquidas ao longo do ciclo
productivo, os valores límite establecidos estarán referidos
a mostras compostas tomadas en varios momentos do
mesmo, debendo ser as partes alícuotas empregadas
proporcionais aos caudais instantáneos de vertido.
A análise das mostras deberá ser realizado mediante metodoloxía oficial nun laboratorio externo acreditado,
segundo os requisitos establecidos nas normas da serie
UNE-EN ISO/IEC 17025, ou a que no futuro a substitúa,
que sexa de aplicación en función do seu ámbito de actuación, e/ou rexistrado pola Administración.
Deberá disporse de equipos propios para a medida
continua dos caudais vertidos de ditos efluíntes. Estes
equipos deberán permitir, alomenos, a medida e rexistro
do caudal instantáneo e do caudal totalizado nun período
determinado de tempo e sen posibilidade de posta a cero.
No caso de que non exista, tomarase como dato do caudal
o valor da auga consumida. No caso de existir variacións,
o titular do vertido deberá instalar un equipo de medida.
A obriga de remitir ao Concello, coas periodicidades indicadas no apartado anterior, as analíticas dos vertidos que
se realizan á rede de saneamento.
A obriga de instalar, na citada arqueta, as sondas e equipos
automáticos de medición en contínuo na liña de vertido
que se consideren necesarios para un autocontrol efectivo.
Poderá esixirse a realización de controis en continuo
naqueles puntos de vertido cando se advirtan afeccións
negativas no entorno ou se presuma, razoadamente, que os
resultados dos controis periódicos establecidos non
garanten unha suficiente representatividade dos niveis de
emisión reais. Os equipos analizadores en liña que se
empreguen para o control en contínuo dos vertidos,
deberán cumprir os seguintes requisitos:
1) Proporcionar resultados reproducibles e comparables.
2) Dispor dun certificado oficial de homologación para a
medida de concentración do contaminante que
analicen, outorgado por algún dos Organismos oficialmente recoñecidos nos Estados membros da Unión
Europea ou, cando haxa reciprocidade, en terceiros
países.
3) Estar calibrados e ubicados dacordo co que prevexan
as Normas Europeas (EN); en ausencia destas nas
normas UNE; e en ausencia delas, nas normativas internacionais.
Prazo de duración do permiso.
Co permiso de vertido suministrarase, ó titular da actividade, un exemplar dun libro de rexistro de visitas numerado, que deberá ser custodiado polo titular e que será
posto a disposición do persoal inspector competente, cando
así sexa solicitado.

18.2 O permiso de vertido ao sistema poderá, ademáis, establecer limitacións, condicións e garantías en relación a:
a) Horario de vertido.
b) Definición das instalacións de tratamento previo do
vertido que resulten necesarias para acadar as condicións
impostas, e prazo de execución delas.
c) No seu caso, excepcións temporais dos requerimentos do
Anexo II, (Bloque 1: Parámetros tratables na EDAR ou de
impacto pouco significativo sobre os obxectivos de calidade do medio receptor), sempre que se aprobe un
programa que garanta o seu cumprimento nun prazo non
superior a un ano dende a notificación da resolución; ou
ben excepcións motivadas pola baixa saturación do
sistema, tendentes a aproveitar ao máximo a súa capacidade de depuración, e sempre delimitadas no tempo e na
carga.
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d) Realización de autocontrois por parte do titular do
permiso, nos supostos de vertidos que comporten un risco
elevado de impacto sobre o sistema de saneamento. O
Concello de Tui definirá, en cada caso particular, os
vertidos que supoñan un risco elevado, en función do
caudal de vertido e das súas cargas contaminantes.
e) As demais que estableza o Concello de Tui.

18.3 En ningún caso o outorgamento do permiso de vertido
pode comprometer a consecución dos obxectivos de calidade
do medio receptor do efluínte depurado do sistema de saneamento.
18.4 O contido e as prescripcións do permiso de vertido que
se outorgue a unha actividade incluida no ámbito da Lei
16/2002 de IPPC, integraranse na resolución que poña fin ao
procedemento sinalado na devandita Lei.
18.5 A inspección, vixilanza e control do cumprimento das
condicións do permiso de vertido, corresponde ao Concello de
Tui, como Entidade xestora do sistema.
ARTIGO 19.—REVISIÓN DO PERMISO DE VERTIDO.

19.1 Sen prexuízo do disposto na Lei 16/2002 de IPPC, o
permiso de vertido ao sistema deberá revisarse cando se
produza algún cambio significativo na composición ou no
volume do vertido, cando se alteren substancialmente as
circunstancias do momento do seu outorgamento, ou cando
sobreveñan outras que xustificarían a súa denegación ou o seu
outorgamento en termos diferentes.
19.2 Todas as autorizacións de vertido á rede de sumidoiros
deberán ser revisadas como máximo cada CINCO anos,
podendo ser revogadas en caso de incumprimento das súas
condicións.
19.3 En todo caso, procederase á revisión do permiso:
a) Cando a carga contaminante vertida por unha actividade
resulte significativa, en relación coa carga total tratada
polo sistema de depuración, e poda dificultar a súa depuración nas condicións axeitadas.
b) Cando o efecto aditivo de vertidos das mesmas características poda dificultar o tratamento do sistema nas devanditas condicións axeitadas.
19.4 No caso de que a revisión comporte a modificación das
condicións do vertido ao sistema, o Concello de Tui poderá
conceder ao titular do permiso dun prazo de adaptación que
non excederá dun ano, a contar dende a aprobación da revisión.
19.5 En ningún caso, a revisión do permiso de vertido
comporta para o seu titular dereito a indemnización ningunha.
ARTIGO 20.—REVOGACIÓN DO PERMISO DE VERTIDO

20.1 O permiso de vertido ao sistema poderá ser revogado
nos seguintes supostos:
a) Como consecuencia da revogación da autorización ou
licenza que permita o desenvolvemento da actividade que
causa o vertido.
b) Por incumprimento dos requerimentos efectuados para
adecuar o vertido ás condicións establecidas no permiso.
c) Como medida anudada a unha sanción.
ARTIGO 21.—PRETRATAMENTO OU DEPURACIÓN
PREVIA Á CONEXIÓN

As augas residuais que non cumplan as limitacións que,
para o seu vertido na rede de saneamento xeral, se establecen
na presente ordenanza, haberán de ser obxecto do correspondente tratamento previo polo usuario, de sorte que sexa posible
a súa evacuación á rede de sumidoiros municipal, se é o caso.
As instalacións necesarias para o pretratamento destas augas
residuais formarán parte da rede de sumidoiros privada, e definiranse suficientemente na solicitude do permiso de vertido, tal
como se cita no artigo 16.2, á que se acompañará o proxecto
correspondente e os estudos e cálculos xustificativos da súa
eficacia. Cando excepcionalmente varios usuarios se uniran
para efectuar conxuntamente o pretratamiento dos seus
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vertidos, deberán obter un permiso de vertido para o efluínte
final conxunto, con declaración de todos os usuarios que o
compoñan. A responsabilidade do cumplimento das condicións
de vertido será da comunidade de usuarios e solidariamente de
cada un deles.
En calquera caso, o permiso de vertido quedará condicionado á eficacia do pretratamento, de tal sorte que se el mismo
non produxera os resultados previstos, quedará sen efecto dito
permiso e prohibido o vertido de augas residuais á rede de
sumidoiros municipal.
ARTIGO 22.—DISPENSA DO PERMISO DE VERTIDO

Se non fora posible que as aguas residuais producidas se
manteñan dentro dos límites fixados na presente ordenanza
para o vertido na rede de sumidoiros municipal, nen aínda
mediante os axeitados pretratamentos, o interesado haberá de
desistir na actividade que as producen ou adoptar as previsions
necesarias, mediante a realización das obras ou instalacións
precisas, para que as augas residuais non admisibles na rede
de sumidoiros municipal ou planta depuradora, se almacenen
e evacúen mediante outros medios a outro tipo de planta especial ou depósito de seguridade, que garantan un axeitado
destino final, axustado á normativa vixente.
A estes efectos, o interesado deberá solicitar a correspondente dispensa de vertido da rede de sumidoiros municipais,
acompañando á súa solicitude un estudo demostrativo da imposibilidade do vertido á rede de sumidoiros municipais e
proxecto das instalacións que a autoridade competente lle
tivera esixido, se é o caso. Coa periodicidade que se determine
ó dispensarlle do vertido na rede de sumidoiros pública, deberá
o interesado xustificar a súa situación en relación coa eliminación do vertido.
ARTIGO 23.—SITUACIÓNS DE EMERXENCIA

Ante unha situación de emerxencia, ben por accidente ou
manipulación errónea que produza vertidos prohibidos á rede
de sumidoiros municipal, o usuario deberá comunicar inmediatamente ó Concello de Tui, a Protección Civil da Provincia, ó
Organismo de conca competente e aos Organismos con responsabilidades en materia medioambiental, a fin de que se tomen
as medidas axeitadas. O Concello de Tui, á sú vez, poñerá en
coñecemento do Organismo de conca competente e dos Organismos con responsabilidades en materia medioambiental, a
situación producida, para evitar ou reducir os danos que
puideran provocarse. O usuario, unha vez producida a situación de emerxencia, utilizará todos os medios ó seu alcance
para reducir ao máximo os seus efectos.
O Concello de Tui establecerá, ao efecto, o procedemento a
seguir nestes casos de emerxencia.
Os costos das operacións a que den lugar os accidentes a
que se refire este apartado, tanto de limpeza, remoción, reparación das redes e instalacións ou outros, serán imputados ao
usuario causante, quen deberá abonalos con independencia
doutras responsabilidades nas que puidera ter incurrido. O
expediente de danos, así como a súa valoración, serán feitas
polo Concello de Tui nas redes locais, e pola Entidade Xestora
Mancomunada nas redes xenerais e estacións depuradoras.
ARTIGO 24.—CADUCIDADE DO PERMISO DE VERTIDO

24.1 O Concello de Tui poderá declarar a caducidade do
permiso de vertido nos seguintes casos:
a) Cando cesara nos vertidos por un tempo superior a un ano.
b) Cando caducara, anulara ou se revocara a licenza municipal para o exercicio da actividade comercial ou industrial que xeraba as augas residuais.
ARTIGO 25.—OBRIGAS DO TITULAR DO PERMISO DE VERTIDO

25.1 O titular do permiso de vertido debe cumprir as
obrigas seguintes:
a) As recollidas expresamente na autorización de vertido
outorgada polo Concello de Tui.
b) Comunicar de xeito inmediato ao Concello, ou no seu caso
á compañía explotadora do sistema, calquera avaría do
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proceso productivo ou das súas instalacións de pretratamento que poida afectar negativamente á calidade do
vertido ao sistema.
c) Comunicar de xeito inmediato ao Concello calquera
circunstancia futura que implique unha variación das
características cualitativas e/ou cuantitativas do vertido,
aos efectos de proceder, no seu caso, á revisión do permiso.
d) Adaptar a súa actividade e as súas instalacións ás medidas
e actuacións que resulten do plan de emerxencia e seguridade do sistema, unha vez sexa aprobado polo Concello.
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contaminante a tratar, ou en instalacións depuradoras nas que
soamente conste de pretratamentos ou tratamentos primarios.
27.6 Todos os vertidos de camións-cisterna deberán figurar
nun rexistro a cargo do Concello de Tui, ou no seu caso, da
compañía explotadora do sistema, no que constarán, polo menos,
a identidade do transportista, a identificación como transportista autorizado, o volume descargado e a súa procedencia.
CAPÍTULO IV. INSPECCIÓN E CONTROL

25.2 Cando se produza unha descarga ao sistema debida a
caso fortuito, o titular do permiso de vertido está obrigado a:
a) Comunicar a descarga ao Concello de Tui, ou no seu caso á
compañía explotadora do sistema, especificando a identificación e localización da actividade, hora e causa da descarga,
caudal e materias vertidas, e as medidas adoptadas.
b) Adoptar as medidas necesarias para minimizar os efectos
negativos e os danos que podan ocasionarse ao sistema.

ARTIGO 28.—ARQUETA DE REXISTRO DE MOSTRAS

ARTIGO 26.—CENSO DE VERTIDOS AO SISTEMA

28.2 Todas as actividades que vertan á rede municipal de
sumidoiros, disporán dunha arqueta única ou rexistro individual para o vertido de augas residuais, que recolla todas
aquelas que proveñan da actividade. Esta arqueta deberá
situarse preferentemente fóra da parcela ou na vía pública,
augas abaixo do derradeiro vertido (de xeito que non se podan
alterar as características finais do efluínte), nun lugar accesible
dende o exterior para os servizos de inspección, libre de todo
obstáculo e atoparase en axeitado estado de limpeza para a súa
función. Estas arquetas definirán o punto de deslinde entre as
redes interiores particulares e a rede municipal de sumidoiros.

26.1 O Concello de Tui levará un censo de vertidos ao
sistema no que inscribirá os vertidos sometidos a permiso, e no
que constarán, como mínimo, os seguintes extremos:
a) Nome, enderezo, CNAE e NIF do titular do permiso.
b) Datos básicos do caudal de auga de abastecemento e de
vertido.
c) Condicións básicas do permiso.
d) Situación administrativa do permiso.
e) Informe analítico (efectuado cunha periodicidade mínima
anual) das características do vertido conectado.
26.2 O censo de vertidos estará a disposición da Administración hidráulica de Galicia e da Administración hidráulica
do Estado.
26.3.—Tomando como base o mencionado censo, así como
os resultados das comprobacións efectuadas na rede, o Concello
de Tui cuantificará periódicamente as diversas clases de
vertidos, a fin de actualizar as limitacións das descargas e as
conseguintes autorizacións, así como tamén dispor as actuacións preventivas, reparadoras e/ou correctoras que sexan
necesarias.
ARTIGO 27.—VERTIDO MEDIANTE CAMIÓNS CISTERNA

27.1 Para efectuar vertidos ás instalacións de saneamento
mediante vehículos cisterna, será necesario que o vertido se
realice nas arquetas previas á EDAR destinadas para iso dentro
do ámbito territorial do Concello de Tui, sen prexuízo dos
permisos ou autorizacións esixibles de conformidade coa lexislación aplicable en materia de residuos, o posuídor do vertido
obteña un permiso especial outorgado polo Concello, quedando
terminantemente prohibido o vertido á rede de saneamento e
pozos de bombeo.
27.2 Os vertidos mediante camións cisterna deberán
respectar as prohibicións e limitacións establecidas nos Anexos
I e II desta ordenanza.
27.3 Exceptúanse das obrigas do apartado anterior, os
vertidos procedentes de fosas sépticas ou das limpezas dos
sistemas públicos de saneamento, no referente aos parámetros
DQO, DBO5, Sólidos en suspensión, Aceites e graxas, así como
as diferentes formas de nitróxeno e fósforo contempladas no
Anexo II (Bloque 1: Parámetros tratables na EDAR ou de
impacto pouco significativo sobre os obxectivos de calidade do
medio receptor), desta ordenanza, así coma os vertidos
mediante camións cisterna aos que poida resultar de aplicación o disposto no artigo 18.2.c) in fine desta ordenanza.
27.4 En todo caso, a incorporación dos vertidos aportados
por camións-cisterna pautarase dacordo coas indicacións ao
respecto do responsable da estación depuradora, coa finalidade de evitar calquera alteración do proceso.
27.5 En ningún caso poderan descargar camións-cisterna en
estacións depuradoras que se atopen saturadas en canto á carga

28.1 Disporase dunha arqueta de control para cada tipo de
auga residual autorizada, que deberá reunir as características
necesarias para poder obter mostras representativas dos
vertidos, e que estará situada nun lugar de acceso libre e directo
para a súa inspección por parte do Concello de Tui, do Organismo de conca competente ou da Consellería de Medio
Ambiente da Xunta de Galicia.

As súas dimensións e características deberán ser tales que
permitan aos Servizos Técnicos Municipais, tanto a recollida
de mostras, como a determinación do caudal de vertido. O
diseño desta arqueta deberá axustarse aos estándares ao uso e
deberá permitir que a súa utilización sexa axeitada para o
autocontrol propio e individual de cada vertido, dispoñendo de
espazo suficiente para a colocación dos equipos analizadores
en liña que se utilicen para o control en continuo dos vertidos.
En todo caso, o diseño das mesmas deberá ser aprobado polo
Concello de Tui.
Os gastos da instalación de desaugue interior ata a arqueta
de rexistro incidirán no propietario. Se non existise a arqueta
de rexistro, os custos correrán a cargo do propietario, sen que
este adquira sobre ela dereito algún, agás do de vertido.
28.3 As actividades en funcionamento disporán de SEIS
meses para a instalación desta arqueta de toma de mostras nas
condicións establecidas nesta ordenanza. Este prazo aumentará
UN ano para as actividades que precisen realizar obras para
independizar redes de saneamento común a varias actividades,
ou que precisen realizar obras para unificar os vertidos dunha
soa actividade nunha única arqueta.
28.4 Estas arquetas de control deberán permitir tamén o
precintado dos equipos de control en continuo. Neste caso será
facultade do Concello de Tui, ou a instancias do mesmo, que a
empresa concesionaria do servizo de sumidoiros realice o
desprecintado dos equipos.
28.5 A empresa concesionaria poderá instalar equipos de
medida en continuo nesas arquetas, se así o estima oportuno.
28.6 En función dos parámetros de vertido da industria, ou
cando as condicións do desaugue o fagan aconsellable, en substitución da arqueta de rexistro, a entidade concesionaria
poderá autorizar a construcción dunha arqueta conxunta sifónica-toma de mostras, debendo esta respostar ao deseño establecido pola propia concesionaria.
ARTIGO 29.—FUNCIÓN INSPECTORA

29.1 A función inspectora corresponde ao Concello, en tanto
que Entidade xestora, respecto das instalacións ao seu cargo,
e exércea:
a) Directamente, a través dos seus propios órganos que teñan
atribuidas as funcións inspectoras.
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b) Por medio de entidades colaboradoras contratadas ao
efecto, ou debidamente acreditadas como Organismo de
Control Autorizado ou de Entidade Colaboradora da
Administración hidráulica, según Orde MAM 985/2006, de
23 de Marzo.

29.2 A fin de poder realizar o seu cometido, en orde á
conservación, medida, toma de mostras, exame de vertidos e
cumprimento do establecido nesta ordenanza, os servizos de
inspección deberán de ter libre acceso aos locais onde se
produzan os vertidos aos sumidoiros. Tamén poderá penetrar
naquelas propiedades privadas sobre as que o Concello de Tui
manteña algunha servidume de paso de augas.
29.3 O Concello de Tui, no uso das súas facultades, poderá
efectuar tantas inspeccións como estime oportunas para verificar as condicións e caracteristicas dos vertidos á rede de
sumidoiros municipal, recollendo apoio externo ou da empresa
concesionaria do mantemento da rede para as labores técnicas
ou materiais.
29.4 Con independencia da competencia municipal en
labores de inspección, a Administración Hidráulica terá a capacidade para intervir como crea convinte en situacións excepcionais, como deixación de funcións do Concello ou
incumprimentos sistemáticos.
ARTIGO 30.—OBXECTO E INICIO DA INSPECCIÓN

30.1 Poden ser obxecto de inspección as actividades ou
instalacións cuxos vertidos podan afectar ao sistema de depuración de augas residuais ou ao sistema de saneamento en
baixa.
30.2 A actuación inspectora pode iniciarse por diferentes
vias:
a) De xeito previo ao outorgamento dunha autorización,
licenza ou permiso.
b) De oficio, ben sexa por iniciativa do órgano competente
ou por orde superior.
c) Por propia iniciativa do persoal inspector, cando aprecie
un posible incumprimento das normas reguladoras dos
vertidos.
d) Segundo estea reflectido na autorización, licenza ou
permiso, sendo a periodicidade a que ali se manifeste.
e) A petición do interesado.
f) En virtude de denuncia.
30.3 A inspección e vixianza acadará ás instalacións das
actividades que podan afectar á calidade do vertido e, en especial, ás arquetas de rexistro, ás condicións de saneamento, aos
procesos productores de vertidos e ás plantas de pretratamento
ou depuración de augas.
ARTIGO 31.—DEREITOS DO PERSOAL INSPECTOR

31.1 No exercicio da súa función, o persoal inspector
poderá:
a) Acceder ás instalacións que xeren vertidos de augas residuais ou que podan suponer un risco de afección ás
infraestructuras públicas, incluíndo o acceso á propiedade
privada, sempre que non constitúa domicilio das persoas.
b) Efectuar notificacións e realizar requerimentos de información e documentación ou de actuacións concretas para
a adecuación e mellora dos vertidos de augas residuais.
c) Proceder á toma de mostras de augas residuais e, no seu
caso, de augas de proceso.
d) Proceder a tomas de fotografías ou outro tipo de imaxes
gráficas, sen prexuízo do disposto na vixente normativa
sobre segredo industrial.
e) Levar a cabo calquera outra actuación tendente á pescuda
da orixe dos vertidos, o seu grao de contaminación e a súa
afección sobre os sistemas de saneamento.
ARTIGO 32.—DEBERES DO PERSOAL INSPECTOR

32.1 O persoal inspector está obrigado, en todo momento, a:
a) Observar o respecto e consideración debidos ás persoas
interesadas, previa identificación e acreditación da súa

Nº 191 — Viernes 2 octubre 2009
personalidade, mediante a documentación expedida pola
entidade competente para a función inspectora.
b) Informar aos interesados, cando así sexan requeridos, dos
seus dereitos e deberes en relación cos feitos obxecto da
inspección, así como das normas que deben cumprir os
titulares dos vertidos.
c) Obter toda a información necesaria respecto dos feitos
obxecto de inspección e dos seus responsables, accedendo,
si é necesario, aos rexistros públicos existentes.
d) Gardar sixilo profesional e observar segredo respecto dos
asuntos que coñeza, por razón do seu cargo e actividade
pública.
ARTIGO 33.—OBRIGAS DOS RESPONSABLES
INSPECCIONADOS

33.1 Os titulares das actividades deberán facilitar a práctica da inspección, e a tal fin, estarán obrigados ás seguintes
actuacións:
a) Facilitar o acceso do persoal inspector ás distintas instalacións relacionadas co vertido, así como a montaxe do
equipo e instrumental de control, sen necesidade de comunicación previa.
b) Facilitar a montaxe do equipo ou instrumentos que se
precisen, para realizar as medidas determinantes, ensaios
e comprobacións necesarias.
c) Permitir o emprego de cantos instrumentos empregue a
empresa coa finalidade de autocontrol, especialmente
aqueles destinados á medida de caudais, toma de mostras
e análises correspondentes.
d) Pór a disposición do persoal inspector os datos, partes de
traballo, análises, libro de rexistro e canta información
requiran en relación coa inspección.
33.2 Os mesmos titulares deberán remitir ao Concello de Tui
un informe periódico, no que se sinale a definición de carga
contaminante que verten, e incluirán os caudais de vertido, a
concentración de contaminantes e demais elementos necesarios
para a súa definición.
A periodicidade do informe será establecida en cada caso
pola alcaldía, en atención aos resultados das inspeccións practicadas polo Concello e dos niveis de carga contaminante que
se comproben, así como do caudal vertido. Esta obriga quedará
rexistrada no permiso de vertido en vigor e incorporarase como
condicionado ó realizar a seguinte renovación.
ARTIGO 34.—DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE
INSPECTORA

34.1 Cando o inspector se persoa no lugar no que radiquen
as instalacións a inspeccionar, porá en coñecemento do seu
titular o obxecto das actuacións, previa identificación mediante
exhibición do documento que lle acredite para o exercicio das
súas funcións inspectoras, no que constarán: a empresa á que
está adscrito, se ha lugar, o seu nome e apelidos e o número do
documento nacional de identidade.
34.2 As actuacións inspectoras realizaranse en presenza do
titular das instalacións. No caso de persoas xurídicas, considerarase o seu representante quen legalmente ostente dita
condición. No caso de ausencia do titular ou representante, as
actuacións entenderanse con calquera persoa presente nas
instalacións, facendo constar a súa vinculación con elas. Non
será obstáculo para a realización das actuacións a negativa ou
imposibilidade do titular ou representante de estar presente
durante a súa práctica, sempre que así se faga constar nas
actuacións que documenten a inspección.
34.3 A actividade inspectora consistirá, entre outras, nas
seguintes funcións:
a) Comprobación do estado da instalación e do funcionamento dos instrumentos que, para o control dos efluíntes,
teña establecido na licenza ou autorización de vertido.
b) Mostraxe dos vertidos, en calquera punto das instalacións
que os orixinan. É dicir, mostraxe tanto do vertido global
(na arqueta de rexistro) coma de vertidos elementais que
compoñen aquel, no caso de que existan varios efluíntes
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(nas distintas arquetas pertencentes ás diferentes actividades que existan).
c) Medida dos caudais vertidos (tanto o global coma os individuais) e parámetros de calidade “in situ”.
d) Medida de volumes de entrada no proceso.
e) Comprobación do cumprimento de caudais e balance de
auga (tendo en conta as captacións ou recursos propios de
cada usuario) e parámetros segundo consta na correspondente licenza ou autorización de vertido.
f) Comprobación do cumprimento das restantes obrigas, en
materia de vertido, contempladas nesta ordenanza.
g) Calquera outra que resulte necesaria para o correcto
desenvolvemento da labor inspectora.

34.4 No caso de obstaculización das actividades inspectoras, o inspector o fará constar así na acta de inspección que
se levante ao efecto, e poderá proceder á toma de mostras de
augas residuais dende o exterior do recinto das instalacións.
ARTIGO 35.—DOCUMENTACIÓN DAS ACTUACIÓNS
INSPECTORAS

35.1 As actuacións inspectoras documentaranse nunha acta
de inspección (elaborada por duplicado), na que constarán
como mínimo os datos indicados no anexo IV da presente ordenanza, e na que, tanto o inspector coma o interesado poderán
facer constar as observacións que consideren oportunas. Nesta
acta asinarán o inspector e a persoa responsable da actividade
nese intre. Ademais, a inspección farase constar no libro de
rexistro de visitas, que será facilitado polo Concello de Tui e a
persoa titular da actividade deberá gardalo e polo a disposición do persoal inspector competente cando asi llo soliciten en
cada visita.
35.2 No caso de que o comparecente se negase a asinar a
acta, ou a recibir a mostra contradictoria, o inspector farao
constar así, autorizando a acta coa súa sinatura e entregando
unha copia ao interesado, deixando igualmente constancia no
caso de que este se negara a recibila. Asemade, o inspector
entregará ao titular do vertido unha acta finalmente elaborada
e asinada.
35.3 Os feitos constatados nas actas terá valor probatorio,
cos efectos previstos na vixente normativa xeral de procedemento administrativo.
35.4 No caso de que o levantamento ou sinatura da acta se
produzan sen a presenza do titular ou representante do establecemento productor do vertido, notificaráselle o documento
ao titular do vertido, aos efectos de que podan presentar cantas
alegacións e probas consideren convintes no prazo de dez días.
ARTIGO 36.—TOMA DE MOSTRAS

36.1 A toma de mostras de augas residuais levarase a cabo
en calquera momento e son previo aviso, dacordo co seguinte
procedemento e atendendo a todos os aspectos que podan
influir na representatividade da mostra.
a) Punto de toma de mostras. A mostra tomarase na arqueta
de rexistro se existe, ou no seu defecto, no último punto
accesible de saida das augas residuais das instalacións de
producción ou tratamento, previo á incorporación ás
redes de saneamento e a calquera dilución que poda
existir.
b) Preparación da mostra. Para a obtención da mostra tomarase nun recipiente unha cantidade de efluínte suficiente
para poder dividila en tres submostras (mostra inicial,
mostra xemelga e mostra dirimente), en recipientes de
material axeitado ás determinacións analíticas que se
vaian realizar. Os recipientes enxuagaranse previamente co
mesmo efluínte obxecto da mostraxe.
c) As tres alícuotas así obtidas precintaranse e identificaranse, quedando dúas en poder do inspector, a primeira
para efectuar as determinacións analíticas e a segunda
para a práctica dunha eventual análise dirimente. A
terceira alícuota ofrecerase ao interesado, aos efectos de
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que poda proceder, se o estima oportuno, á práctica da
análise contradictoria.
d) Poderá prescindirse da toma de mostras, para determinar
as súas caracteristicas contaminantes, cando se trate de
vertidos de escaso caudal e de natureza inquivocamente
doméstica ou gandeira que non dispoñan de tratamento e
o personal inspector asi o faga constar expresamente na
acta, así como unha estima do aforo obtido puntualmente
do caudal, indicando no caso de vertidos gandeiros, a
especie animal á que pertence.
ARTIGO 37.—PRÁCTICA DAS ANÁLISES

37.1 Os métodos analíticos que se empregarán para a
análise das augas residuais urbanas e industriais, aos efectos
desta ordenanza, serán os identificados no Standard Methods
ou nas correspondentes normas UNE-EN-ISO.
37.2 Para a práctica da análise inicial e da contradictoria,
deberá entregarse ao laboratorio de que se trate a mostra
correspondente, debidamente conservada a temperatura non
superior a 6 graos centígrados, no prazo máximo de vinte catro
horas (24 horas) dende a toma de mostras, aos efectos de iniciar
o precedemento de análise nese prazo.
37.3 As determinacións analíticas da mostra inicial e da
contradictoria levaranse a cabo en laboratorios acreditados por
ENAC baixo o marco da norma UNE-EN-ISO/IEC 17025 ou a
que no futuro a substitúa, que sexa de aplicación en función
do seu ámbito de actuación, e/ou rexistrado pola Administración.
37.4 O laboratorio ao que se encargara a práctica da análise
inicial deberá entregar os resultados ao Concello de Tui, procedendo este a comunicalos ao interesado antes de trinta días
contados dende a data da inspección.
37.5 A folla de resultados analíticos, tanto na análise inicial
como na contradictoria, expresará en todo caso a data de recepción da mostra, de inicio e de remate da análise, así coma os
métodos analíticos empregados. No seu caso, farase constar
igualmente o estado de conservación da mostra á súa chegada
ao laboratorio.
37.6 A práctica da análise dirimente, a solicitude de
calquera das partes, levarase a cabo nun laboratorio independente e distinto do que realizou a análise inicial, designado
polo Concello de Tui para a realización deste ensaio. A Entidade xestora comunicará ao interesado, con antelación suficiente, o lugar, data e hora onde se levará a cabo a análise
dirimente, aos efectos de que o titular do vertido poda estar
presente nas operacións, asistido, se o estima oportuno, de
persoal técnico. En ningún caso tomarase en consideración a
petición dunha análise dirimente transcorridos dous meses
dende a data de toma de mostras.
37.7 Todos os gastos xerados pola práctica de todas as
análises correrán sempre a cargo do interesado.
CAPÍTULO V. RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
ARTIGO 38.—INFRACCIÓNS

38.1 O Concello de Tui terá a capacidade de imponer, aos
titulares conectados ás redes de saneamento, as correspondentes sancións derivadas de infraccións cometidas por estes.
38.2 Terán a consideración de infraccións as accións e
omisións que contraveñan o establecido na lei e na presente
ordenanza.
38.3 As accións ou omisións que provocasen, directa ou
indirectamente, afección á calidade das augas no dominio
público hidráulico, serán constitutivas das infraccións que ao
efecto prevé a lexislación vixente en materia de augas, e serán
sancionadas polos órganos administrativos que teñan atribuídas as competencias.
38.4 As infraccións clasificaranse en tres grupos, para
proceder ao correspondente réxime sancionador. Deste xeito,
as infraccións disporanse en: leves, graves e moi graves.
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38.5 Considéranse infraccións de carácter leve:
a) O vertido ao sistema de depuración ou de saneamento de
augas residuais de natureza doméstica sen contar coa autorización correspondente, cando esta sexa necesaria, ou sen
respectar as características das acometidas.
b) A construcción e modificación de sumidoiros, acometidas
ou conexións á rede, ou instalacións anexas a esta, aínda
sendo de propiedade particular, sen ter a licenza municipal de conexión aos sumidoiros, ou sen se axustar ás
condicións sinaladas na licenza concedida ou ás disposicións desta ordenanza.
c) O incumprimento das condicións establecidas no permiso
de vertido, sempre que non se causen danos ao sistema
público de depuración ou de saneamento, ou ben cando
estes danos non superen os 3.005,06 euros.
d) As accións e omisións das que se deriven danos ou perdas
para a integridade ou o funiconamento do sistema público
de depuración ou de saneamento inferiores a 3.005,06
euros.
e) A non execución das arquetas de control descritas no
presente documento, necesarias para a inspección por
parte da Administración ou da Entidade xestora. No caso
de existir a arqueta, a modificación das súas características ou dimensións, ou a manipulación ou desprecintado
dos equipos de autocontrol por persoal alleo ao Concello
de Tui ou á Administración Hidráulica.
f) A desobediencia aos requerimentos do Concello de Tui, en
relación coa adecuación de vertidos ou instalacións ás
condicións regulamentarias, e tamén en relación coa remisión de datos e informacións sobre as características do
efluínte ou as instalacións de tratamento.
g) Incumprimento de calquera prohibición establecida na
presente ordenanza ou a omisión dos actos a que obriga,
sempre que non estean considerados coma infraccións
graves ou moi graves.
38.6 Considéranse infraccións graves:
a) A obstrucción á labor inspectora do Concello de Tui no
acceso ás instalacións ou a negativa a facilitar a información requerida.
b) O vertido ao sistema de depuración ou de saneamento de
augas residuais de natureza distinta á doméstica, sen
contar co permiso correspondente.
c) A realización de vertidos das substancias prohibidas relacionadas no anexo I desta ordenanza.
d) O incumprimento das condicións establecidas no permiso
de vertido, sempre que causen danos ao sistema público
de depuración ou de saneamento superiores a 3.005,06
euros e ata 15.025,30 euros.
e) As accións e omisións das que se deriven danos ou perdas
para a integridade ou o funcionamento do sistema público
de depuración ou de saneamento superiores a 3.005,06
euros e ata 15.025,30 euros, xa sexan causadas maliciosamente ou por neglixencia.
f) A evacuación de vertidos sen tratamento previo, cando
estes o requiran, ou sen respectar as limitacións especificadas nesta ordenanza.
g) A ocultación ou falseamento de datos esixidos na solicitude de vertidos, e determinantes para o outorgamento do
permiso de vertido.
h) A reincidencia na comisión de dúas ou máis infraccións
leves no período dun ano.
i) A falta de comunicación das situacións de emerxencia ou
perigo, ou o incumprimento das ordes da Administración
derivadas de situacións de perigo ou emerxencia.
j) A non existencia das instalacións e equipos necesarios para
a realización dos controis requeridos, ou mantelos en
condicións non operativas.
k) A resistencia ou demora na instalación de elementos
correctores que fosen esixidos para o cumprimento da
presente ordenanza.
l) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacións
prohibidos ou clausurados.
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m) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacións non
autorizadas, ou diferentes ás aprobadas para o permiso de
vertido, así como o desprecintado, anulación ou manipulación dos que fosen colocados polo Concello de Tui.

38.7 Considéranse infraccións moi graves:
a) Calquera conducta indicada no apartado 2, da que se
deriven danos ou perdas para o sistema de depuración ou
de saneamento superiores a 15.025,30 euros.
b) As infraccións cualificadas como graves no apartado 2 que,
por cantidade ou calidade do vertido, deriven a existencia
dun risco moi grave para a saúde das persoas, os recursos
naturais ou o medio ambiente.
c) A reincidencia na comisión de dous ou máis infraccións
graves no período dun ano.
d) O incumprimento das ordes de suspensión de vertidos non
permitidos.
e) Evacuación de vertidos prohibidos nesta ordenanza ou en
condicións diferentes ás permitidas, sen autorización
administrativa expresa.
ARTIGO 39.—SANCIÓNS
39.1 A imposición de sancións e a esixencia de responsabilidades, con arranxo a esta ordenanza, realizarase mediante
a instrucción do correspondente expediente sancionador e,
segundo os artigos 280.2, 287 e 289 da Lei 5/1997, de
Administración Local de Galicia, e en relación co previsto
no artigo 116.3 a) do Texto Refundido da Lei de Augas,
aprobado polo Real Decreto-Lexislativo 1/2001, de 20 de
xullo, que derroga a Lei de Augas de 1985.

39.2 As infraccións poderán dar lugar á imposición das
seguintes sancións:
a) Multa.
b) Suspensión temporal do permiso de actividade.
c) Suspensión definitiva, total ou parcial do permiso de actividade.
39.3 As infraccións tipificadas no artigo anterior serán
sancionadas coas seguintes multas:
a) Infraccións leves: multa de ata 6.010,12 euros.
b) Infraccións graves: multa entre 6.010,13 e 30.050,61 euros.
c) Infraccións moi graves: multa entre 30.050,62 e 150.253,02
euros.
A. O cálculo do custo das sancións, danos, fianzas e sobrecoste efectuarase segundo o establecido no Anexo VI (HCalculo do custo a efectos de sancións, danos, fianzas e
sobrecusto. valoración económica dos parámetros).
39.4 As sancións graduaranse en función da reincidencia do
infractor, da súa intencionalidade, do beneficio obtido, da afección producida ao sistema de depuración ou de saneamento, ou
á calidade do medio receptor e prexuízo ocasionado de interese xeral. En todo caso, para a graduación das sancións, terase
en conta ademais dos criterios relacionados, o principio de
proporcionalidade consagrado no art. 131.2 LRXPAC.
39.5 Serán responsables as persoas físicas ou xurídicas que
realicen os actos ou incumpran os deberes que constitúan a
infracción e, nos casos de establecementos industriais ou
comerciais, os titulares destes.
39.6 Para a gradación das multas a impoñer, dentro dos
límites mencionados, teranse en conta os seguintes criterios,
asegurándose a adecuación necesaria entre a gravidade do feito
constitutivo da infracción e a sanción aplicada:
a) A existencia de intencionalidade ou reiteración.
b) A gravidade do feito constitutivo da infracción, considerando os danos e prexuízos producidos.
c) O risco obxectivo causado aos bens ou ás persoas.
d) A relevancia externa da conducta infractora.
e) A reincidencia, por ter cometido no prazo dun ano máis
dunha infracción da mesma natureza, sempre que se teña
declarado así por resolución firme.
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ARTIGO 40.—ÓRGANOS COMPETENTES

40.1 O Alcalde do Concello de Tui é a persoa competente
para sancionar as infraccións leves e graves, sendo competencia
do Pleno a sanción das infraccións moi graves.
40.2 En todo caso, corresponde a incoación dos expedientes
ao Alcalde dTui, ou no seu caso e previa delegación, ao Concelleiro competente na materia.
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f) Ordenar a clausura ou precintado das instalacións de
vertido, en caso de que non sexa posible tecnicamente ou
economicamente evitar o dano mediante as oportunas
medidas correctoras.

42.5 As medidas relacionadas no apartado anterior poden
ser adoptadas, con carácter de cautelares, e a reserva da resolución definitiva que se adopte no expediente, simultáneamente
á incoación do procedemento sancionador, ou ben en calquera
momento da súa instrucción, e poden manterse de xeito continuado.

40.3 Así e todo, o Concello de Tui, con independencia das
actuacións contempladas neste artigo, podería instar a outros
Organismos competentes, á incoación de expedientes ao abeiro
da lexislación vixente.

ARTIGO 43.—VALORACIÓN DE DANOS

40.4 O Concello de Tui remitirá ao Organismo de conca,
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ou, no seu caso a
Augas de Galicia, copia das resolucións que recaian nos expedientes sancionadores que tramitaran.

43.1 Cando os bens alterados non se podan restablecer ao
seu estado anterior, o infractor deberá de indemnizar os danos
e prexuízos ocasionados. A valoración destes bens farase a
cargo do Concello de Tui.

ARTIGO 41.—PROCEDEMENTO

43.2 A valoración dos danos ás obras hidráulicas, aos
efectos de aplicación do réxime sancionador a que se refire o
presente capítulo, determinarase en función dos gastos de
explotación e, no seu caso, de reposición daquelas.

41.1 O procedemento para a tramitación dos expedientes,
será o previsto na vixente normativa xeral de procedemento
administrativo común.
41.2 Serán sancionadas pola comisión de infraccións, as
persoas físicas e xurídicas que resulten responsables delas,
aínda a título de mera inobservancia.
41.3 Con independencia da sanción que se lles impoña, os
infractores serán obrigados a reparar o dano causado, puidendo
o Concello de Tui, se procede, exercitar as facultades de execución subsidiaria previstas na Lei.
41.4 Os prazos de prescripción das infraccións e das
sancións serán os previstos na vixente normativa xeral de
procedemento administrativo común.
41.5 O prazo para a resolución dos expedientes sancionadores será dun ano, que se contará dende a súa incoación.
41.6 Para a execución de determinados actos, poderán
impoñerse multas coercitivas, nos termos previstos na
LRXPAC.
ARTIGO 42.—MEDIDAS CAUTELARES

42.1 Sen prexuízo da sanción que en cada caso proceda, o
infractor deberá de reparar o dano causado. A reparación terá
como obxecto a restauración dos bens alterados á situación
anterior á infracción.
42.2 Cando o dano producido afecta ás infraestructuras de
saneamento, a reparación será realizada polo Concello de Tui,
con cargo ao infractor. Entenderanse por infraestructuras de
saneamento as definidas no Artigo 3 desta ordenanza.
42.3 Se o infractor non procedese a reparar o dano causado
no prazo sinalado no expediente sancionador, o Concello de
Tui poderá proceder á imposición de multas coercitivas sucesivas.
42.4 O órgano competente para incoar os expedientes,
poderá adoptar as medidas seguintes:
a) Ordenar a suspensión provisional dos traballos de execución de obras ou instalacións que contradigan as disposicións desta ordenanza ou sexan indebidamente realizados.
b) Requerir ao usuario para que, no prazo que se lle indique,
introduza as medidas técnicas necesarias que garantan o
cumprimento das prescripcións desta ordenanza.
c) Ordenar ao usuario que, no prazo que se lle fixe, introduza
nas obras ou instalacións realizadas as rectificacións
precisas para axustalas ás condicións do permiso de
vertido ou ás disposicións desta ordenanza.
d) Ordenar ao usuario que, no prazo que se lle indique,
proceda á reparación e reposición das obras e instalacións
ao seu estado anterior e á demolición do que fora indebidamente construído ou instalado.
e) Impedir os usos indebidos das instalacións para o que non
se teña obtido permiso, ou cando non se axusten ao seu
contido ou ás disposicións desta ordenanza.

43.3 Os danos ás obras hidráulicas que conforman os
sistemas de depuración e de saneamento calcularase en
euros/día, como resultado da ponderación do custo diario de
explotacións das instalacións públicas afectadas en relación co
caudal e carga contaminante do vertido de que se trate.
43.4 Os servizos competentes do Concello de Tui determinará, dacordo cos orzamentos aprobados ao efecto e as correspondentes certificacións, os gastos de explotación repercutibles
ao responsable do vertido de que se trate.
43.5 A valoración de danos, que servirá de base para a
cualificación da infracción e, no seu caso, da indemnización
que deba imponerse, resultará do cálculo a que se refire o apartado 43.3, multiplicado polo número de días que se considere
que o vertido se mantivo en situación irregular.
43.6 Aos efectos do disposto no apartado anterior, computaranse os gastos correspondentes a todo o período no que a
instalación pública de saneamento ou de depuración de augas
residuais quedara afectada polo vertido irregular, aínda que
este fora de carácter puntual. En calquera caso, considerarase
que o vertido irregular mantense durante, ao menos, un día.
43.7 Nos supostos de vertidos que non dispoñan de tratamento e que deriven dunha actividade non ocasional, presumirase, salvo proba en contrario, que a calidade deles se
mantén indefinidamente.
43.8 Así mesmo, presumirase o mantemento da calidade do
vertido durante o período que medie entre dous ou máis tomas
de mostras consecutivas, cuxos resultados amosen incumprimentos da normativa vixente ou dos límites impostos no correspondente permiso, ata a data da toma da mostra seguinte na
que a calidade do vertido cumpla dita normativa ou cos límites
impostos no xa citado permiso.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Obtención do permiso de vertido e documentación a
presentar polas instalacións existentes:
1.—Todos os usuarios titulares das actividades indicadas no
artigo 14.2 da presente ordenanza municipal reguladora de
vertidos, que dispoñan dunha autorización de vertido en vigor
outorgada pola Confederación Hidrografica do Miño-Sil ou pola
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da
Xunta de Galicia, no caso de actividades comprendidas no ámbito
de aplicación da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e
control integrados da contaminación (IPPC), deberán presentar
nun prazo de (6) seis meses, no Concello de Tui, un informe técnico
emitido por un Organismo de Control Autorizado ou por unha
Entidade Colaboradora, no que se certifique, no seu caso, que a
instalación cumple coas condicións que, en materia de vertidos de
augas, foran establecidas en dita autorización de vertido.

80

BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA

2.—Dito informe deberá incluir unha descripción das instalacións existentes, unha relación detallada das medidas e
análises realizadas, e un diagnóstico das necesidades de adaptación á citada autorización de vertido, se fóra necesario.
3.—Estes usuarios deberán presentar unicamente no Concello
de Tui, copia de dita autorización de vertido en vigor outorgada
pola Confederación Hidrografica do Miño-Sil ou pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta
de Galicia, o informe técnico emitido por un Organismo de
Control Autorizado ou por unha Entidade Colaboradora e unha
solicitude simplificada que comprende a documentación indicada nos puntos 1, 2 e 3 [a) e b)] do Anexo III.
DISPOSICIÓN DERROGATORIA ÚNICA

Coa entrada en vigor da presente ordenanza municipal
reguladora de vertidos quedan derrogadas cantas normas
municipais de igual rango se opoñan, contradigan ou resulten
incompatibles co regulado na mesma.
En Tui, a 20 de Novembro de 2008
ANEXO I
A. VERTIDOS PROHIBIDOS

En ningún caso se verterá á rede de colectores públicos
calquera dos siguientes productos:
a. Materias sólidas ou viscosas en cantidades ou tamaños
tales que, por si soas ou por interacción con outras, podan
producir obstruccións ou sedimentos que impidan o
correcto funcionamento dos colectores, ou dificulten os
traballos de mantemento dos mesmos.
b. Sólidos, líquidos ou gases combustibles, inflamables ou
explosivos.
c. Sólidos, líquidos ou gases irritantes, corrosivos ou tóxicos.
d. Microorganismos nocivos, cultivos celulares sen desactivar ou residuos radioactivos.
e. Todos aqueles productos contemplados na vixente lexislación sobre residuos perigosos ou sanitarios, para o cal
todos os titulares e usuarios afectados disporán do n° de
rexistro como Productor de Residuos Perigosos (RP’s),
conforme ao disposto na lexislación vixente e levarán un
rexistro dos residuos perigosos xerados e entregados a
xestor autorizado.
f. Os que podan producir concentracións de gases nocivos
na atmosfera da rede de saneamento superiores aos límites
seguintes:
• Dióxido de xofre (SO2): Cinco partes por millón.
• Monóxido de carbono (CO): Vintecinco partes por
millón.
• Ácido Sulfhídrico (SH2): Dez partes por millón.
• Ácido Cianhídrico (CNH): Cinco partes por millón.
• Amoníaco (NH3): Cen partes por millón.
• Dióxido de carbono (CO2): Quince mil partes por millón
• Bromo (Br2): Dez partes por millón.
• Cloro (Cl2): Cinco partes por millón.
B. CONTAMINANTES DAS AGUAS

Considéranse coma contaminantes das augas as sustancias
que figuran referenciadas no Anexo II do Real Decreto
606/2003, de 23 de Maio, polo que se modifica o Real Decreto
849/1986, de 11 de Abril, polo que se aproba o Regulamento
de Dominio Público Hidráulico, que desenvolve os títulos
Preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei de Augas e que son os
seguintes:
l.—Compostos organohaloxenados e substancias que podan
dar orixe a compostos desta clase no medio acuático
2.—Compostos organofosforados
3.—Compostos organoestánnicos
4.—Sustancias e preparados con demostradas propiedades
canceríxenas, mutáxenas, esteroidoxénicas ou que podan
afectar á tiroide, á reproducción ou a outras funcións endocrinas, no medio acuático ou a través do medio acuático.
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5.—Hidrocarburos persistentes e substancias orgánicas
tóxicas persistentes e bioacumulables
6.—Cianuros
7.—Metais e os seus compostos
8.—Arsénico e os seus compostos
9.—Biocidas e productos fitosanitarios
10.—Materias en suspensión
11.—Sustancias que contribúen á eutrofización, en particular nitróxeno, fósforo e os seus compostos.
12.—Sustancias que exercen unha influenza desfavorable
sobre o balance de osíxeno, e computables mediante parámetros tales como DBO5 e DQO.
13.—Calor
14.—Sustancias colorantes
15.—Aceites e graxas de orixe animal ou vexetal
C. VERTIDOS CON SUSTANCIAS PERIGOSAS

Será de aplicación o Artígo 256 do Real Decreto 606/2003,
de 23 de Maio, polo que se modifica o Real Decreto 849/1986,
de 11 de Abril, polo que se aproba o Regulamento de Dominio
Público Hidráulico, que desenvolve os títulos Preliminar, I, IV,
V, VI e VII da Lei de Augas, polo tanto:
1.—As autorizacións de vertido limitarán as sustancias
perigosas propias da actividade causante do vertido, para
asegurar o cumplimento dos valores límite de emisión, así
como das normas de calidade ambiental e obxectivos de calidade previstos nos plans hidrolóxicos de conca e nas restantes
disposicións legais de aplicación.
2.—A efectos do previsto no apartado anterior, as autorizacións de vertido:
a) Establecerán os límites de emisión das sustancias incluídas na relación I do anexo III dese Real Decreto que
contén con regulación específica, coa finalidade de
eliminar a contaminación do medio receptor.
b) Fixarán os valores límite de emisión das substancias recollidas no Real Decreto 95/2000, de 2 de xuño, co fin de que
podan cumplirse os obxectivos de calidade establecidos
nel.
c) Terán en conta, para o resto de sustancias mencionadas en
dito anexo III, as limitacións previstas no apartado 1 deste
artigo.

Para a inclusión nesta clase, bastará con que se constate
no vertido a presenza dunha das substancias perigosas en
concentración superior ó límite de cuantificación analítica. A
efectos da aplicación desta característica, considéranse sustancias perigosas as que figuran nas seguintes normas:
a) Orde de 12 de novembro de 1987, sobre normas de
emisión, obxectivos de calidade e métodos de medición
de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas
ou perigosas contidas nos vertidos de augas residuais,
modificada polas Ordes de 13 de marzo de 1989, 27 de
febreiro de 1991, 28 de xuño 1991 e 25 de maio de 1992.
b) Real Decreto 995/2000, de 2 de xuño, polo que se fixan
obxectivos de calidade para determinadas substancias
contaminantes e modíficase o Regulamento de Dominio
Público Hidráulico, aprobado polo Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril.
c) Decisión n° 2455/2001/CE do Parlamento Europeo e do
Consello, de 20 de novembro de 2001, pola que se aproba
a lista de sustancias prioritarias no ámbito da política de
augas, e pola que se modifica a Directiva 2000/60/CE.

Estas normas mantense en vigor en tanto non sexan modificadas polas normas que, sobre sustancias perigosas, sexan
aprobadas en aplicación da Directiva 2000/60/CE, pola que se
establece un marco comunitario de actuación no ámbito da
política de augas.
As substancias seleccionadas clasifícanse na lista I, lista
II e lista prioritaria do seguinte xeito:
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OBXECTIVOS DE CALIDADE ESTABLECIDOS PARA

CONTAMINANTES ESPECÍFICOS:

Lista I: Integrada polas substancias contidas na Orde de 12 de novembro de 1988, modificada polas Ordes de 13 de marzo de 1989, 27 de febreiro de 1991, 28 de xuño de 1991
e 25 de maio de 1992.

Lista prioritaria: integrada polas substancias contidas na Decisión 2455/2001/CE do
Parlamento Europeo e do Consello, de 20 de novembro de 2001, pola que se aproba a
lista de substancias prioritarias no ámbito da política de augas, e pola que se modifica a
Directiva 2000/60/CE. Limites segundo normas calidade ambiental pola que se modifican
entre outras a Directiva 2000/60/CE.

Directiva ou norma CAS (1)
82/176/CE
7439-97-6
83/513/CE
7440-43-9
84/491/CE
608-73-1
86/280/CE
56-23-5

(1 )

1
5

Hexaclorociclohexano (HCH)

0,1

Tetracloruro de Carbono (CCl4)

12

Diclorodifeniltricloroetano
(DDT) (pp´-DDT+opDDT+pp´-DDE+pp´-DDD)

87-86-5

Pentaclorofenol (PCP)

309-00-2

Obxectivo calidade (µ g/L)

Cadmio

50-29-3

88/347/CE

90/415/CE

Substancia
Mercurio

25
(10 para pp´-DDT)
2

Aldrín,

0,01

Dieldrín,

0,01

Directiva ou norma CAS (1)

Substancia

455/2001/CE

15972-60-8

Alacloro

120-12-7

Antraceno

0,1

R.D.995/2000

1912-24-9

Atrazina

0,6

R.D.995/2000

R.D.995/2000

0,0005

7440-43-9

Cadmio e os seus compostos ≤

≤ 0,08

C10-13-cloroalcanos

0,005

85535-84-8

0,005

470-90-6

Clorofenvinfos

118-74-1

Hexaclorobenceno (HCB)

0,03

87-68-3

Hexaclorobutadieno (HCBD)

0,1

2921-88-2

Cloropirifos

67-66-3

Cloroformo (CHCl3)

12

107-06-2

1,2-dicloroetanos

107-06-2

1,2 dicloroetano (1,2-DCE)

10

75-09-2

Diclorometano 20

79-01-6

Tricloroetileno (TRI)

10

117-81-7

Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP)

1,3

127-18-4

Percloroetileno (PER)

10

330-54-1

Diurón

0,2

115-29-7

Endosulfán

0,005

206-44-0

Fluoranteno

0,1

88/347/CE

118-74-1

Hexaclorobenceno

0,01

88/347/CE

87-68-3

Hexaclorobutadieno

0,1

84/491/CE

608-73-1

Hexaclorociclohexano

0,02

(isómero gamma-lindano)

0,02

12002-48-1
Triclorobenceno total (TCB)
CAS: número de rexistro do Chemical Abstract Services.

Directiva ou norma CAS (1)
R.D.995/2000
1912-24-9
71-43-2
108-90-7
25321-22-6
100-41-4
51218-45-2
91-20-3
122-34-9
5915-41-3
108-88-3
No aplicable
71-55-6
1330-20-7
74-90-8
16984-48-8
7440-38-2
7440-50-8

7440-47-3
7440-02-0

7439-92-1
7782-49-2
7440-66-6

(3)

10

Difeniléteres bromados

Isodrín

90/415/CE

0,4

Lista II Preferentes: integrada polas substancias contidas no Real Decreto 995/2000, de
2 de xuño, polo que se fixan obxectivos de calidade para determinadas substancias contaminantes e modifícase o Regulamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado polo Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril.

(2)

Benceno

0,3

Endrín,

OBXECTIVOS DE CALIDADE ESTABLECIDOS PARA

(1)

71-43-2
non aplicable

Obxectivo calidade (µg/L)

Substancia
Obxectivo calidade (µg/L) (2)
Atrazina
1
Benceno
30
Clorobenceno
20
Diclorobenceno
(∑ isómeros orto, meta e para)
20
Etilbenceno
30
Metolacloro
1
Naftaleno
5
Simazina
1
Terbutilazina
1
Tolueno
50
Tributilestaño
(∑ compostos de butilestaño)
0,02
1,1,1-Tricloroetano
100
Xileno
(∑ isómeros orto, meta, para)
30
Cianuros totais
40
Fluoruros
1.700
Arsénico total
50
Cobre disolto:
(CaCO3) ≤ 10: 5
(3) Dureza da auga: mg/L (CaCO ) 10 < (CaCO3) ≤ 50: 22
3
50 < (CaCO3) ≤ 100: 40
(CaCO3) > 100:120
Cromo total disolto
50
Como Cromo VI
5
Niquel disolto:
(CaCO3) ≤ 50: 50
(3) Dureza da auga: mg/L (CaCO ) 50 < (CaCO3) ≤ 100:100
3
100 < (CaCO3) ≤ 200:150
(CaCO3) > 200:200
Chumbo disolto
50
Selenio disolto
1
Zinc Total:
(CaCO3) ≤ 10: 30
(3) Dureza da auga: mg/L (CaCO ) 10 < (CaCO3) ≤ 50:200
3
50 < (CaCO3) ≤ 100:300
(CaCO3) > 100:500

CAS: número de rexistro do Chemical Abstract Services.
Os obxectivos de calidade refírense ao Valor medio anual (VMA). O 90% das mostras
recollidas durante un ano non excederán os VMA establecidos, salvo nos casos dos
parámetros tributilestaño (™ compostos de butilestaño), cianuros totais, metais e
metaloides, onde o 100% das mostras recollidas nun periodo anual non excederán os
valores medios anuais. En ningún caso os valores atopados poderán sobrepasar en
máis do 50% a cuantía do VMA.
A determinación da dureza da agua realizarase mediante complexometria con EDTA.

58-89-9

0,4
0,1
0,03
10

34123-59-6

Isoproturón

0,3

R.D.995/2000

7439-92-1

Chumbo e os seus compostos

7,2

82/176/CE

7439-97-6

Mercurio y os seus compostos

0,05

R.D.995/2000

91-20-3

Naftaleno

2,4

R.D.995/2000

7440-02-0

Níquel e os seus compostos

20

25154-52-3

Nonilfenoles

86/280/CE

—-

104-40-5

4-(para)-nonilfenol

0,3

1806-26-4

Octilfenoles

—-

140-66-9

(Para-ter-octilfenol)

0,1

608-93-5

Pentaclorobenceno

0,007

87-86-5
no aplicable

Pentaclorofenol

0,4

Hidrocarburos policiclicos aromáticos HAP)

—-

50-32-8

(Benzo(a)pireno)

205-99-2

(Benzo(b)fluoranteno)

0,03

191-24-2

(Benzo(g,h,i)perileno)

0,02

207-08-9

(Benzo(k)fluoroanteno)

0,03

193-39-5

(Indeno(1,2,3-cd)pireno)

0,02

R.D.995/2000

122-34-9

Simazina

R.D.995/2000

688-73-3

Compostos do tributilestaño

0,0002

36643-28-4

Tributiltín catión de tributilestaño

0,0002

12002-48-1

Triclorobencenos

90/415/CEE
88/347/CEE

67-66-3
1582-09-8

Triclorometano (cloroformo)
Trifluralina

0,05

1

0,4
2,5
0,03

(1)CAS: número de rexistro do Chemical Abstract Services.
Expresado como NCA-MA: (MA: Media anual, concentración máxima admisible en
augas superficiais continentais)(NCA: Normas de calidade ambiental) ( 29 novembro
2007)
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ANEXO II
D. VERTIDOS LIMITADOS. LÍMITES DE APLICACIÓN XERAL
As concentracións máximas instantáneas de contaminantes que, con carácter xeral,
deberán cumplir os vertidos realizados á rede pública de saneamento xeral en O Concello
de Tui serán as seguintes:
Bloque 1: Parámetros tratables na EDAR ou de impacto pouco significativo sobre os
obxectivos de calidade do medio receptor.

PARAMETRO

NOTAS

UNIDADES

pH

(A)

u. de pH

VALOR LIMITE
5,5-9,5

Sólidos grosos

—

mg/l

Ausentes

Sólidos en suspensión

—

mg/l

600

DBO5

—

mgO2/l

600

DQO

—

mgO2/l

1000

TOC

—

mg/l

500

DBO5 / DQO

(B)

-

> 0,3

Relación NTK / DBO5

(C)

-

< 0,2

Temperatura

—

ºC

40

Cor

—

Escala Co/Pt

Inapreciable en

Conductividade a 25.ºC

—

µS/cm

1.500

mg Cl/l

1.000

Sulfatos

mg SO4/l

500

Sulfitos

mg SO3/l

10

dilución 1/40
Cloruros

Sulfuros

mg S/l

5

Fósforo total

mg P/l

25

Nitróxeno amoniacal

mg N/l

50

Nitróxeno Total Kjeldahl

mg N/l

50

mg N/l

20

mg/l

30

Nitróxeno nítrico
Aceites e graxas

(G)

Bloque 2: Parámetros contaminantes dificilmente tratables na EDAR ou con impacto
significativo sobre os obxectivos de calidade do medio receptor e os potenciais usos das
augas depuradas.

PARAMETRO

NOTAS

UNIDADES

VALOR LIMITE

Aluminio
Arsénico
Bario
Boro
Cadmio
Zinc
Plata
Cobre
Cromo
Cromo VI
Estaño
Hierro
Manganeso
Mercurio
Níquel
Chumbo
Selenio
Total metais, exc. Ba, Fe e Mn
Cianuros
Cianuros libres
Fluoruros
Fenois
Aldehídos
Deterxentes aniónicos
Pesticidas
AOX
Hidrocarburos
Materias inhibidoras

(D)
(D)
(D)
(D)
(D) (E)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D) (F)
(D)
(D)
(D)
(D)

mg Al/l
mg As/l
mg Ba/l
mg B/l
mg Cd/l
mg Zn/l
mg Ag/l
mg Cu/l
mg Cr/l
mg Cr(VI)/l
mg Sn/l
mg Fe/l
mg Mn/l
mg Hg /l
mg Ni/l
mg Pb/l
mg Se/l
mg/l
mg CN/l
mg CN/l
mg F/l
mg/l
mg/l
mgMBAS/l
mg/l
mg/l
mg/l
equitox

12
0,1
10
5
0,1
1,0
1
0,3
5
1
2
25
5
0,001
2
0,1
0,05
< 20
1
0,1
2
0,1
2
20
0,05
2
5
25

(H)
(I)
(J)
(K)
(L)

NOTAS:
(A) Intervalo admisible para o valor de pH. (b)
Valor mínimo para a relac
DBO5 / DQO.
(C) Valor maximo para a relación NTK/DBO5.
(D) Valor límite referido ao contido total en metal.
(E) Os sectores industriais incluídos no Anexo IV da Orde de 12 de novembro de 1987
(“Boletín Oficial del Estado” 280, de 23-11-87), deberán cumplir os valores límite e
resto de condicións establecidas en dito Anexo IV.

(F) Os sectores industriais incluidos nos anexos II e III da Orde de 12 de noviembro de
1987 (“Boletín Oficial del Estado” 280, de 23-11-87), deberán cumplir os valores límite
e resto de condicións establecidas en ditos Anexos.
(G) Valor límite referido ao contido en aceites e graxas de orixe vexetal ou animal.
(H) Valor límite expresado como fenol.
(I) Valor límite expresado como Laurilsulfato (MBAS calculadas coma sal sódica do
ácido dodecano-1-sulfonico (SAL)).
(J) Valor límite referido ao contido en compostos organohaloxenados absorbibles. (K)
Valor límite referido ao contido en hidrocarburos totais, incluíndo aceites minerais. (l
Inhibición da mobilidade de Daphnia Magna

ANEXO III
E. SOLICITUDE DE PERMISO DE VERTIDO AO SISTEMA

1.—Solicitude: nome, domicilio social, dirección do establecemento, teléfono, distrito postal, localidade, NIF, caudais de
vertido en m3/ano e m3/día, identificación do sistema de saneamento ao que se pretende verter.
2.—Xunto aos datos de identificación, exporanse de xeito
detallado as características do vertido, en especial:
a) CNAE(s)
b) Clasificación da actividade segundo o Regulamento do
Dominio Público Hidráulico.
c) Descripción do proceso productivo que xea o vertido.
d) Volume de auga consumida ou a consumir, especificando
a(s) fonte(s) de subministro.
e) Características da contaminación das augas xeradas antes
e despois do tratamento.
f) Variacións estacionais no volume e/ou características de
contaminación das augas residuais vertidas.
g) Plano da rede de recollida de augas residuais e punto(s)
de conexión aos sumidoiros, indicando a localización das
arquetas de control.
3.—Proxecto técnico das obras:
a) Antecedentes:
• Obxecto: obtención do permiso de vertido ou a súa revisión (neste último caso, adxuntarase copia do permiso
vixente).
• Características da localización e emprazamento da actividade
• Punto de conexión ao sistema de saneamento
b) Memoria descriptiva:
• Datos de producción: actividade desenvolvida, materias primas empregadas e productos resultantes expresados en tn. /ano.
• Procesos industriais.
• Balance de augas: fontes de abastecemento, título
concesional, volume abastecido e a súa distribución no
proceso industrial, volume de vertido.
• Características do efluínte: informe analítico de cada
punto de vertido
c) Memoria técnica das instalacións de tratamento:
• Sistemas e unidades de tratamento: descripción do
sistema de tratamento existente, con cálculos hidráulicos do dimensionamento (volumes, cargas hidráulicas,
tempos de retención) e xustificación de operacións
unitarias e procesos; descripción detallada de equipos
instalados, potencias de bombeo, materiais de construcción; medidas de seguridade para evitar vertidos accidentais, instrumentos de control propostos, proposta de
seguemento e control da calidade do efluínte, producción, cantidade e destino dos residuos xerados.
• Planos: situación dentro do concello (1:50.000); situación xeral do establecemento (1:5.000); detalle do establecemento (1:1.000); planta e alzado do sistema de
depuración (1:100).
• No caso de que as instalacións de tratamento ocupen
propiedades de terceiros, deberase acompañar autorización expresa do titular do terreo.
d) Cando o exercicio da actividade comporte a utilización de
tanques de almacenamento soterrados, deberase presentar
un estudo de avaliación dos efectos medioambientais que
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incluirá a avaliación das condicións hidroxeolóxicas da
zona afectada, do eventual poder autodepurador de chan
e subsolo, e dos riscos de contaminación. Tamén se fará
constar a eventual proximidade de captacións de auga, así
como as precaucións técnicas adoptadas para evitar a
percolación e a infiltración de hidrocarburos.
e) Plan de emerxencia do sistema, dacordo coa lexislación
sectorial aplicable.
ANEXO IV
F. CLASIFICACIÓN DOS SECTORES INDUSTRIÁIS
Tal como figura nas notas (***) do Anexo IV do Real Decreto
606/2003, de 23 de Maio, polo que se modifica o Real Decreto
849/1986, de 11 de Abril, polo que se aproba o Regulamento de
Dominio Público Hidráulico, que desenvolve os títulos Preliminar,
I, IV, V, VI e VII da Lei de Augas.
Clase
Clase 1

Clase 2

Clase 3

Grupo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sector industrial
Servicios.
Enerxía e Auga.
Metal.
Alimentación.
Conserveira.
Confección.
Madeira.
Manufacturas diversas.
Minería.
Química.
Materiais de construcción.
Bebidas e tabaco.
Aceites, carnes e lácteos.
Textil.
Papel.
Curtidos.
Tratamento de superficies.
Zootecnia.

ANEXO V
G. CONTIDO DA ACTA DE INSPECCIÓN
E OBRIGAS DA ENTIDADE XESTORA

1.—As actas que documenten as actuacions inspectoras,
indicadas no artigo 33 desta ordenanza, deberán incluir, como
mínimo, a información seguinte:
a) Data, hora e número de inspeccións.
b) Identificación da Entidade xestora do sistema e do persoal
actuario.
c) Identificación e localización do suxeito pasivo da inspección, da actividade e dos sistemas de tratamento de que
dispoña.
d) Ubicación e descripción do punto de toma de mostras, e
do sistema en que se realiza o vertido, incluíndo, si
procede, o nome da EDAR.
e) Caudal do vertido (medido ou estimado), tipo de mostra
(puntual ou integrada), e descripción dos parámetros a
analizar.
f) Funcións realizadas e resultado das mesmas.
g) Obrigas formais: constancia ou non de sinatura do interesado, da súa aceptación ou rexeitamento da mostra
xemelga, e do libramento de copia da acta.
2.—O informe que documente as actuacions inspectoras,
indicadas no artigo 33 desta ordenanza, deberán incluir,
ademais a seguinte información:
a) Resumo do historial dos vertidos dende a última inspección, consignando o xuízo sobre se a empresa mantén baixo
un control eficaz a descarga dos seus vertidos.
b) Modificacións introducidas e medidas adoptadas pola
industria para correxir as eventuais deficiencias sinaladas
pola inspección en visitas anteriores, cunha valoración da
eficacia destas.
c) Detalle das posibles anomalías detectadas na inspección,
e cantas observacións adicionais se estimen oportunas.
3.—A entidade xestora conservará copia destas dilixencias
e dos seus resultados analíticos, durante un periodo mínimo de
cinco anos, estando esta información a disposición do Organismo de conca competente, Confederación Hidrografica do
Miño-Sil.
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ANEXO VI
H. CALCULO DO CUSTO A EFECTOS DE SANCIÓNS,
DANOS, FIANZAS E SOBRECUSTO. VALORACIÓN
ECONÓMICA DOS PARÁMETROS
FÓRMULA APLICADA
X= (Resultado Analítico - Límite de Regulamento) x Prezo
segundo táboa x Factor da táboa x Coeficiente de valoración x Coeficiente de reducción por caudal

X= Valoración económica en euros.
Coeficiente de valoración da contaminación= pendente
da recta= 15,456 Coeficiente de reducción por caudal:
• Caudais superiores a 165 m3/día Sen reducción
• Caudais comprendidos entre 165 m3/día e 16,6 m3/día
Reducción do 50%
• Caudais inferiores a 16,5 m3/día Reducción do 75%
Parámetro
pH
Aceites e graxas
Aldehidos
Aluminio
AOX
Arsénico
Bario
Boro
Cadmio
Chumbo
Cianuros totais
Cianuros libres
Cloruros
Cobre
Conductividade eléctrica (25°C)
Cromo hexavalente
Cromo total
DBO5
DQO
TOC
Deterxentes aniónicos
Estaño
Fenois totais
Ferro
Fluoruros
Fósforo total
Hidrocarburos
Manganeso
Materias inhibidoras
Mercurio
Níquel
Nitróxeno amoniacal
Nitróxeno nítrico
Nitróxeno total Kjeldahl
Pesticidas
Plata
Selenio
Sólidos en suspensión
Sulfatos
Sulfitos
Sulfuros totais
Temperatura
Zinc

Valor límite

Prezo

Factor

*
30
2
12
2
0,1
10
5
0,10
0,1
1
0,1
1.000
0,3
1.500
1
5
600
1.000
500
20
2
0,1
25
2
25
5
5
25
0,001
2
50
20
50
0,05
1,0
0,05
600
500
10
5
40
1,0

0,00045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,00022
0,0045
0,000003
0,0045
0,0045
0,00030
0,00030
0,00030
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,00022
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045

1
1,25
1
1,25
12,5
1,25
1,25
12,5
12,5
12,5
12,5
1
12,5
10
12,5
12,5
1
1
1
1,25
1,25
1,25
1,25
1
1
1
1,25
1
12,5
1,25
1
1
1
12,5
1,25
12,5
1
1
12,5
12,5
1
1,25

• VALORACIÓN POR INCRUMPRIMENTO EN PH
• Intervalo de pH permitido: entre 5,5 e 9,5 u pH
(unidades de pH)
• Inclumprimentos:
Franxa de pH comprendidos entre 3-5,5 e 9,5-13, valoraranse con 0,015 € por cada 0,10 u pH de incumprimento.
Franxa de pH comprendidos entre 0-3 e 13-14, valoraranse con 0,030 € por cada 0,10 u de pH de incumprimento.

Tui, a 16 de febreiro de 2009.—O Alcalde, Antonio F.
Fernández Rocha.
2009009582
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