
Acta nº 11/2014
ACTA  DA  SESIÓN  ORDINARIA  DO  PLENO  DA  CORPORACIÓN  DO  CONCELLO  DE  MOAÑA 
CELEBRADA O DÍA 25 DE SETEMBRO DE 2014

En Moaña, o 25 de setembro de 2014, xoves, 
ás 20.00 horas no salón de plenos da Casa 
do  Concello,  tras  a  convocatoria  para  o 
efecto,  reúnense,  en  primeira  e  pública 
convocatoria,  os  señores  concelleiros  e  as 
señoras  concelleiras  que  se  relacionan  na 
marxe  co  obxecto  de  celebrar  sesión 
ordinaria  do  Pleno  da  Corporación  do 
Concello de Moaña.

A  todos/as  os/as  asistentes  entregóuselles 
copia da orde do día, cos asuntos para tratar, 
poñéndose á súa disposición o expediente da 
sesión e cumprindo os trámites esixidos pola 
normativa vixente. 

Estando presente o quórum necesario, o Sr. 
presidente declara validamente constituída a 
sesión. 

ORDE DO DÍA

1º.- Aprobación,  se  procede,  da  acta  da 
sesión anterior

 2º.- Información  sobre  o  cumprimento  ou 
estado  da  xestión  das  mocións 
presentadas  polas  asociacións  ou 
entidades rexistradas

 3º.- Toma  de  posesión  do  concelleiro  do 
PP, D. Vicente Verdeal Ríos

 4º.- Resolucións da Alcaldía
 5º.- Dar conta informe de seguimento do Plan de axuste (2º trimestre)
 6º.- Aprobación  do  Regulamento  do  Servizo  de  saneamento  e  depuración  de  augas  residuais  do 

Concello de Moaña
 7º.- Modificación ordenanza de venda ambulante para os días festivos
 8º.- Modificación ordenanza de venda ambulante sobre infraccións e sancións
 9º.- Comparecencia da concelleira de Facenda
10º.- Moción  da  Plataforma  en  Defensa  da  Sanidade  Pública  de  Moaña  sobre  novo  concerto  da 

Consellería de Sanidade con Povisa
11º.- Moción do BNG a favor dos dereitos sociais e laborais dos enfermos de cancro
12º.- Moción da Federación de AAVV “A Chamusca” sobre a Ponte de Rande
13º.- Moción PSG-PSOE sobre Lei de dependencia solicitando máis orzamento por parte da Xunta de 

Galicia
14º- Moción  do  BNG  solicitando  da  Xunta  de  Galicia  a  caducidade  do  expediente  de  información 

medioambiental do Parque Eólico
15º.- Rogos e preguntas

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR

O Sr. presidente dá conta do borrador da acta da sesión anterior, correspondente á sesión ordinaria que 
tivo lugar na data do 30 de xullo de 2014, e pregunta se algún membro da Corporación desexa formular 
observacións ou rectificacións a esta.
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ASISTENTES

    GRUPO POLÍTICO
ALCALDE:
D. José Fervenza Costa                                 PP

CONCELLEIROS/AS:
Dª. Susana Varela Santiago        PP
D.  Jorge Santomé Gestido      PP
Dª. María Colomba López Freire PP
Dª. Rosa Solla Veiga PP
Dª  Raquel Carro Sequeiros PP
Dª  María del Carmen Regueira Fernández   PP
D.  Vicente Verdeal Ríos PP 
D.  Xosé Manuel Millán Otero                         BNG
Dª. María Martínez Nogueira         BNG
Dª. María Beatriz Riobó Rouco BNG
D.  Odilo Barreiro Martínez BNG
Dª. María Libertad Cruz Couso BNG
Dª. Coral Ríos Santomé BNG 
Dª. Araceli Gestido Rodríguez BNG
Dª. Marta Freire Riobó                            PS de G-PSOE
D.  María Dolores Miranda Costas          PS de G-PSOE

SECRETARIO:
 D.  Adamantino Barreiro García

AUSENTES:



Intervén dona María Martínez quen indica que na páxina 9 da acta aparece unha emenda de dona Susana 
Varela e que non se falou dela no Pleno. Propón que só se manteña en acta a frase: consideramos a  
inxustificada perda de vidas humanas que se está producindo en Gaza. Propón que se suprima o resto do  
parágrafo así como os outros dous seguintes que figuran a continuación na citada páxina 9 (con frechas). 
 
Intervén dona Rosa Solla quen indica que na páxina 7 da acta, no punto quinto da orde do día, non consta 
o agradecemento de dona Susana Varela ao apoio a ordenanza.

Sometido o borrador da acta a votación, é aprobada, por unanimidade dos dezaseis membros presentes 
que compoñen a Corporación, a acta correspondente á sesión ordinaria da data 30 de xullo de 2014, coas 
modificacións  propostas  por  dona  María  Martínez  do  BNG,  polo  que  se  mantén  na  páxina  9  na 
intervención de dona Susana Varela a frase: «consideramos a inxustificada perda de vidas humanas que 
se está producindo en Gaza», e suprímese o resto do parágrafo así como os outros dous seguintes que 
figuran a continuación na citada páxina 9 (con frechas) e inclúese a proposta de dona Rosa Solla na 
páxina 7 no punto quinto da orde do día sobre o agradecemento de dona Susana Varela ao apoio á  
ordenanza.

2º.-  INFORMACIÓN  SOBRE  O  CUMPRIMENTO  OU  ESTADO  DA  XESTIÓN  DAS  MOCIÓNS 
PRESENTADAS POLAS ASOCIACIÓNS OU ENTIDADES REXISTRADAS

O Sr. Alcalde dá conta da moción sobre o Sahara e indica que se remitiu ao Parlamento europeo, Senado, 
UE, ministro de Asuntos Exteriores e Congreso dos Deputados. Respecto á Moción do BNG sobre o 
Xenocidio  do  Estado  de  Israel  contra  Palestina,  sinala  que  se  enviou  á  embaixada  de  Israel  e  ao 
presidente do Goberno.

O representante da Asociación de A Chamusca, don Francisco Ferreira, pregunta sobre a limpeza da 
Casa da Cultura, se reforza o servizo e o conserxe débese manter segundo o contrato. Indica que había  
humidades que foron reparadas. Pregunta tamén sobre as bibliotecas.

O Sr. Alcalde indica que imos reforzar o servizo municipal onde se fai ximnasia. Ímolo facer antes de 
outubro. 

Don Francisco Ferreira indica que antes había unha limpeza semanal. Fai un ano que o recordamos.

 3º.- TOMA DE POSESIÓN DO CONCELLEIRO DO PP, D. VICENTE VERDEAL RÍOS

O  Sr.  Alcalde  informa  de  que,  coa  data  do  18/08/2014,  rexistro  de  entrada  número  5541, 
recibiuse da “Junta Electoral Central”, a credencial de concelleiro de don VICENTE VERDEAL 
RÍOS que estaba incluída na lista de candidatos e candidatas presentada polo Partido Popular, 
nas eleccións locais do 22 de maio de 2011 en substitución, por renuncia, de dona María del 
Carmen Maya Santomé.

O concelleiro formulou a declaración de bens patrimoniais así como declaración sobre causas de 
posible incompatibilidade e sobre actividades que proporcionen ou poidan proporcionar ingresos 
económicos para os efectos da súa inscrición no correspondente rexistro de intereses, tal como 
está previsto no artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.

A continuación, don VICENTE VERDEAL RÍOS presta xuramento ou promesa segundo dispón o 
artigo 108 da LOREG, baixo a fórmula que establece o Real decreto 707/1979, do 5 de abril,  
(BOE do día 6/05/1979).  Á pregunta: «Promete ou xura pola súa conciencia e honra cumprir 
fielmente as obrigas do cargo de CONCELLEIRO do Concello de Moaña con lealdade ao 
Rei,  e  gardar  e  facer  gardar  a  Constitución como norma fundamental  do  Estado  e  o 
Estatuto de Autonomía de Galicia?. »  Responde: Si prometo.

2



Unha  vez  xurado  ou  prometido  o  cargo  e  considerando  que  se  cumpriron  os  requisitos 
legalmente previstos para a adquisición da condición de concelleiro, o Pleno da Corporación 
declarará  que  tomou posesión  no cargo,  e  a  súa  adscrición  ao grupo municipal  do Partido 
Popular.

 Intervén don Vicente Verdeal  quen sinala  que intentará defender  Moaña polo ben de 
todos os  veciños de Moaña.

 Don Xosé Manuel Millán dálle a benvida e sinala que non ten nada que reprocharlle. E 
nos  próximos  oito  meses  esperemos  non  ter  nada  que  reprocharlle,  será  vostede  un  dos 
mellores concelleiros porque os demais fan o posible para que así sexa.

 Dona Marta Freire dálle a benvida. Engade que hai moito que facer e espera que nesta 
lexislatura teña éxito nas súas funcións.

11º.-         MOCIÓN DO BNG A FAVOR DOS DEREITOS SOCIAIS E LABORAIS DOS ENFERMOS DE   
CANCRO

Os grupos políticos móstranse de acordo en adiantar o debate desta moción debido a situación persoal de  
enfermidade de dona Beatriz Figueroa, que vai a dar lectura a un escrito.

 Intervén dona Coral Ríos quen agradece a todos o adianto do debate na orde do día do Pleno. 
Pide o mellor para todos os enfermos, o tema de Beatriz, veciña de Vigo. Pide modificar a lei, tras vinte  
anos de cotización, cobra 426 euros.

 Toma a palabra dona Beatriz Figueroa, xornalista e avogada viguesa en situación de desemprego, 
que está enferma de cancro desde hai máis de tres anos. Indica que o cancro nos toca a todos de cerca, 
familiares e amigos. Esta batalla debe ser contra a enfermidade. Non contra a Administración. Xa é dura a 
batalla  contra  a  enfermidade.  Engade  que  leva  tres  anos  e  medio  con  cancro,  máis  de  vinte  anos  
traballando e encontrouse con que tiña que facer fronte con 426 euros e aboar o 40% de medicamentos.  
Non se lle recoñeceu incapacidade polo INSS. Operárona unha, dúas e ata tres veces. A Administración 
cos recortes denéganos a condición de percibir  a incapacidade, e temos que pagar igual  o 40% dos 
medicamentos. Indica que ten máis do 65% de incapacidade e fixo unha folga de fame, pero agora ten 
outra fronte. Agradece que o catedrático Jaime Cabeza redactase unha proposición de lei e sinala que ten 
moitos seguidores nunha plataforma creada para dar a coñecer esta problemática. Quere que nos deamos 
conta desta situación. O vindeiro día 7 de outubro debaterase no Congreso esta proposición, e agradece a 
BNG, PSOE e PP o seu apoio. O cancro non entende de ideoloxía nin de cores.

 Dona Beatriz Figueroa dá lectura a moción que literalmente di: 

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG EN APOIO DA INICIATIVA LEXISLATIVA A FAVOR DOS  
DEREITOS SOCIAIS E LABORAIS DO ENFERMOS DE CANCRO 

Beatriz Figueroa,  xornalista e avogada viguesa en situación de desemprego, está enferma de cancro  
desde hai máis de tres anos. A pesar de que traballou vinte anos, conta unicamente cunha prestación de  
426 euros mensuais desde que enfermou, cos que ten a obriga de aboar o 40% dos seus medicamentos. 
Hai un ano declarouse en folga de fame para denunciar a situación de indefensión socioeconómica d@s  
miles  de  doentes  de cancro  nunhas condicións  similares  á  súa.  Xunto  co  catedrático  en Dereito  do  
Traballo e Seguridade Social da Universidade de Vigo, Jaime Cabeza, presentaron unha iniciativa de Lei  
para que o Estado faga efectiva a protección laboral e social  das persoas con cancro.  Esta iniciativa  
solicita que o Goberno central mude a Lei Xeral da Seguridade Social. En outono, está previsto o debate  
desta proposición de Lei no Pleno do Congreso. 
O texto desta proposición de Lei sinala as grandes dificultades d@s doentes de cancro para manteren os  
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vínculos no campo laboral e busca protexer economicamente os enferm@s e non condenalos á exclusión  
social.  Reclama  ademais  que  a  Lei  Xeral  da  Seguridade  Social  sexa  modificada  para  darlles  unha  
protección  especial,  conferíndolles  seguridade  xurídica  e  económica,  e  instando  ao  INSS a  que  lles  
outorgue de oficio a incapacidade permanente se fose necesaria, mentres se recuperan da súa doenza. 
Posto que non desexamos que o cancro sexa causa de exclusión social, reclamamos unha protección  
laboral especial para os enferm@s. Solicitamos unhas prestacións sociais suficientes a través dun réxime  
público de Seguridade Social como garante a Constitución no seu artigo 41. 
Como sabemos que estas necesidades son amplamente sentidas polo conxunto da poboación, e moi  
especialmente polos miles de familias que conviven día a día co problema, e polo tanto deben ter o apoio  
unánime de todos os grupos políticos,  solicitamos ao Pleno da Corporación do concello de Moaña a  
adopción dos seguintes

ACORDOS:
1. O Concello de Moaña apoia a iniciativa lexislativa a favor da protección dos dereitos sociais e  

laborais instada por Beatriz Figueroa. 
 2.  Chamar  a  todos  os  grupo  políticos  representados  no  Parlamento  español  a  apoiar  esta  
iniciativa. 

3. Dar traslado deste acordo á Presidencia do Goberno español, Presidencia do Congreso dos  
Deputados e á totalidade dos grupos parlamentares representados na Cámara. 
 4. Dar traslado desta iniciativa e do acordo adoptado polo Pleno de Moaña a todos os concellos da  
contorna, a través dos seus alcaldes. 

Moaña, 19 de setembro de 2014. 

Ao finalizar a lectura, prodúcense aplausos. 

 Dona Marta Freire indica que o seu grupo apoia esta moción e ofrécese para calquera cousa e dá 
o seu apoio. Recalca que é unha loita de todos e que conten co noso apoio e que conten con nós.

 Dona Rosa Solla apoia a loita e apoia o relato desta enfermidade. O PP vai apoiar a moción.

 O Sr.  Alcalde  indícalle  a  Beatriz  que a saúde nos afecta  a  todos  fóra  da ideoloxía  e  moitos 
enfermos de cancro afectan a moitas familias. Deséxalle boa sorte. 

 Dona Coral Ríos dá o apoio e espera o apoio do PP o día 7 no Congreso.

Sometida a moción a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos dezasete membros que 
compoñen a Corporación, acorda:

1. O Concello de Moaña apoia a iniciativa lexislativa a favor da protección dos dereitos sociais e 
laborais instada por Beatriz Figueroa. 
 2.  Chamar  a  todos  os  grupo  políticos  representados  no  Parlamento  español  a  apoiar  esta 
iniciativa. 

3. Dar traslado deste acordo á Presidencia do Goberno español, Presidencia do Congreso dos 
Deputados e á totalidade dos grupos parlamentares representados na Cámara. 
 4. Dar traslado desta iniciativa e do acordo adoptado polo Pleno de Moaña a todos os concellos da 
contorna, a través dos seus alcaldes. 

4º.-  RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA

Dáse conta das resolucións da Alcaldía comprendidas entre a número 290, do 28/07/2014, e a número  
374, da data 23/09/2014.

O Pleno da Corporación queda ao corrente.
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5º.- DAR CONTA INFORME DE SEGUIMENTO DO PLAN DE AXUSTE (2º TRIMESTRE)
Dáse conta do informe realizado pola interventora municipal, dona Mª Carmen Carrecelas Rosales, que 
literalmente di: 

«Ref. 83/2014
DATA: 07 DE JULIO DE 2014
ASUNTO: SUBMINISTRO TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN - SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE ELABORADO AL  

AMPARO DEL RD LEY 4/2012 (2º TRIMESTRE 2014).
PARA: AYUNTAMIENTO PLENO / MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

______________________________________________________________________________________

Mª del  Carmen Carracelas  Rosales,  funcionaria con  habilitación de  carácter  
nacional,  Interventora en el  Ayuntamiento de  Moaña,  de  conformidad con lo  
establecido en articulo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la  
que se desarrollan las obligaciones de información previstas en la Ley Orgánica  
2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  
Financiera  por  la  que  se  establece  la  información  a  subministrar  por  las  
entidades locales que cuenten con un Plan de ajuste acordado con el Ministerio  
de Hacienda y Administraciones públicas,  y en aplicación de lo dispuesto en el  
articulo 214 del RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y articulo 4 del  
RD 1174/1987, de 18 de setiembre, del régimen jurídico de los funcionarios con  
habilitación de carácter nacional, se emite el siguiente informe.

INFORME

ASUNTO: Informe trimestral de seguimiento del Plan de ajuste previsto en el articulo 7  
del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero.
LEXISLACIÓN APLICABLE.-

 Real  Decreto-ley  4/2012,  de  24  de  febrero,  por  el  que  se  determinan  las  
obligaciones  de información  y procedimientos  necesarios  para establecer  un  
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades  
locales.

 Real  Decreto-ley 7/2012,  de 9 de marzo,  por  el  que se crea el  Fondo para la  
financiación de los pagos a proveedores.

 Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  
obligaciones  de  suministro  de  información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  
2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  
Financiera.

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Régimen Local (LBRL).
 Texto Refundido da Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante  

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).
 Real  decreto  1174/1987,  de 18 de setiembre,  por  el  que se regula el  régimen  

jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter  
nacional.

ANTECEDENTES.-
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a) El día 15 de marzo de 2012 se remitió la relación certificada prevista en el artículo 3  
del  Real  Decreto-Ley  4/2012,  cuyo  importe  acumulado  es  de  4.619.949,43€. 
Dándose cuenta de dicha relación certificada al  Pleno en fecha 30 de marzo de  
2012.

b) Con fecha 30 de marzo de 2012, se elevo al Pleno de la Corporación un Plan de  
Ajuste en los términos contenidos en el articulo 7 do Real Decreto Ley 4/2012, de  
24 de febrero. Plan que fue remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones  
Públicas  para  a  su valoración.  En fecha 30  de abril  de  2012,  la  Secretaría  de  
Estado  de  Administraciones  Públicas  (Secretaría  General  de  Coordinación  
Autonómica y Local),  valoro Favorablemente  el Plan de Ajuste presentado, lo que  
implica la autorización de la concertación de la operación de endeudamiento.

c) El  14  de  mayo  de  2012,  el  Ayuntamiento  Pleno  aprobó  la concertación  de  una  
primera  operación  especial  de  préstamo  por  importe  de  4.549.015,54€,  
formalizándose dicha operación el 23 de mayo de 2012, con la entidad Caixabank  
S.A. y finalmente en data 31/05/2012 se realizó el pago a los proveedores. 

d) Posteriormente, se abre una segunda fase del proceso. Y el 20 de julio de 2012, el  
Ayuntamiento Pleno aprobó la concertación de una segunda operación especial de  
préstamo por importe de 283.455,82€ al amparo del  RD Ley 4/2012 (2ª fase).

e) En fecha 29 de mayo de 2014, el Ayuntamiento  Pleno aprobó la modificación de  
determinadas  condiciones  financieras  de  las  operaciones  formalizadas  en  la  
primera fase del mecanismo de financiamiento para el pago a los proveedores de  
las  entidades  locales,  en dicho acuerdo se confirmó el  plan  de ajuste  existente,  
incluyendo entre sus medidas la aceptación de las condiciones y el compromiso de  
la corporación de adherirse al punto general de entrada de facturas electrónicas de  
la  Administración  General  del  Estado,  la  adhesión  automática  a  la  plataforma  
Emprende en proceder a la substitución inmediata de, por lo menos, un 30% de las  
vigentes  autorizaciones  y  licencias  de  inicio  de  actividad  económica  por  
declaraciones responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013, de 9 de  
diciembre de garantía y unidad de mercado.

INFORME:
PRIMERO: Seguimiento  del  Plan  de  ajuste  –  Obligaciones  de  información  de  
Entidades Locales.
El  Real  Decreto  Ley  7/2012,  de  9  de  marzo,  por  el  que  se  crea  el  Fondo  para  la  
financiación  de  los  pagos  a  proveedores,  en  el  artículo  10  del  Titulo  III,  regula  las  
obligaciones de las Entidades Locales de subministro de información sobre la ejecución  
del Plan de Ajuste aprobado al amparo del RD Ley 4/2012, en los siguientes términos:

“Con carácter general,  las Entidades Locales que concierten las operaciones de endeudamiento  
previstas en este Real Decreto Ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y  
Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste  
contemplados en el articulo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero. …

Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Entidad Local.

Dicho informe cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a requerimiento del  
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los órganos competentes  
de  éste,  que  informarán  del  resultado  de  dicha  valoración  al  Ministerio  de  Economía  y  
Competitividad. …”

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de  
subministro  de información  previstas  en la  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de  
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  establece  en  el  artículo  10,  
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respecto a la información a subministrar sobre el Plan de ajuste, lo siguiente:

“10.1.-  La  administración  que  cuente  con  un  plan  de  ajuste  acordado  con  el  Ministerio  de  
Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  durante  su  vigencia,  deberá  remitir  al  mencionado  
Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y   antes del   
día quince del primer mes de cada trimestre   en el caso de la Corporación Local, información   
sobre, al menos, los siguientes extremos:

a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad,  
total del crédito disponible y el crédito dispuesto.

b)  Deuda comercial  contraída clasificada por  su antigüedad  y su vencimiento.  Igualmente,  se  
incluirá información de los contratos subscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a  
proveedores.

c) Operaciones con derivados.

d) Cualquier otro pasivo contingente.

e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del Plan  
de Ajuste.

SEGUNDO.- SEGUIMIENTO DE INGRESOS y GASTOS. 2º Trimestre 2014
De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de  
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas  
en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  
Sostenibilidad Financiera por la que se establece la información a suministrar  por las  
entidades  locales  que  cuente  con  un  plan  de  ajuste  acordado  con  el  Ministerio  de  
Hacienda y Administraciones Públicas, el análisis de las desviaciones producidas en el  
calendario  de  ejecución  o  en  las  medidas  del  Plan  de  ajuste  deberá  remitirse  con  
periodicidad trimestral.

INGRESOS:

1.- Ajustes en ingresos propuestos en el Plan

El Plan de Ajuste preveía la aplicación en los años 2012, 2013 y 2014 de una serie de  
medidas por el lado de los ingresos que redundarían en un incremento de los ingresos,  
respecto  de  la  liquidación  del  2011,  los  incrementos  que  recogía  el  plan  eran  los  
siguientes:

AJUSTES 2013 (en miles de euros) 2014 (en miles de euros)

IBI 186,040 559,81

IVTM 118,464 118,46

TASAS Y PREC. PUBL. 30,912 46,83

PTE 0,00 0,00

SUMA TOTAL 504,545 725,11

El Plan recogía entre las medidas, la revisión anual de las tasas municipales aplicándole  
el incremento derivado del IPC, estimando un incremento en la recaudación respecto del  
ejercicio 2011 para el 2012 de 15.303€, para el 2013 de 30.912€ y para el 2014 de  
46.833€,  revisión que hasta la fecha no se ha llevado a cabo, no se han revisado las  
ordenanzas. 
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Respecto de las medidas relativas al IBI,  estas se referían al incremento anual de los  
ingresos por este concepto derivado de la aplicación escalonada a lo largo de 10 años de  
los nuevos valores derivados de la revisión de la ponencia de valores llevada a cabo por  
la Dirección General del Catastro en el 2007. Teniendo en cuenta que, el calendario de  
recaudación  Voluntaria  para el  2014 de este  impuesto  es del  01 de agosto  al  15 de  
octubre,  el aumento  de los ingresos por este  concepto no se hará efectivo  hasta el 4º  
trimestre.

Respecto al IVTM, el Plan recoge para el 2013 un incremento en la recaudación a través  
del aumento de dicho impuesto. Modificación del impuesto  que no se ha tramitado ni el  
ejercicio 2012 ni en el 2013, por lo que, en el 2014 no se producirá el aumento en la  
recaudación por dicho concepto previsto en el Plan de Ajuste y además debemos dejar  
constancia,  de que hasta  la fecha,  no se ha iniciado  el  expediente  administrativo  de  
modificación del IVTM.

DESCRIPCIÓN MEDIDA INGRESOS DATO PLAN DE 
AJUSTE

Ajustes  
acumulados en 

ejercicios  
anteriores

2º TRIMESTRE 
(datos 

acumulados)
PROYECCION 

ANUAL ESTIMADA

Medida 1: Subidas tributarias, supresión de  
exenciones y bonificaciones voluntarias 725,11 -280,89 0 -280,89

Medida 2 0 0 0 0
Medida 3 0 0 0 0
Medida 4 0 0 0 0

Medida 5: Otras medidas por el lado de los  
ingresos 0,00 20,76 0 0

AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS 
MEDIDAS RELATIVAS A INGRESOS CTES 725,11 -260,13 0 -260,13

AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS 
MEDIDAS RELATIVAS A INGRESOS CTES 725,11 -260,13 0 -260,13

GASTOS:

1.- Los datos ofrecidos por el estado de ejecución del presupuesto de gastos, a 30 de  
junio de 2014, son los siguientes (debemos advertir que puede haber algún acuerdo adoptado por la  
Junta de Gobierno Local, Decreto de Alcaldía, etc… pendiente de contabilizar, por lo que dichas cifras pueden  
sufrir alguna pequeña modificación):

CAPITULOS ORN Concello ORN Patronato ajustes ORN TOTALES
I 2.162.763,01 145.490,03  2.308.253,04
II 659.420,64 25.068,56  684.489,20
III 28.192,07 0,00  28.192,07
IV 328.702,64 0,00 -110.000,00 218.702,64
GASTOS CORRIENTES 3.179.078,36 170.558,59 -110.000,00 3.239.636,95
VI 88.230,04 3.610,43  91.840,47
GASTOS DE CAPITAL 88.230,04 3.610,43 0,00 91.840,47
GASTOS NO FINANCIEROS 3.267.308,40 174.169,02 -110.000,00 3.331.477,42
VIII 1.800,00 0,00  1.800,00
IX 168.888,38 0,00  168.888,38
GASTOS FINANCIEROS 170.688,38 0,00 0,00 170.688,38
 3.437.996,78 174.169,02 -110.000,00 3.502.165,80
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Si lo comparamos con el mismo periodo del ejercicio anterior (en miles):

2014 2013 (A)-(B) 
CAPITULOS ORN (A) ORN (B) Diferencia

I 2.308,25 2.395,27 -87,02
II 684,49 787,91 -103,42
III 28,19 127,62 -99,43
IV 218,70 101,87 116,83
GASTOS CORRIENTES 3.239,64 3.412,68 -173,04
VI 91,84 25,40 66,44
GASTOS DE CAPITAL 91,84 25,40 66,44
GASTOS NO FINANCIEROS 3.331,48 3.438,08 -106,60

En el cuadro anterior se observa que el importe total de las obligaciones reconocidas, por  
gastos  corrientes,  desde el 1 de enero hasta el  30 de junio de 2014, es en términos  
acumulados ligeramente  inferior a las reconocidas en el mismo periodo del 2013. Non  
obstante,  debemos  advertir  que  a  31  de  diciembre,  la  cuenta  413  “obligaciones  
pendientes de aplicar al presupuesto” tenía un saldo de 691.957,57€, que a la fecha de  
emisión de este informe, están todavía pendientes de aplicar al presupuesto a través de  
la tramitación del oportuno expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.

2.- Ajustes en gastos propuestos en el Plan

En  el  Capítulo  I  de  gastos  de  personal,  el  plan  prevé  para  el  2014  un  ahorro  de  
319.000,00€ (respecto al 2011) mediante la amortización de plazas y/o la no reposición  
de las vacantes derivadas  de jubilaciones,  así  como el hecho de no cubrir  las plazas  
dotadas económicamente y no cubiertas. También se adoptaba el compromiso de reducir  
las contrataciones temporales a lo estrictamente necesario. 

En lo que respecta al Capítulo II “Gastos en bienes corrientes y servicios”, durante el año  
2012, no se habían adoptado ninguna de las medidas aprobadas en el plan de ajuste. Y  
en el  2013,  los únicos  ajustes  realizados  son los  que afectaban  a la telefonía móvil,  
mediante  la reducción del número de dispositivos  con la consiguiente disminución del  
gasto por este concepto y por otro lado, se ha eliminado alguno de locales alquilados, con  
baja incidencia, hasta el momento, en el gasto por este concepto. En lo que se refiere al  
resto  de  las  medidas  previstas,  entre  las  que  estaba  la  tramitación  de  distintos  
expedientes  de contratación  (subministro  de material  de limpieza,  material  de oficina,  
subministro de combustible,…), se informa, que, hasta la fecha,  no se han iniciado los  
oportunos expedientes de licitación, con el fin de reducir el gasto por estos conceptos, por  
lo que, casi con toda probabilidad, no se generará el ahorro previsto en el Plan de ajuste  
en el Capitulo II, lo que supondrá un incumplimiento del citado Plan de Ajuste.

En los Capítulo VI “Gastos de Capital” y VII “Transferencias de Capital”, el Plan de Ajuste  
establecía,  en términos  anuales,  un máximo  de 200.000,00€ para el  capitulo  VI.  Las  
obligaciones reconocidas hasta el 31 de marzo en estos capítulos son inferiores a las  
previsiones del Plan de Ajuste.
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DESCRIPCIÓN MEDIDA GASTOS DATO PLAN DE 
AJUSTE

EJECUCIÓN 1º  
trimestre (datos  
acumulados)*

EJECUCIÓN 2º  
trimestre (datos  
acumulados)*

Ahorro en capitulo 1 319,00 4,04 82,97
Ahorro en capitulo 2 209,00 39,23 64,19
Ahorro en capitulo 4 0,00 0 0
Ahorro en capítulo 6 0,00 0 0

Ahorro en otras medidas de gasto 0,00 0 0
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS  

RELATIVAS A GASTOS CTES  43,27 147,16
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS  

RELATIVAS A GASTOS 528,00 43,27 147,16
 * Comparación de las obligaciones reconocidas en el 2013 y 2014, en el periodo 1 de enero a 31 de marzo.

TERCERO.-  INFORMACIÓN  ADICCIONAL  TRIMESTRAL:  PASIVOS  FINANCIEROS  Y 
COMERCIALES.

.- AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS: 0,00

.- ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CIR- LOCAL: sí

.- DEUDA COMERCIAL

en miles de euros
 AÑO 2014

AÑO 2013 AÑO 2012 EJERCICIOS 
ANTERIORES TOTAL

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS PENDIENTES  

DE PAGO CLASIFICADAS POR 
ANTIGÜEDAD

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE

CAPÍTULO II 162,15 217,13 175,38 15,20 61,44 631,30
CAPÍTULO VI 2,46 1,80 109,42 0,00 4,00 117,69
OTRA DEUDA 32,76 105,13 447,32 339,69 78,19 1.003,10
TOTAL 197,37 324,06 732,13 354,88 143,64 1.752,08

Respecto  al  informe  trimestral  sobre  cumplimiento  de  los  plazos  previstos  en  la  Ley  
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que  
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones, decir que en la  
fecha de emisión del presente informe constan como remitido el correspondiente al primer  
trimestre del 2014.

.- OPERACIONES CON DERIVADOS Y OTRO PASIVO CONTINGENTE: 0,00

CUARTO.- Resumen de la ejecución de las medidas previstas en el Plan de Ajuste

El  plan  de  ajuste  prevé  la  adopción,  durante  los  años  de  vigencia,  de  una serie  de  
medidas de carácter  administrativo,  presupuestario  o fiscal  que pretendía asegurar  la  
capacidad del Ayuntamiento para financiar los gastos corrientes y cancelar la operación  
financiera concertada al amparo del RD 4/2012, en el plazo comprometido.

Del análisis de las cifras derivadas del estado de ejecución del presupuesto se observa el  
incumplimiento o la no adopción de algunas de las medidas previstas para los ejercicios  
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2012, 2013 y 2014 en el Plan. 

Así,  a  31  de  marzo  de  2014,  no  habían  sido  adoptadas,  entre  otras  las  siguientes  
medidas:

.- Revisión de la Ordenanza del Impuesto de vehículos de tracción mecánica,  de forma  
que ya en el 2013 se preveía un incremento  en la recaudación por dicho concepto de  
118.464,68€. Desviación en el calendario de ejecución del Plan de Ajuste.

.-  Actualización  de  las  tasas  y  precios  públicos  en función  del  IPC.  Desviación  en el  
calendario previsto y por lo tanto incumplimiento del Plan de Ajuste.
.- Tramitación de expedientes de contratación con concurrencia pública de los contratos  
de subministro (material de oficina, productos de limpieza, servicios de telefonía), con el  
objetivo de lograr una reducción del gasto por estos conceptos próxima al 20%. Desviación  
en el calendario de ejecución previsto en el Plan de Ajuste.

Por lo tanto, visto que hasta el momento no se está dando cumplimiento al Plan de Ajuste  
aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de marzo de 2013, vista  
la fuerte situación de inestabilidad que viene sufriendo el Ayuntamiento, agravada por  
una mayor carga financiera y la reducción en la recaudación, dada la negligente gestión  
en  la  ejecución  del  gasto  (concertación  de  gastos  por  encima  de  las  capacidades  
financieras del Ayuntamiento, realización de gastos no obligatorios,…) que genera fuertes  
tensiones en la Tesorería Municipal y por lo tanto el incumplimiento reiterado del periodo  
legal  pago  a  proveedores,  es  imprescindible  que  se  proceda  en  la  mayor  brevedad  
posible a la  reducción y contención de todo tipo de gastos no obligatorios, limitando la  
actividad municipal  a los servicios mínimos establecidos en la LBRL,  a la adopción y 
aplicación  de  todas  y  cada  una  de  las  medidas  previstas  en  el  Plan,  así,  como  la  
necesaria la incorporación de medidas adicionales que permitan, en la mayor brevedad  
posible asegurar la capacidad del Ayuntamiento para financiar los gastos corrientes y  
garantizar  la cancelación de la operación financiera concertada al amparo del RD Ley  
4/2012, así como la de las demás operaciones vivas.

Moaña, 07 de julio de 2014 
La interventora
Mª Carmen Carracelas Rosales»

 Intervén don Xosé Manuel Millán quen indica que é a  4ª ou 5ª vez que a Intervención informa 
sobre o Plan de axuste con cambios nos números e o informe segue a ser o mesmo, a conclusión á a  
mesma, o Goberno e o Alcalde non levan a cabo as medidas do Plan de axuste que vostedes aprobaran e  
o  deixaran  nalgún  caixón  para  non  facerlle  caso.  Dá lectura  ás  medidas  presentadas no  Pleno.  Hai 
incumprimento do plan e non foron adoptadas medidas ISVTM, tiña que incrementarse. Recadar menos, 
imos para atrás, as taxas e prezos públicos non se actualizaron segundo o IPC. Tampouco se tramitan os  
contratos para conseguir unha redución do 20%. As medidas as decidiron vostedes,  e non as cumpriron. 
Non se dá cumprimento é hai unha neglixente xestión de gastos. Débense reducir e conter os gastos, 
segundo  di  a  interventora  no  seu  informe.  Leva  3  anos  e  medio  e  aínda  non  presentaron  ningún 
orzamento. Nin unha modificación das ordenanzas fiscais nin unha revisión á alza nin á baixa nalgúns 
casos. Nin as dispensas que se podía facer cando falaban de reducir a contribución e incumpren o seu  
programa que é unha fraude, igual que hai meses. Nada de nada.

 Intervén dona Rosa Solla, quen indica que xa fai 3, 6, 9 meses aos veciños de Moaña non se lles  
pode subir impostos, pola situación de todos. Tivémonos que adaptar porque se negou todo o que pasaba. 
Estamos indo para atrás pero non podemos inventarnos impostos, nin podemos subilos. Vostedes non 
apoiaron algunhas modificacións das ordenanzas. Todo é consecuencia de acumular.
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 Dona Marta Freire indica que esta fai mención á súa xestión. Nin sobe nin baixa impostos. Debe 
tramitar expedientes de concesión de subministro. Pregunta en canto contiveron o gasto e si trouxeron 
ordenanzas fiscais a este Pleno. As ordenanzas que trouxeron eran para regalarlle á Deputación, para 
darlles os cartos. Pide que reforce a intervención.

 Intervén don Xosé Manuel Millán quen indica que vostede no Plan de axuste non ten intención de  
cumprilo,  non  queren  cumprilo,  as  ordenanzas  fiscais  son  importantísimas  para  un  concello,  aí 
fundaméntase  a  súa  economía.  Non  pensan  no  que  se  pode  facer.  Hai  moitas  que  incluiremos  no 
programa do BNG. Non se está facendo nada. Fixeron un papel que é unha mentira. Prometeron baixar os  
impostos.  Mentiron a veciños,  aos partidos e a Rajoy.  Din  que farían o  que non fixeron.  Saquen os 
subministros por lotes. É o momento de romper con iso e require traballar. Póñanse a traballar e deixen  
algo feito para o futuro.

 Dona Rosa Solla indica que fixen unha ordenanza para recadar e a custe cero, sen que se lle 
grave aos veciños. Estase traballando para licitar os servizos.

  Dona Marta Freire indica que a tramitación é cero. Pregunta a canto chegou o aforro. Explíqueo.  
Non coñece o Plan de axuste.

  Dona Rosa Solla sinala que acabaremos o ano con 11 millóns de déficit. Pedireille informe á  
Intervención e informaraos.

6º.-           APROBACIÓN DO REGULAMENTO DO SERVIZO DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE   
AUGAS RESIDUAIS DO CONCELLO DE MOAÑA

O Sr. Alcalde le a súa proposta que literalmente di: 

«PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DO  REGULAMENTO  DO  
SERVIZO MUNICIPAL DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA E SANEAMENTO DO CONCELLO  
DE MOAÑA

 
A Xunta de Galicia aprobou o Decreto 141/2012, do 21 de xuño, (DOG Nº 129, do 06/07/2012),  
polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de  
Augas Residuais de Galicia. O dito regulamento dítase en virtude do artigo 32 da Lei 9/2010, do  
4 de novembro, de augas de Galicia.  O dito Decreto 141/2012 no seu artigo 34 establece a  
obriga das entidades locais de elaborar regulamentos ou ordenanzas específicos en relación cos  
sistemas de saneamento e depuración que xestionan.

Na súa  disposición  transitoria  primeira  do Decreto  141/2012  sinala  que  as  entidades  locais  
adecuarán as ordenanzas e os regulamentos sobre planificación, deseño, uso e verteduras ás  
redes de sumidoiros públicos ao disposto neste regulamento no prazo de dous anos contados  
desde a súa entrada en vigor, conforme o disposto no artigo 32.3 da Lei 9/2010, de augas de  
Galicia.  Transcorrido  ese prazo  de  dous anos,  este  regulamento  entenderase  de aplicación  
directa en todos aqueles aspectos que resulten incompatibles con el. 

O Pleno da Corporación, en sesión celebrada o 26/06/2014, aprobou, o Regulamento do Servizo  
municipal  de  subministración  de  auga  e  saneamento  do  Concello  de  Moaña.  Con  data  
17/07/2014, publicouse no Boletín Oficial da Provincia número 137 o edicto de aprobación do  
citado regulamento, expoñéndose ao público polo prazo de trinta días hábiles para os efectos de  
reclamacións e suxestións que se estimen oportunas. No caso de non presentarse, entenderíase  
definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional. 
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Con data 01/08/2014, rexistro de entrada número 5209, recibiuse informe de Augas de Galicia  
sobre a adecuación do regulamento aprobado ao Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se  
aproba  o  Regulamento  marco  do  servizo  público  de  saneamento  e  depuración  de  augas  
residuais  de  Galicia.   No  dito  escrito  indícase  que  examinado  o  “Regulamento  do  Servizo  
Municipal de abastecemento e saneamento do Concello de Moaña, informase favorablemente,  
considerando que é acorde ao disposto no Decreto 141/2012. Non obstante, débese ter en conta  
unhas observacións e corrección dalgúns artigos.

Por tal motivo, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:

PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente o Regulamento do Servizo municipal de subministración de 
auga e saneamento do Concello de Moaña, coas modificacións realizadas con base no informe  
de Augas de Galicia da data 01/08/2014.

SEGUNDO.- Publicar, no Boletín Oficial da Provincia, o texto íntegro do Regulamento do Servizo  
municipal de subministración de auga e saneamento do Concello de Moaña, segundo establece  
o  artigo  70.2  da  Lei  7/1985,  sinalando  que  non  entrará  en  vigor  ata  que  se  publique  
completamente o seu texto e transcorrese o prazo previsto no artigo 65.2 (15 días).

Moaña, 15 de setembro de 2014.  O Alcalde, Asdo: José Fervenza Costas.»

Sometida  a  moción  a  votación,  o  Pleno  da  Corporación,  por  oito  votos  a  favor,  os  do   PP  e  nove 
abstencións, as do BNG e PS de G-PSOE, acorda:

PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente o Regulamento do Servizo municipal de subministración de 
auga e saneamento do Concello de Moaña, coas modificacións realizadas con base no informe 
de Augas de Galicia da data 01/08/2014, que se inclúe neste acordo.

SEGUNDO.- Publicar, no Boletín Oficial da Provincia, o texto íntegro do Regulamento do Servizo 
municipal de subministración de auga e saneamento do Concello de Moaña, segundo establece 
o  artigo  70.2  da  Lei  7/1985,  sinalando  que  non  entrará  en  vigor  ata  que  se  publique 
completamente o seu texto e transcorrese o prazo previsto no artigo 65.2 (15 días).

REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO DE AUGA E SANEAMENTO DO 
CONCELLO DE MOAÑA

ORDE DO DÍA                                                                                                   ...............................................................................................  1  
Mª del Carmen Carracelas Rosales, funcionaria con habilitación de  
carácter nacional, Interventora en el Ayuntamiento de Moaña, de  
conformidad con lo establecido en articulo 10 de la Orden  
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las  
obligaciones de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de  
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  
por la que se establece la información a subministrar por las entidades  
locales que cuenten con un Plan de ajuste acordado con el Ministerio  
de Hacienda y Administraciones públicas,  y en aplicación de lo  
dispuesto en el articulo 214 del RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
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Haciendas Locales y articulo 4 del RD 1174/1987, de 18 de setiembre,  
del régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter  
nacional, se emite el siguiente informe.                                                        ....................................................  5  
«PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A APROBACIÓN DEFINITIVA DO 
REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE SUBMINISTRACIÓN DE 
AUGA E SANEAMENTO DO CONCELLO DE MOAÑA                                ............................  12  
                                                                                                                         ....................................................................................................................  12  

REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA E SANEAMENTO

INTRODUCIÓN

O Concello de MOAÑA presta o servizo de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas 
residuais  por  medio  da  sociedade  anónima  aqualia  gestión  integral  del  agua,  S.A.,  adxudicataria  da 
concesión  para a  xestión indirecta  do Servizo   municipal  de abastecemento de auga,  saneamento  e 
depuración de augas residuais do municipio de Moaña, segundo o acordo municipal plenario da data do 5 
agosto de 2004.

A publicación do REAL DECRETO 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da  
Edificación,  e  do Decreto  141/2012,  do 21 de xuño,  polo  que  se aproba o  Regulamento marco do 
Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia, obrigou á redacción 
deste  regulamento, adaptándoo ás ordenanzas fiscais vixentes e ao REAL DECRETO 314/2006.

TÍTULO PRIMEIRO. DISPOSICIÓNS XERAIS

Capítulo I. OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artigo 1

1. O presente  regulamento  ten por  obxecto  establecer  as normas respecto  das modalidades de 
prestación  dos  servizos  de  subministración  de  auga  potable  e  saneamento  no  municipio  de 
MOAÑA  e  as  súas  características,  regular  as  relacións  entre  a  empresa  e  os  usuarios, 
determinando  as  súas  respectivas  situacións,  dereitos,  deberes  e  obrigas  básicas,  así  como 
recoller o ámbito de aplicación de prezos e tarifas, e o réxime de infraccións e sancións.

2. Para os efectos de simplificación, no presente regulamento denomínase "cliente" ao usuario ou 
usuaria que teña contratado o Servizo de augas e saneamento. Entendese por cliente a toda 
persoa natural capacitada legalmente para contratar, ou xurídica á que se concedese a prestación 
do servizo.

3. Denomínase "concesionario" ao adxudicatario do Servizo municipal de abastecemento de auga, 
saneamento e depuración de augas residuais de MOAÑA, en virtude do contrato administrativo 
que rexe a concesión deste.

Artigo 2

1. O Servizo de abastecemento de auga potable e saneamento do municipio de Moaña seguirá   posuíndo, 
en todo momento, a condición de servizo público municipal do Concello de Moaña.
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2. Os servizos aos que afecta este regulamento quedarán sometidos permanentemente ao control  do 
Concello de Moaña, quen poderá revisar os traballos realizados polo concesionario, en todo momento ou 
lugar, procurando non entorpecer a prestación destes.

3. O concesionario queda subrogado nos dereitos e obrigas dimanantes dos contratos subscritos entre o 
Concello e os clientes dos servizos con vixencia ao 30 de setembro de 2004.

4. O concesionario representará ao Concello fronte aos organismos de Administración pública para todas 
as actividades relacionadas co abastecemento de auga e saneamento, sendo o executor dos acordos 
municipais que se adopten respecto diso.

Artigo 3

As cuestións  xudiciais  e  motivos  de  litixio  que  se  produzan entre  o  cliente  e  o  concesionario,  como 
consecuencia das relacións reguladas no presente regulamento, quedarán sometidas ao foro e xurisdición 
dos tribunais da demarcación xudicial á que estea incluída o Concello de MOAÑA.

Artigo 4

Corresponde ao concesionario, cos recursos ao seu alcance:

a) Planificar, proxectar, executar, conservar e explotar as obras e instalacións necesarias para captar,  
regular, conducir, depurar, almacenar e distribuír auga potable á poboación do municipio de Moaña, así 
como para recoller,  conducir,  separar e depurar as augas residuais para vertelas nas canles públicas, 
conforme ás condicións que se fixan neste regulamento e na lexislación aplicable, utilizando para o efecto 
os recursos e medios actualmente dispoñibles e os que no futuro resulten dos investimentos que o propio  
concesionario realice ou lle sexan asignados.
A incorporación ao servizo de obras e instalacións con posterioridade ao comezo da concesión esixirá a 
recepción desta por parte do Concello e que o concesionario asine a acta de adscrición destas ao servizo; 
calcularase a retribución que o concesionario ten que percibir polo aumento de custos (no caso de que os  
houber) que supoñan as novas instalacións.

b) Tramitar e executar as acometidas de subministración de auga e saneamento a todas aquelas persoas 
ou entidades que o soliciten para o seu uso en edificios, locais e recintos situados dentro da área da súa 
competencia,  sempre que estes reúnan as condicións esixidas por este  regulamento e a corporación 
municipal as aprobase.

c) Subministrarlles auga aos usuarios, garantindo a súa potabilidade conforme ás disposicións sanitarias 
vixentes, ata a chave de rexistro (considerada, con carácter xeral, como inicio da instalación interior do 
cliente), así como recoller as augas fecais ou residuais desde a arqueta situada no límite da propiedade do 
cliente co dominio público e canalizalas ata a estación depuradora ou punto de vertido establecido polo 
Concello.

d)  O  concesionario  deberá  cubrir,  na  súa  condición  de  xestor  das  infraestruturas  municipais,  a  súa 
eventual  responsabilidade  civil  por  danos  causados  a  terceiros  subscribindo  unha  póliza  de  seguros 
adecuada.

e) Dispor dun servizo permanente para recibir avisos de avarías e para informacións urxentes e aquelas 
anomalías que poidan producirse relacionadas coa prestación do servizo.

f) Informar os clientes, sempre que sexa posible e polos medios axeitados de difusión, das interrupcións 
ou alteracións que se produzan no subministro como resultado das súas actuacións ou de terceiros.

g) Colaborar coas autoridades e centros de educación para facilitar, sen afectar á explotación, que os 
clientes e o público en xeral poidan coñecer o funcionamento das instalacións.
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h) Contestar as reclamacións que se lle formulen por escrito no prazo regulamentario.

i) Aplicar os prezos e cadros de tarifas correspondentes aos distintos tipos de subministro e saneamento 
que, en cada momento, se teñan aprobadas.

j)  Aquelas  outras  que  dimanen  da  recta  interpretación  do  prego  de  condicións,  oferta  e  contrato  da 
concesión ou no futuro poidan ser pactadas entre as partes e regulamentariamente aprobadas.

Artigo 5

Ademais dos dereitos que ao concesionario lle  outorguen as disposicións legais e regulamentarias en 
materia  de  xestión  do  servizo  público  e  das  recoñecidas  á  empresa  adxudicataria  no  contrato 
concesionario, con carácter xeral, terá os seguintes dereitos:

a) Inspeccionar, revisar e informar das instalacións interiores do subministro que, por calquera
causa, poidan interferir no funcionamento do servizo.

b) Percibir nas súas oficinas ou ben por domiciliación bancaria a través das contas dos clientes, o importe  
das facturacións ou cargos que, debidamente autorizados, lles corresponda pagar aos clientes e usuarios  
polas prestacións que realizase o concesionario.

Artigo 6

Son obrigas do cliente:

a) Todo cliente estará obrigado a aboar puntualmente os cargos que o concesionario lle formule segundo 
os prezos e tarifas aprobados, así como os que se deriven da prestación dos servizos complementarios 
aos que fai referencia o presente regulamento.

A obrigatoriedade do pago dos consumos de auga considerarase extensiva aos casos en que estes se 
orixinasen por fuga, avaría ou defecto de construción ou conservación das instalacións interiores, ou por 
calquera outra causa non imputable ao concesionario.

b) Respectar as instalacións que integran a infraestrutura dos servizos,  redes de distribución de auga  
potable e evacuación de augas residuais e acometidas correspondentes, como bens de servizo público,  
prohibíndose a manipulación ou alteración de calquera elemento destas por persoal non autorizado.

c) Proporcionar ao concesionario os datos solicitados por este en relación co contrato de subministración e 
as variacións que poidan presentarse.

d)  Manter  as  súas  instalacións  de  forma que  non  se  produzan perturbacións  nas  redes  públicas  de 
abastecemento  e  saneamento,  e  utilizar  de  forma correcta  as  instalacións  do  servizo,  adoptando as 
medidas necesarias para conservalas na forma adecuada, mantendo intactos os precintos que garanten a 
non manipulación do contador, absténdose de intervir sobre as instalacións de acometida, e garantindo as 
condicións idóneas para a toma de lecturas de consumo.

e) Os clientes deberán, en interese xeral e no seu propio, comunicar así mesmo ao concesionario calquera 
avaría ou perturbación (fugas, perdas de presión, verteduras incontroladas, etc.) que, ao seu xuízo, se  
produzan na rede de distribución pública ou nas instalacións privadas.

Analogamente, deberán comunicar ao concesionario a existencia de obstrucións na rede de saneamento, 
que produzan ou sexan susceptibles de producir desbordamentos, cheiros ou calquera tipo de molestias á 
cidadanía.

Igualmente, deberán notificar ao concesionario as manipulacións nas redes ou os usos indebidos de auga 
que poidan ser causa grave de contaminación ou perigo de accidente para persoas ou bens.
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f) Cumprir as limitacións e prioridades que o concesionario estableza no uso e consumo de auga, así  
como da rede de sumidoiros,  sen prexuízo  da eventual  obriga  do concesionario  de comunicar  estes 
aspectos previamente ao Concello.

g) Facilitar o libre acceso ás instalacións ou recintos aos empregados da empresa ou persoa autorizada  
para  o  desenvolvemento  dos  traballos relacionados coa  realización  de lecturas,  inspeccións,  obras e 
reparacións.

h) Cando o cliente desexe darse de baixa no subministro, estará obrigado a solicitarlle á empresa a dita 
baixa cunha antelación mínima de 48 horas para poder efectuar a lectura do contador, precintado deste e  
facturar o consumo correspondente.

i) Os clientes están obrigados a solicitarlle á empresa a autorización pertinente para calquera modificación 
nas súas instalacións que implique modificación no número de receptores ou cambio no uso da auga.

j)  Cando  nunha  mesma  parcela/inmoble,  xunto  á  auga  do  servizo  municipal,  existise  auga  doutra 
procedencia,  o  cliente  estará  obrigado  a  establecer  instalacións  interiores  por  onde  circulen 
independentemente as augas.

O concesionario non se responsabilizará da calidade das augas nas instalacións que non cumpran estas 
condicións, advertíndoselles aos clientes da responsabilidade en que poden incorrer, de producirse, por 
retroceso, a alteración das condicións de potabilidade das augas da traída pública.

Artigo 7

Serán dereitos dos clientes:

a) Dispor permanentemente da subministración de auga potable, segundo as condicións que figuren no 
seu contrato, sen outra limitación que as establecidas no presente regulamento e as demais disposicións 
de aplicación.

b) Ser informado de todas as cuestións derivadas da prestación e funcionamento do servizo en relación á  
súa  subministración,  así  como  recibir  contestación  por  escrito,  no  prazo  regulamentario  previsto,  ás 
consultas formuladas por idéntico procedemento.

Artigo 8

1. Toda persoa física que, en nome propio ou en representación de terceiros, desexe formular reclamación  
contra o persoal do concesionario ou contra o que considere calquera anomalía no funcionamento deste, 
poderá facelo mediante escrito dirixido á Dirección do Servizo de Augas ou ao Concello.

2. Nas reclamacións que poidan formularse sobre o cumprimento das condicións do servizo, o reclamante 
deberá acreditar a condición de cliente e estar ao día no pagamento dos recibos correspondentes.

3.  As  reclamacións  que  se  formulen  por  danos e perdas  que  cause  o  concesionario  rexeranse  pola 
lexislación aplicable, tendo en conta a natureza destas e o seu carácter contractual ou extracontractual.

4.  As reclamacións farense dentro das primeiras 48 horas despois de producírense os danos.

Capítulo II. CONDICIÓNS DO SERVIZO

Artigo 9

1. Enténdese por acometida de abastecemento o tramo de tubaxe coas súas chaves de rexistro e de paso 
que, partindo da rede de distribución, se estende até a entrada principal do edificio ou inmoble para o seu  
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axuste á instalación particular. A conexión da instalación interna e a válvula de acometida será realizada  
por persoal do concesionario.

Para  os  efectos  das  obrigas  do  concesionario,  este  deberá  realizar  ao  seu  cargo  o  mantemento, 
substitución e reparación, se é o caso, do tramo único de condución limitado pola rede xeral e a chave de 
rexistro  de  acometida  (chave  de  corte  no  exterior  da  propiedade,  que  delimita  a  competencia  do 
concesionario  desde  esta  chave  até  a  rede  de  distribución).  Esta  última  deberá  estar  situada 
obrigatoriamente na vía pública fronte á propiedade do cliente.

A acometida de abastecemento entrará necesariamente polo portal principal do edificio ou lugar de acceso 
ao terreo que resulte máis próximo á vía pública.

Este parágrafo compleméntase e explícase co artigo 28 deste regulamento, no que respecta á distinción 
entre a instalación interior xeral e a instalación interior particular.

A  contratación  das  acometidas,  a  súa  instalación,  conservación,  renovación  e  manipulación  serán 
competencia exclusiva do concesionario, que realizará os traballos e instalacións a cargo do peticionario.

O concesionario confeccionará o orzamento para a execución das obras de acometida conforme ao cadro 
de prezos vixentes e aprobados polo Concello.

2. Denomínase rede de distribución de auga potable ao conxunto de tubaxes, cos seus elementos de 
manobra, control e accesorios, instalado en rúas, camiños e demais vías públicas para distribuír a auga á  
poboación.

3. Enténdese por acometida de saneamento o conxunto de elementos interconectados que unen a rede 
pública de saneamento coa instalación privada dunha vivenda ou edificio.

4. O sistema público de saneamento e depuración de augas residuais é o conxunto de bens de dominio 
público interrelacionados, composto por unha ou máis redes locais de rede de sumidoiros, colectores, 
estacións  de  bombeo,  conducións  de  vertedura,  estación  depuradora  de  augas  residuais  e  outras 
instalacións de  saneamento asociadas,  co obxecto  de recoller,  conducir  até  a  estación e  sanear,  de 
maneira  integrada,  as  augas  residuais  xeradas  nun  ou  máis  municipios  ou  en  parte  dun  ou  máis 
municipios. As acometidas ao sistema non forman parte do sistema público. 

O sistema de depuración é aquela parte do sistema definido no apartado anterior, composto por unha 
estación  depuradora  de  augas residuais  e  a  súa  condución  de  vertedura,  incluído,  no  seu  caso,  un  
emisario submarino. 

O sistema de saneamento é o resto do sistema definido no primeiro apartado.

Artigo 10

1.  A subministración  de auga ou o permiso para verteduras das augas residuais  será prestado polo 
concesionario con subxección a este regulamento e demais disposicións de carácter xeral.

De calquera xeito, as verteduras a canles públicas realizaranse sempre nas condicións e circunstancias e 
cos límites impostos na vixente lexislación de augas, á que o presente regulamento deberá axustarse 
plenamente.

2. O concesionario poderá establecer limitacións na prestación do servizo de subministración de auga ou 
para  permitir  verteduras  de  augas  residuais,  ou  realizar  o  devandito  servizo  en  precario,  cando  as  
circunstancias  do  caso  así  o  fagan  aconsellable,  segundo  as  condicións  previstas  no  artigo 
correspondente deste regulamento.

3. Como norma xeral,  instalaranse na mesma localización as acometidas de subministración de auga 
potable  e  as  de  vertedura  de  augas  residuais,  tramitándose  simultaneamente  ambas  as  solicitudes, 
sempre que exista rede de auga e colectores en servizo.
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Artigo 11
1. Para os efectos de aplicación deste regulamento, poderase denegar o servizo de auga potable e de  
evacuación de augas residuais cando o novo enganche represente unha caída de presión apreciable no 
abastecemento ou unha sobrecarga significativa no saneamento nos respectivos puntos de acometida.

Artigo 12

1. Cando para a execución dunha acometida sexa necesario efectuar unha prolongación da rede xeral,  
correrá  por  conta  do  solicitante  a  totalidade  dos  gastos  que  se  orixinen  con  motivo  da  devandita 
ampliación, e farase constar no orzamento que se confeccione para o efecto.

2.  As  acometidas  ou  obras  de  ampliación  executaranse  exclusivamente  polo  concesionario  ou,  por 
autorización  súa,  por  un  contratista  debidamente  autorizado  por  el,  para  o  que  deberá  dispor  da 
homologación correspondente. 

Para executar as acometidas ou obras de ampliación, o cliente deberá depositar previamente ao comezo 
das obras o importe íntegro do orzamento que, de acordo ao cadro de prezos aprobado polo Concello, lle 
realizara o concesionario.

A  dirección,  vixilancia  e  inspección  das  ampliacións  da  rede  será  efectuado  directamente  polo 
concesionario,  que  fixará,  así  mesmo,  as  condicións  e  especificacións  técnicas  que  deberán  ser 
observadas na súa execución.

3.  As  prolongacións  da  rede  deberán  discorrer,  con  carácter  xeral,  por  terreos  de  dominio  público. 
Naquelas partes de rede que se sitúen excepcionalmente en terreos privados, os propietarios dos terreos 
afectados polo paso da tubaxe porán a disposición do concesionario unha franxa de dous metros de ancho 
ao longo do percorrido da rede, sen que poidan obstaculizar, por ningún medio, o acceso do persoal ou 
maquinaria para reparación e inspeccións.

Nos casos en que o solicitante da prolongación da rede non fose propietario dos terreos por onde teña que  
discorrer a instalación, e non existise outra alternativa, aquel poderá convir co propietario a adquisición do 
terreo necesario ou constituír unha servidume de acueduto para o establecemento ou prolongación da 
rede, inscribíndoa no Rexistro da Propiedade.

4. O concesionario, naqueles casos en que a lonxitude da prolongación de rede afecte a varios terreos, 
ademais  do  do  solicitante,  está  facultado  para  repercutir  o  sobrecusto  das  obras  entre  os  futuros  
solicitantes que se vexan beneficiados pola devandita ampliación, e non contribuísen aos gastos desta. 
Todo novo propietario que deba conectar a súa acometida á citada prolongación, satisfará, ademais do 
custo normal da acometida, un extracusto equivalente ao dobre da parte proporcional que lle corresponda 
(de acordo coa lonxitude do tramo ou ramal da rede pública que lle afecte). O concesionario distribuirá os  
ingresos derivados do extracusto entre os clientes que o fixeron efectivo anteriormente, até resarcilos das 
cantidades asumidas, a medida que se incorporen novos solicitantes de acometidas a ese tramo. A contía  
do sobrecusto deberá ser indicada expresamente no orzamento de cada solicitante.

Unha vez resarcidas as cantidades asumidas polos primeiros solicitantes (a maiores da parte proporcional 
que lles correspondese), os ingresos recadados por este sobrecusto reverterán no concesionario como 
gastos para a conservación da rede. 

A obriga do concesionario fronte ao primeiro solicitante dunha prolongación, e, de forma derivada, fronte a  
todos os demais que poidan incorporarse posteriormente, prescribirá aos cinco anos de efectuarse o pago 
desa primeira acometida.

O concesionario terá plena liberdade, e sen que resulten de aplicación os anteriores parágrafos deste 
apartado, para conectar a estas instalacións as acometidas xa existentes na zona ampliada.

5.  Os inmobles  que  se  constrúan  xunto  a  viarios  públicos  nos  que  exista  rede  de  abastecemento  e 
saneamento deberán conectarse obrigatoriamente a estas, sempre que a distancia sexa igual ou inferior a 
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cen (100) metros.

Artigo 13

1. As instalacións das redes de abastecemento e saneamento propias de urbanizacións, novas rúas ou 
polígonos serán executadas polo promotor e ao seu cargo, con subxección ao correspondente proxecto 
técnico necesariamente aprobado polo Concello, e tras o informe favorable do concesionario.

2. Para os efectos deste regulamento, entenderase por urbanizacións e polígonos aqueles terreos sobre 
os que a actuación urbanística esixa a creación, modificación ou ampliación de infraestrutura viaria e de  
servizos, tanto se as obras se realizan para conexión entre as distintas parcelas ou soares nos que se  
divida o terreo, coma se se executan para unir a urbanización ou polígono con outra zona xa urbanizada e 
con servizos.

Os proxectos de novas urbanizacións deberán realizarse de acordo ao PXOM vixente, que establece a 
adopción dun sistema separativo de augas, para todos os novos desenvolvementos urbanísticos, de forma 
que as augas de escorrentía sexan revertidas ás canles públicas, previo tratamento no seu caso.

O  deseño  da  rede  de  saneamento  separativa  debe  permitir  a  preservación  natural  e  a  capacidade 
hidráulica  das  concas  de  drenaxe  actuais  e  canles  fluviais  co  obxecto  de  dar  saída  ás  augas  de 
escorrentía, conservando e preservando na medida do posible o ciclo natural da auga.

3. O permiso de acometida de subministración e saneamento para o polígono ou urbanización, así como 
para os soares e inmobles alí situados, estará supeditado a que previamente se acredite o cumprimento 
das condicións seguintes:

 Os esquemas das redes interiores de distribución e saneamento, así como as demais instalacións 
relacionadas, deberán ter sido aprobados polo concesionario do servizo e proxectados por técnico 
competente, debendo ser executados por conta do promotor ou propietario da urbanización ou 
polígono, e con cumprimento das normas técnicas do concesionario ou que teña previsto, para 
tales fins, o propio Concello.

 As obras e instalacións previstas no proxecto aprobado e as modificacións que, convenientemente 
autorizadas polo concesionario, sexan introducidas posteriormente, executaranse igualmente por 
conta do promotor ou propietario, ou, se é o caso, por unha empresa instaladora homologada polo 
concesionario, e sempre baixo a dirección dun técnico deste último.

 O  concesionario  poderá  esixir,  tanto  durante  o  desenvolvemento  das  obras  como  na  súa 
recepción ou posta en servizo, as probas e ensaios que considere convenientes, co fin de garantir 
a idoneidade de execución e o cumprimento das especificacións de calidade que afecten aos 
materiais previstos no proxecto, sendo os gastos derivados de tales probas a cargo do promotor 
ou propietario da urbanización.

No proceso de recepción das novas redes por parte do Concello, o promotor deberá presentar os planos 
das redes e as probas correspondentes á presión interior e estanquidade en redes de abastecemento e de  
estanquidade en redes de saneamento. Estas probas serán realizadas por persoal especializado mediante 
empresas certificadas. Igualmente o promotor achegará inspección mediante cámara de TV das redes de 
saneamento para a verificación do estado dos colectores en fase de recepción.

4. As acometidas de abastecemento, saneamento ou pluviais nos posibles edificios, soares ou parcelas da 
urbanización,  unicamente poderán  ser  executadas polo  concesionario,  ou con autorización  deste,  por 
contratistas debidamente homologados.

Para  executar  a  acometida  de  abastecemento,  saneamento  ou  pluviais,  o  cliente  deberá  depositar 
previamente ao comezo das obras o importe íntegro do orzamento que, de acordo ao cadro de prezos  
aprobado polo Concello, lle realizou o concesionario.
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5. A ligazón das redes interiores coas conducións exteriores que forman a rede pública xestionada polo  
concesionario,  así  como as modificacións ou eventuais  reforzos a estas que houbesen de efectuarse 
nelas,  como consecuencia das novas demandas impostas pola urbanización,  quedarán perfectamente 
delimitadas no proxecto previo e executaranse a cargo do promotor ou propietario da urbanización.

6. Unha vez finalizadas as instalacións, serán verificadas polo concesionario, e, se as atopase conformes,  
informará  o  Concello  no  que  lle  afecte  para  a  aceptación  da  propiedade  das  instalacións,  as  súas 
servidumes  de  paso  e  usos  da  urbanización  que  pasen  a  dominio  público,  asumindo  a  xestión  e 
mantemento  dos  servizos  de  abastecemento  e  saneamento,  unha  vez  que  lle  sexa  ordenado  polo  
Concello.

Artigo 14

O dereito á subministración de auga e saneamento pode extinguirse:

a) Polas causas previstas na póliza de servizo.

b) Polo uso indebido das instalacións,  que supoñan perigo para a seguridade do servizo ou danos a  
terceiros.

c) Por incumprimento das normas contempladas neste regulamento.

Capítulo III. ACOMETIDAS 

Artigo 15

O concesionario reservase o dereito de denegar acometidas ás redes de distribución de auga e para 
evacuación de residuais aos inmobles que non estean dotados da infraestrutura necesaria para ofrecer os 
servizos de abastecemento e saneamento, e todo iso con independencia das autorizacións ou licenzas de 
que puidese dispor o solicitante.

Artigo 16

1.  A  solicitude  de  acometidas  ás  redes  de  distribución  de  auga  potable  e  de  evacuación  de  augas 
residuais deberá presentarse, de forma independente, para cada parcela/inmoble que legal ou fisicamente 
constitúa unha unidade de edificación, debendo cada unha delas satisfacer por separado as condicións 
previstas neste regulamento.

Consideraranse unidades de edificación independentes os edificios dun só portal, ou cada un dos portais 
no caso de que existan varios nun mesmo edificio. No caso de que un mesmo edificio ou construción teña 
máis dun acceso, o concesionario poderá decidir  a conveniencia de realizar,  a medida que lle sexan 
solicitadas, máis dunha acometida.

Unha acometida unicamente servirá para a unidade de edificación para a que fose solicitada, sen que se  
permita estendela a varias, aínda cando sexan contiguas ou pertenzan ao mesmo dono. 

Se se dividise a propiedade, os novos donos estarían obrigados a executar unha toma independente para 
cada un.

2.  Queda  expresamente  prohibida  a  utilización  dunha  subministración  de  auga  ou  dun  colector  de 
verteduras por outro terreo ou propiedade distinto daquel para o que se contratou, aínda cando pertenzan  
ao  mesmo  dono.  No  caso  de  segregacións,  divisións  ou  acumulacións,  aínda  que  non  estivesen 
rexistradas oficialmente, deberán comunicarse estas circunstancias ao concesionario para a modificación 
das condicións de acometida e, se é o caso, da póliza de servizo.

3. Naqueles casos nos que, a xuízo do concesionario, exista causa xustificada, o titular do uso dun local 
21



comercial  ou  industrial  de  planta  baixa  dun  inmoble,  poderá  contratar,  á  súa  custa,  acometidas 
independentes.

4. O concesionario está autorizado para vixiar  as condicións e a forma en que os clientes utilizan os 
servizos de abastecemento e saneamento.

Artigo 17

1. A solicitude de acometidas deberá acompañarse necesariamente da acreditación da propiedade da 
terreo ou local, así como a preceptiva licenza municipal, de obras ou a que poida proceder en cada caso,  
así como a documentación que indique en cada momento regulamentada o Concello.

2.  O concesionario determinará,  na vista  dos datos que achegue o solicitante,  das peculiaridades do 
inmoble e do estado das súas redes, as características e condicións de contratación e execución das 
acometidas.

Para iso, o peticionario da acometida estará obrigado a fornecer ao concesionario de cantos datos lle 
sexan solicitados en relación coa leira obxecto da petición.

3. O concesionario comunicará ao peticionario, tan axiña como lle sexa posible, e, en todo caso, no prazo 
máximo de trinta días, a súa decisión de aceptar ou denegar a acometida solicitada, e neste caso, as 
causas da denegación.

Artigo 18

O concesionario poderá denegar a solicitude de acometida ou acometidas ás súas redes polas causas ou  
circunstancias seguintes: 

a) Por falta de presentación de calquera dos documentos esixidos.

b)  Por  incumprimento  do  estipulado  neste  regulamento  no  que  se  refire  a  requisitos  previos  para  a 
conexión ás redes públicas.

c) Cando a cota de vertedura do inmoble para o que se solicita a acometida á rede de saneamento sexa 
inferior á da rede de condución xeral correspondente, agás o propietario instalase, á súa custa, o sistema 
de bombeo axeitado.

d) Cando algunha parte das instalacións xerais deba discorrer por propiedade de terceiros, sen que se 
acredite a constitución da servidume de paso, inscrita no Rexistro da Propiedade ou non se adquira a  
franxa de terreo afectada.

e) Cando a presión no punto de acometida de abastecemento sexa insuficiente para un correcto servizo, e 
non se instalaron, a cargo do cliente, o grupo de elevación e alxibe correspondentes.

f) Cando a presión no punto de acometida de abastecemento sexa excesiva para un correcto servizo, e 
non se instalaron, a cargo do cliente, as medidas de redución de presión axeitadas.

Artigo 19

1.  A  contratación  de  acometidas,  a  súa  instalación,  conservación,  renovación  e  manipulación  serán 
competencia exclusiva do concesionario, que realizará os traballos e instalacións correspondentes a cargo 
do peticionario.

2. As avarías que se produzan na acometida de abastecemento no tramo comprendido entre a válvula de  
rexistro  de  acometida  e  a  fachada  ou  linde  da  propiedade  do  cliente,  poderán  ser  reparadas  polo 
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concesionario, en evitación de danos maiores, reclamando posteriormente os custos da reparación ao/s 
propietario/os do inmoble. Non implicará, en ningún caso, a asunción de responsabilidade sobre os danos 
a terceiros que poidan ser causados pola avaría.

3. As obras de conexión ao sistema público de saneamento estarán suxeitas ás prescricións da normativa 
urbanística que resulte aplicable.

Todos os gastos derivados das actuacións de conexión ao sistema, así como os da súa conservación e  
mantemento, correrán a cargo da persoa usuaria, que é a responsable do seu mantemento.

4. O concesionario confeccionará o orzamento para a execución das obras de acometida conforme ao 
cadro de prezos vixente e aprobado polo Concello. 

No caso de que os planos da rede pública tivesen erros non imputables ao concesionario que o inducisen 
a  presentar  un  orzamento  equivocado,  ao  seu  descubrimento,  este  quedará  obrigado  a  comunicalos 
inmediatamente ao solicitante da acometida, realizando un novo orzamento. Na vista deste, o solicitante 
poderá optar por renunciar á acometida, devolvéndoselle o importe íntegro que aboase.

5. No prazo máximo de trinta días que contarán desde a data de notificación ao peticionario, este deberá 
facer efectivo o importe do orzamento sinalado na notificación. Pasado este prazo sen que se verifique o 
pagamento, entenderase que o peticionario desiste das acometidas solicitadas.

6. Aboados polo peticionario os importes, o concesionario executará as acometidas. A partir do momento 
de execución, e realizadas satisfactoriamente as probas de subministración regulamentarios e asinado o 
contrato de subministración de auga e saneamento, o concesionario pasará a facturarlle ao cliente as 
tarifas correspondentes.

7. Unha vez executadas as obras, o concesionario confeccionará a liquidación destas no prazo máximo de 
quince días hábiles seguintes ao da súa execución, e deberá estar a correspondente documentación a 
disposición do cliente.

Toda liquidación firme comporta, tanto para o contratante das acometidas como para o concesionario, a 
obriga  de  compensar  inmediatamente  á  outra  parte  das  diferenzas  existentes  entre  o  resultado  da 
liquidación e as cantidades aboadas a conta.

 Capítulo IV.  PÓLIZA DE SERVIZO 

Artigo 20

Denomínase póliza de servizo ao contrato subscrito entre o concesionario e o cliente, que inclúe os termos 
e condicións pactados para a subministración de auga e a prestación do servizo de saneamento.

A póliza de servizo concederase con carácter definitivo, aínda que suxeita aos condicionantes legais que  
establece este regulamento ou que sexan de aplicación.

Artigo 21

1.  Excepcionalmente,  o  concesionario  poderá  conceder  acometidas  ou  tomas  de  auga  con  carácter 
provisional e temporal para obras.

Estas tomas concederanse sempre en precario, rexéndose polas mesmas condicións xerais establecidas, 
máis as que se poidan determinar particularmente para este caso.

2. En ningún caso se utilizará para vivendas e locais a auga subministrada para unha acometida de obra.  
Ao  finalizar  as  obras,  o  construtor  comunicará  este  feito  ao  concesionario  e  quedará  clausurada 
automaticamente esta acometida, rexéndose a subministración polas condicións xerais establecidas, ou 
polas que se poidan establecer atendendo ao carácter e finalidade deste.
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3. Até a sinatura das pólizas definitivas do servizo, manterase en vigor a póliza do servizo provisional para 
obra, sendo o construtor ou usuario o responsable de aboar toda a auga consumida, a que se lle facturará 
á  tarifa  correspondente,  independentemente  do  uso  que  tivese,  finalizando  cando  o  concesionario 
considere que remataron as mencionadas circunstancias.

Artigo 22

1. O contratante da subministración e saneamento será o titular ou titulares do terreo, local ou industria  
que hai que abastecer, ou quen o represente legalmente, a salvo das excepcións que se detallan neste 
artigo.

Se  é  o  caso,  o  contratante  poderá  ser  o  inquilino,  con  autorización  bastante  da  propiedade.  Esta 
autorización  implicará  a  asunción,  por  parte  do  propietario,  das  eventuais  responsabilidades  e  do 
resarcimento de danos ao concesionario, en caso de incumprimento do contrato de subministración e 
saneamento por parte do inquilino.

O  propietario  ten  o  carácter  de  substituto  do  contribuínte,  podendo repercutir  no  seu  caso  as  cotas 
satisfeitas sobre os respectivos beneficios do servizo. Todo iso conforme ao establecido no artigo 23.2.a) 
do Texto refundido da Lei de facendas locais.

O propietario será responsable subsidiario dos recibos que o inquilino non pague ao concesionario.

2. Non poderá ser cliente da subministración de auga e saneamento quen, séndoo con anterioridade para  
outro  terreo,  local  ou  industria,  fose  penalizado  con  suspensión  de  subministración  ou  resolución  do 
contrato por falta de pagamento ou medida regulamentaria, a non ser que satisfaga integramente as súas 
anteriores obrigas, coas recargas, xuros e gastos a que procedesen.

3.  Toda acometida será destinada exclusivamente aos usos para os que fose solicitada e concedida, 
debendo  comunicar  o  cliente  previamente  ao  concesionario  calquera  modificación,  solicitando  a  súa 
aprobación e a formalización dun novo contrato no que se inclúan as circunstancias modificadas.

4.  Nos  casos  de  cambio  de  titularidade  do  terreo,  local  ou  industria  abastecidos,  e  cando  sexa  o 
propietario o cliente titular do contrato de subministración, ambos deberán comunicar de maneira que faga 
fe,  dentro  do prazo  dun mes,  o  cambio habido co  fin  de proceder  a  formalizar  un novo  contrato  de  
subministración a nome do novo titular.

5. Nos casos nos que os titulares do contrato de subministración fosen os inquilinos, o novo inquilino  
deberá substituír a autorización do propietario, á que se fai referencia no apartado primeiro deste artigo,  
por outra similar ao seu nome.

Se houbese modificación de propiedade do terreo, local ou industria sen cambio de titularidade do contrato 
de  subministración  e  saneamento,  o  novo  propietario  entenderase  inexcusablemente  subrogado  nas 
responsabilidades  asumidas  polo  anterior  propietario  en  relación  cos  incumprimentos  do  contrato  e 
resarcimento de danos que puidesen causar ao concesionario os inquilinos do inmoble, cando non os 
asumisen estes.

6. Nos casos en que o solicitante dos servizos sexa unha comunidade de propietarios, só poderá contratar 
estes o seu representante legal, debidamente acreditado.

7. Nos casos en que se soliciten os servizos para execución de obras, o contratante deberá ser o titular da  
licenza municipal.

Artigo 23

1. Para formalizar co concesionario a póliza de servizo de abastecemento e saneamento, será necesario 
realizar previamente nas oficinas daquel a correspondente solicitude, de acordo coas condicións que se 
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establecen neste regulamento.

2. A petición de servizo debe levarse a efecto no impreso normalizado que facilitará o concesionario. Nel, 
farase constar expresamente o nome do solicitante ou a súa razón social e domicilio propio; domicilio de  
subministración;  carácter  da  subministración;  uso  ao  que  se  prevé  destinar  a  auga;  domiciliación  de 
notificacións.

3.  Calquera  cambio  no  domicilio  citado  para  notificacións  debe  ser  comunicado  por  escrito  ao 
concesionario.  De  non  facelo  así,  será  eficaz  para  todos  os  efectos  calquera  notificación  que  o 
concesionario realice ao domicilio declarado polo asinante da solicitude.

4.  Ao  impreso  de solicitude acompañarase  licenza  de  apertura  cando se  trate  de local  comercial  ou 
industria, licenza de primeira ocupación para o caso de vivendas ou da licenza de obras cando se trate de 
subministracións para este fin, e canta documentación se determine pola lexislación vixente. 

Poderase entregar a solicitude da licenza, rexistrada polo Concello, quedando a alta de subministración en 
estado provisional. Poderá cancelarse esta subministración no caso de que non se presente a licenza 
definitiva ou esta sexa denegada polo Concello.

5.  Cada subministración quedará circunscrita  aos fins para os que se concedeu,  quedando prohibido 
utilizala con outras finalidades ou modificar o seu alcance, casos que, de pretenderse, farán necesaria 
unha nova solicitude.

Artigo 24

1. O concesionario poderá denegar a solicitude de póliza de servizo por calquera das causas seguintes:

a) Por omisión na solicitude de calquera dos documentos esixidos.

b) Por inadecuación das instalacións interiores ás prescricións regulamentarias vixentes no momento da 
petición.

c) Por solicitar usos non autorizados neste regulamento ou por falsidade na comunicación dos datos.

2. Cando unha soa póliza de servizo xeral corresponda a todo un inmoble, aplicaránselle tantas cotas de 
servizo como vivendas, locais ou dependencias, resulten afectas á subministración e saneamento xerais. 
No caso de que non sexan independentes os locais ou dependencias que desenvolvan actividades non 
domésticas, facturarase ao conxunto do inmoble a tarifa non doméstica correspondente.

3. No entanto do disposto no punto anterior, procurarase independizar os consumos de uso non domestico  
dos de uso doméstico, ben por medios tradicionais ou mediante a instalación de centralización de lecturas;  
no caso de que ambas as solucións fosen imposibles ou de custo desproporcionado, ratearase o consumo 
total do edificio entre o número de usuarios ou dependencias, facturando, o consumo total dos usuarios 
afectados a  uso non doméstico,  a  tarifa  de uso non doméstico e  a  tarifa  de uso  doméstico á  suma 
restante.

Artigo 25

A prestación do servizo clasificarase segundo o especificado na ordenanza fiscal polos tipos de tarifas,  
pero como norma xeral será:

1. Usos domésticos. Son aqueles nos que a auga se utiliza exclusivamente para atender necesidades 
primarias da vida, preparación dos alimentos e hixiene persoal.
Aplicarase esta modalidade exclusivamente a locais destinados a vivendas, sempre que neles non se 
realice actividade industrial, comercial, profesional nin de servizos de calquera tipo.
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2. Usos comerciais. Son aqueles nos que a auga se utiliza para o acondicionamento, limpeza ou hixiene 
en establecementos profesionais, comerciais ou de servizos.

3. Usos industriais. Son aqueles nos que a auga constitúe un elemento directo ou indirecto dun proceso de 
produción. Aplicarase esta modalidade a todos os locais ou establecementos nos que se desempeñe unha 
actividade industrial, así como a centros de ensino, deportivos, clubs sociais e recreativos, garaxes e, en 
xeral,  para todos aqueles non destinados a vivenda. Terán tamén a consideración de usos industriais  
aqueles usos, potencialmente domésticos, para os que, como resultado das inspeccións e análise que 
realizará  o  servizo  municipal  ou  os  laboratorios  autorizados  para  o  efecto,  se  determinará  unha 
contaminación improcedente das augas residuais, sen prexuízo das responsabilidades nas que incorrese 
o actuante.

4. Usos municipais. Son aqueles que corresponden aos edificios e instalacións municipais.
O Concello  instalará  contadores  en  todos  e  cada  un  dos  puntos  de  subministro  que  lle  afecten.  Os 
servizos técnicos do concesionario calcularán os consumos municipais onde, polas características dos 
ditos puntos, non poida instalarse un contador.
Non  se  considerarán  consumos  municipais  os  daquelas  dependencias  que  sendo  municipais  teñan 
contratada a súa xestión a unha empresa privada.

5. Uso para obras. Son aqueles nos que a auga se usa na construción. 

6.  Usos  especiais.  Considéranse  subministros  especiais  aqueles  non  incluídos  nas  modalidades 
anteriores.

Artigo 26

1.  Para  suspenderlle  o  servizo  de  abastecemento  a  un  cliente,  o  concesionario  deberá  seguir  o 
procedemento legal previsto para o efecto. 

A utilización inadecuada por parte dun cliente do servizo de saneamento ocasionará que se lle suspenda o  
servizo de abastecemento, como medida complementaria.

2. O concesionario poderá suspenderlle o servizo de abastecemento e/ou saneamento a un cliente nos 
seguintes casos:

a) Se non satisfai, puntualmente, o importe dos servizos conforme ao estipulado na ordenanza fiscal.

b) Por falta de pagamento, das cantidades resultantes de liquidacións en firme de fraude ou no caso 
probado de reincidencia nesta.

c)  En todos os casos en que o cliente empregue a auga que se lle subministre na forma ou para usos  
distintos dos contratados.

d) Cando o cliente estableza ou permita estabelecer derivacións na súa instalación para subministro de 
auga ou evacuación de residuais a outros locais ou vivendas diferentes á consignada na súa póliza de 
servizo.

e) Cando o cliente non teña instalado contador (ou se atope avariado e non o substitúa a pesar de que llo  
comunique o servizo) para o control do consumo de auga.

f) Cando o cliente non permita a entrada no local á que afecta a póliza de servizo, en horas hábiles ou 
de  normal  relación  co  exterior,  ao  persoal  que,  autorizado  polo  concesionario  e  provisto  da  súa 
correspondente documentación acreditativa,  trate  de revisar  as instalacións,  sendo preciso,  en tal 
caso, que se faga constar a negativa ante testemuñas, ou en presenza dalgún axente da autoridade.

g) Por neglixencia do cliente respecto á reparación de avarías nas súas instalacións, que poidan causar 
danos ás redes, á vía pública ou a terceiros.
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h) En  caso  de  realizar  vertidos  non  autorizados  que  poidan  producir  danos  nas  instalacións  de 
saneamento ou depuración, aterase o concesionario á lexislación vixente.

i) En caso de que o cliente utilice a auga para rega de hortas, cultivos ou zonas verdes en terreos 
anexos á vivenda habitual, cando por causas excepcionais, o alcalde prohiba os consumos para estes 
usos, e así o dispoña mediante bando.

3. Os gastos orixinados para o restablecemento serán por conta do cliente, que non recuperará o servizo  
ata que o pague. 

TITULO SEGUNDO. ABASTECEMENTO DE AUGA

Capítulo I. XENERALIDADES

Artigo 27

1, Corresponde ao concesionario a prestación dos seguintes servizos, relacionados co abastecemento de 
auga á poboación do municipio:

a) A captación, regulación en depósitos, condución, tratamento, distribución e subministración da auga 
para consumo público coa infraestrutura propiedade do Concello de Moaña, do propio concesionario ou 
que fose transferida por outras Administracións para o mesmo fin.

b) A execución de instalacións, ampliacións, substitucións, reparacións, reformas e melloras das redes de 
distribución e acometidas.

c) Instalación e conservación de contadores, instalación de bocas de incendio e de rega, e de hidrantes, 
así como colocación e retirada de precintos de contadores e elementos de manobra e control.

d)  A  subministración  de  auga  potable  para  usos  domésticos,  comerciais,  industriais  ou  outros 
expresamente autorizados.

e) Aqueles outros servizos e actividades que, con carácter accesorio ou complementario, se relacionan 
coa xestión e explotación do servizo de abastecemento de auga potable ou poidan afectala.

2. Os servizos regulados neste regulamento comprenden e alcanzan á poboación de Moaña e ao su termo 
municipal.

Artigo 28

1.  Para  a  execución  das  instalacións  interiores  é  de  aplicación  o  Código  Técnico  da  Edificación.  A 
prescrición desta norma xeral será substituída ou complementada automaticamente por aquelas que, con 
ese carácter, se aproben no futuro.

2. Enténdese por instalación interior xeral de abastecemento a comprendida entre a válvula de rexistro de  
acometida (válvula de rexistro no exterior da propiedade) e a chave de saída do contador ou batería de 
contadores.

O seu mantemento correrá a cargo dos clientes. Calquera modificación da instalación interior xeral debe 
ser comunicada con anterioridade ao concesionario.

A tubaxe  instalarase de tal  forma que,  no caso dunha fuga de auga,  esta  se evacúe ao exterior  da  
propiedade de forma visible. En calquera caso, a responsabilidade polos danos producidos por fugas de 
auga nesta parte da instalación corresponderá ao cliente.
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3. Enténdese por instalación interior particular a parte de instalación interior comprendida entre a chave de 
saída do contador e os puntos previstos para servizo de abastecemento dentro do inmoble, correndo a 
cargo do cliente ou usuario a súa substitución, reforma e conservación.

Calquera fuga de auga neste tramo será medida polo contador e facturada ao cliente de acordo coas 
tarifas correspondentes.

4. Para edificios de nova construción e aqueles casos nos que a rehabilitación do edificio afectase as 
conducións  interiores,  é  obrigatoria  a  instalación  dunha  batería  de  contadores  divisionaria,  en  todos 
aqueles casos en que se pretenda dar servizo a máis dun cliente coa mesma acometida.

5. A batería de contadores localizarase nun lugar provisto de iluminación eléctrica. O chan disporá dun 
desaugadoiro con capacidade suficiente. Deberá axustarse na súa disposición ao consignado no Código 
Técnico da Edificación.

6. O persoal do concesionario terá libre acceso, e de forma permanente, ao recinto onde estea instalada a 
batería de contadores, a fin de que se poida verificar a inspección regulamentaria.

7. Con anterioridade á conexión á rede xeral de toda nova instalación interior, o concesionario procederá a 
unha  revisión  minuciosa  desta  última,  sen  que  poida  efectuarse  o  enganche  de  non  acreditarse  o 
cumprimento das condicións previstas neste regulamento.

Polo tanto, queda prohibida a conexión de calquera instalación interior á acometida sen previa autorización 
por escrito do concesionario.

Artigo 29

1. Concello e concesionario poderán establecer as condicións e prioridades no uso da auga potable no  
suposto  de  restricións  por  seca,  catástrofes  ou  accidentes  graves  nas  instalacións  de  captación, 
tratamento  ou  distribución  da auga,  utilizando o  seu  mellor  criterio  para  reducir  o  dano á  poboación 
afectada,  e,  comunicando  as  medidas  adoptadas,  informarase  ás  autoridades  competentes  e 
comunicarase  a  través  dos  medios  de  difusión  máis  axeitados.  Deberá  informar  prioritariamente  ao 
Concello destas medidas, a súa previsible duración e das razóns que levaron a adoptalas, sen prexuízo da 
normativa xeral de seguridade civil que sexa de aplicación.

2. Os clientes que prevexan utilizar a auga para alimentar aparellos ou instalacións que poidan verse  
danados como consecuencia dunha suspensión ou diminución de presión na subministración e aqueles 
que  desenvolvan  actividades  ou  presten  servizos  nos  que  a  auga  sexa  elemento  de  necesidade 
permanente,  deberán  instalar  depósitos  con  capacidade  suficiente  e  adoptar,  en  xeral,  as  medidas 
necesarias para garantir a continuidade do servizo. 

É aconsellable que o depósito sexa dimensionado de forma que poida cubrir a subministración por un 
período de tempo correspondente ao consumo medio de corenta e oito horas.

Estes depósitos serán pechados e ventilados. No caso en que poida pasar auga á rede xeral desde o 
depósito, por falta de presión na rede, instalarase unha válvula de retención á saída dos contadores.

3. Cando se instalen acumuladores de auga ou calefacción de presión, é obrigatoria a colocación dunha 
válvula de retención antes dos depósitos ou caldeiras e no tubo de alimentación destas coa finalidade de 
evitar que, por mor dun corte de subministración na rede ou dun aumento de presión nos aparellos, a auga  
quente poida pasar ás tubaxes xerais de subministración.

4. Non se permitirá a particulares e empresas utilizar a augas das fontes públicas para usos industriais e 
obras.

5. O concesionario non se fai responsable por interrupcións involuntarias do servizo de subministración de 
auga, ou cando sexa necesario executar obras ou reparacións na rede xeral  de distribución, podendo 
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cortar o abastecemento aos seus clientes, pero estes non teñen dereito a reclamación ningunha por este 
concepto.

Tampouco haberá dereito de indemnización cando se interrompa o servizo a consecuencia de escaseza, 
de calquera motivo de seca, xeadas ou calquera outra causa de forza maior.

6.  O  concesionario  deberá  cubrir,  na  súa  condición  de  xestor  das  infraestruturas,  a  súa  eventual 
responsabilidade civil por danos causados a terceiros subscribindo unha póliza de seguro axeitada.

7. Os danos ou perdas que se orixinen a terceiros por culpa do cliente,  ben sexa por neglixencia ou 
abandono do coidado que debe ter da instalación de auga, serán exclusivamente por conta deste.

Artigo 30

1. En todos os inmobles nos que, debido á cota á que se atopen, ou naqueles nos que, por albergar un 
alto número de usuarios, a presión da rede no punto de acometida poida ser insuficiente para o correcto 
abastecemento,  será  obrigatoria  a  instalación  do  grupo  elevador  e  depósito  que  garantan  o 
abastecemento regular a todas as vivendas ou locais do terreo.

É aconsellable que o edificio teña depósito de reserva con capacidade superior a corenta e oito horas de 
consumo normal.

2. Como medida de hixiene e control, recoméndase que estes depósitos dispoñan dos medios axeitados 
para a súa doada e eficaz limpeza periódica. Obrigatoriamente, deberán estar provistos dun rexistro de 
entrada, desaugadoiro e tubo de ventilación.

O desaugadoiro do depósito de reserva irá conectado á rede de saneamento.

3. Os depósitos de reserva conectaranse obrigatoriamente ao tramo de acometida interior, é dicir, con 
posterioridade á localización do contador.

O propietario dun edificio será responsable de manter a instalación interior (rede interior,  depósito de 
reserva, etc.) para os efectos de evitar modificacións da calidade da auga de consumo humano desde a 
acometida até a billa.

Capítulo II. UTILIZACIÓN DO ABASTECEMENTO 

Artigo 31

O cliente, baixo a súa exclusiva responsabilidade, intransferible a terceiras persoas, non poderá:

1. Mesturar augas doutra procedencia, aínda que estas fosen potables, na instalación interior conectada á 
rede pública.

2. Inserir nas tubaxes de abastecemento, sen previa autorización do concesionario, bombas ou calquera 
aparello  que  modifique  ou  poida  afectar  as  condicións  da  rede  de  distribución  na  súa  contorna  e,  
consecuentemente, interfiran co servizo prestado a outros clientes.

3. Revender ou ceder, mesmo a título gratuíto, a auga fornecida polo concesionario.

4. Modificar os accesos aos contadores e equipos de medida, sen comunicación ao concesionario.

5. Utilizar a auga do servizo público para fins distintos aos contratados.

6. Manipular as instalacións interiores xerais nin instalar elementos nelas.
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7. Realizar consumos de auga que non sexan controlados polo equipo de medida ou introducir calquera  
alteración nas instalacións que permitise estes consumos.

8. Ocasionar voluntariamente ou por conduta neglixente fugas de auga.

9. Romper ou alterar os precintos dos equipos de medida. 

Artigo 32

1. O propietario dun edificio será responsable das avarías que se produzan na instalación interior xeral,  
tendo a obriga de advertir inmediatamente ao concesionario cando teña coñecemento da avaría.

2. O propietario realizará, ao seu cargo, coa maior rapidez que lle sexa factible e, en todo caso, dentro dun 
prazo máximo de cinco días naturais, a reparación das avarías que se presenten na instalación interior  
xeral,  acordando co concesionario o modo e a data de reparación.  O concesionario realizará o corte  
provisional necesario para a reparación e inspeccionará a instalación con posterioridade a esta, antes de 
renovar o servizo.  Transcorrido o prazo de cinco días sen que se reparase a avaría,  o concesionario  
cortará o subministro ata que se efectúe a reparación e inspeccionará a instalación con posterioridade a 
esta antes de restablecer o servizo.

3. Se, a xuízo do concesionario ou de técnico competente, se determinase que existe perigo grave para a 
seguridade das persoas por mal estado das instalacións, ou ameaza de danos graves, o concesionario  
poderá suspender a subministración de forma inmediata, póndoo en coñecemento do interesado, Neste 
caso,  como  naqueloutros  nos  que  exista  necesidade  de  acometer  a  reparación  con  urxencia,  o 
concesionario poderá repercutir ao cliente os gastos en que se incorrese, debidamente xustificados.

4. A reparación das avarías que se produzan na instalación interior particular (é dicir, a posterior á chave  
de paso ou á chave de saída de contador) son de única responsabilidade do cliente, quen deberá realizar 
pola súa conta a reparación, que executará un industrial fontaneiro debidamente cualificado.

5.  As  reformas  na  instalación  interior  que  execute  o  propietario  dun  edificio,  nave  ou  local,  con 
posterioridade á inspección executada para a alta, deberán ser comunicadas ao concesionario, e suporán 
a necesidade dunha nova inspección e autorización, cuxos custos correrán a cargo do cliente. 

Artigo 33

1. A conexión á rede pública de abastecemento das acometidas para sistemas contraincendios esixirá a 
sinatura dun contrato específico entre o concesionario e o cliente.

O dito contrato terá a mesma tramitación e carácter que os de subministro ordinario e estará, xa que logo,  
suxeito  ás  mesmas  prescricións  reguladas  por  aqueles.  A  utilización  da  rede  contraincendios  será 
unicamente con ese fin.

2. A utilización das acometidas de incendios quedará restrinxida ás persoas autorizadas directamente polo 
cliente que as solicitou, ao concesionario e aos servizos públicos destinados á extinción de incendios.

3. As redes interiores de incendio serán sempre independentes das restantes existentes na propiedade en 
que se instala e non poderá ser conectada derivación ningunha para outros usos.

4. Nas instalacións contraincendios instalaranse contadores de paso total, clase A para control exclusivo 
de consumo na acometida xeral.

Artigo 34

1. Para a execución de obras de urbanización ou ordinarias e daquelas instalacións que se realicen nas 
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rúas,  vías  públicas  ou  bens de dominio  público,  o  concesionario  autorizará,  por  petición  da entidade 
pública ou do contratista adxudicatario da obra, o uso da auga procedente das bocas de rega ou hidrantes.

Este modo de uso da auga esténdese tamén ás festas, circos ou calquera outro evento e/ou actividade de  
carácter lúdico. Para a contratación destes usos especiais é condición indispensable que a actividade á 
que está destinada estea autorizada por escrito polo Concello de MOAÑA e comunicada ao concesionario.

2.  Cando  o  solicitante  sexa  o  contratista,  deberá  constituír  previamente  ante  o  concesionario,  para 
responder de eventuais danos sobre as instalacións públicas, un depósito equivalente ao dobre do valor  
de reposición da boca de rega ou hidrante. A constitución deste depósito e o dereito a utilizar a auga por 
estes medios quedará reflectido nun acordo específico. O depósito seralle devolto ao contratista, unha vez 
transcorrido o prazo de utilización da subministración, se non se produciron danos.

3. O consumo de auga a que se refire o presente artigo será cliente polo contratista ou usuario, segundo o 
consumo rexistrado polo contador que o concesionario instalase para ese efecto ou, en todo caso, en 
aplicación das taxas establecidas para estes usos.

4. Agás nos casos previstos nos anteriores números deste artigo, a utilización das bocas de rega ou 
hidrantes  só  estará  permitida  aos  servizos  públicos  de  extinción  de  incendios  e  a  outros  servizos 
municipais, quedando exentos de pago os consumos que se produzan pola utilización daquelas.

Capítulo III. CONTADORES 

Artigo  35
 
1. Os contadores ou medidores de caudais de subministración de auga potable serán dos tipos aprobados 
e verificados polas delegacións de Industria ou organismos competentes. En todo caso deberán contar co 
recoñecemento de homologación do concesionario. O dimensionamento e fixación das características dos 
contadores será facultade do concesionario,  que o realizará na vista da declaración de consumo que 
formule  o  cliente  na súa  solicitude  de  subministración,  e  de  conformidade co  establecido  no Código 
Técnico da Edificación, podéndoselle esixir  ao cliente a modificación da súa instalación particular para 
adaptar o calibre do contador ao consumo comprobado.

2. Para outorgar novas pólizas de subministración será indispensable que o cliente adquira o contador. O 
concesionario  poderá  dispor  que,  con  carácter  xeral,  se  instalen  contadores  nas  vivendas  e  locais 
comerciais  e  industrias que carezan deles,  baixo apercibimento de que se puidesen introducir  tarifas 
especiais para o consumo a cano libre ou, na súa falta, procederase ao corte da subministración.

3. É obriga do cliente conservar en bo estado o aparello de medida e o recinto en que se aloxa, así como o 
acceso a este.

4.  A  reparación  ou  substitución  dos  contadores  avariados  ao  inicio  do  contrato  será  realizada  polo 
concesionario con cargo aos clientes, e o Concello prestará o apoio legal para iso.

5.  Todos os puntos de consumo e de subministro deberán dispoñer de contadores para controlar  os 
caudais tanto rexistrados como subministrados. O custo da instalación destes contadores correrá a cargo 
do usuario pertinente.

6. O Concesionario comprometerase a efectuar a instalación do contador nun período non superior ao día 
laborable posterior ao de contratación.

7.  O concesionario deberá comprometerse a colocarlles,  no prazo de seis  meses,  os contadores aos  
usuarios que actualmente non o posúen, incluídas as dependencias municipais. Os traballos e elementos 
necesarios para este fin serán por conta exclusiva dos clientes.

8. Nas acometidas destinadas a redes contraincendios será obrigatoria a colocación dun contador de paso 
libre. Será de obrigatoria instalación para as construcións de nova creación. As instalacións existentes 
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terán un prazo non superior a un ano para a colocación deste. 

9. O concesionario manterá unhas existencias de contadores, axeitadas ás necesidades e caudais da 
subministración,  para  a  súa  venda aos  clientes  que  o  soliciten.  A  venda  dos  devanditos  contadores 
realizarase de conformidade coas tarifas aprobadas polo Concello.

10. Nos terreos que comprendan varias vivendas ou industrias e, por conseguinte, varios clientes, faranse 
instalacións individuais a cada unha delas de forma que os contadores se poidan colocar en arquetas 
axeitadas ou todos xuntos en batería, e en lugar facilmente accesible do portal, patio ou baixo do edificio.  
Norma que tamén se terá en conta no caso de que sexa un único cliente.

Se houbese dificultade na elección do sitio de localización, o dono deberá solicitar ao concesionario que 
se lle indique o lugar de colocación.

Artigo 36

1. As operacións de conexión e desconexión dos contadores so poderán executalas os empregados do 
servizo. Prohíbeselle a calquera outra persoa facer calquera operación neles. Así mesmo, queda prohibido 
alterar  os precintos que como garantía  levan colocados os contadores.  Se por calquera accidente se  
rompese un deles, pasarase inmediatamente aviso ao servizo, quen levará a efecto a reposición o antes  
posible.
O custo de instalación e/ou conexión quedará determinado polo correspondente cadro de prezos.

2.  No  caso  de  existencia  de  cota  de  conservación  de  contadores,  a  substitución  ou  reparación  dos 
inutilizados ou avariados polo seu normal uso ou antigüidade corresponderalle ao concesionario. De no 
existir esta cota, os gastos correspondentes serán por conta do cliente.

3. A substitución ou reparación dos contadores inutilizados ou avariados por outras razóns diferentes ás 
do seu uso normal (xeadas, actos vandálicos, etc.,) será por conta do cliente, en tal caso notificaráselle 
por escrito e daráselle un prazo de 7 días para presentarse nas oficinas do servizo e aboar o importe  
correspondente á reparación ou substitución. De non facelo así, cortaráselle o subministro.

4.  O  cliente  poderá  instalar,  pola  súa  conta  e  para  a  súa  propia  administración,  cantos  contadores 
divisionarios de consumo xulgue convenientes.

O concesionario  guiarase,  porén para a facturación de consumos,  exclusivamente polos aparellos de 
medida do servizo, non está obrigado a aceptar as reclamacións que se apoien en lecturas dos contadores 
particulares non conectados polo concesionario.

No  caso  de  rescisión  de  contrato  ou  de  contadores  conectados  por  persoal  distinto  ao  do  Servizo  
Municipal  de Augas,  o servizo  retirará o contador do cliente que quedará depositado nas oficinas do 
servizo, e poderá pasar a recollelo dentro dos tres meses seguintes a súa retirada.

Artigo 37

1. Establécese, para os efectos deste regulamento, que a vida útil máxima dun contador é de dez anos.

Artigo 38

1. Toda vivenda unifamiliar ou local comercial -independentemente de que sexa destinado a actividades 
industriais, ao exercicio profesional ou á prestación de calquera servizo- disporá dun contador individual.

2. Os edificios en que fose necesario instalar grupos de elevación de auga deberán dispor dun contador  
xeral  para  control  de  consumos.  Este  contador  xeral  de  referencia  estará  instalado  na  cabeceira  da 
acometida ao depósito comunitario, e na póliza correspondente a esta acometida figurará como cliente a 
comunidade de usuarios.
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3. O consumo do contador xeral  de referencia deberá ser igual á suma das medidas dos contadores 
individuais. A facturación levarase a cabo polos importes correspondentes a cada contador individual. Con 
todo, cando o consumo do contador xeral fose maior que a suma das medidas dos contadores individuais,  
a diferenza facturarase á comunidade de usuarios.

4. No caso de que existan comunidades de propietarios ou edificios con contador xeral  instalados de 
antigo, o mínimo de aboamento obrigatorio e cotas de servizo e/ou mantemento será o que corresponda á 
suma de tantos mínimos e cotas como número de vivendas ou locais constitúan a comunidade, incluídos 
os subministros a servizos propios desta. A comunidade de propietarios será a responsable do pagamento 
do recibo correspondente.
Neste caso considerarase un número de vivendas ou locais, para os efectos de facturación, aqueles que 
poidan ser utilizados de forma independente, aínda cando sexan dun mesmo propietario, estean ocupadas 
ou baleiras.

5.  Aos  subministros  existentes  sen  contador  medidor  do  caudal  ou  co  contador  estragado 
estableceráselles un período de 7 días para instalar o dito aparello, durante o cal  se facturará o que  
calcule o servizo en función das características do subministro, e polo menos o dobre do mínimo marcado  
pola ordenanza en cada tipo de subministro. Pasado o dito período, iniciarase o expediente de corte de 
subministro en caso do que sexa cliente ao servizo. 

6.  Nos casos en que nun mesmo edificio existan distintos tipos de subministro (doméstico,  industrial,  
hostaleiro, etc.) instalaranse contadores independentes para cada un deles, pero se debido a esixencias 
técnicas,  soamente  se  pode  instalar  un,  o  consumo  total  se  tarifará  conforme  á  tarifa  máis  alta  
correspondente aos englobados no contador único.

7. Non se permitirá estender unha mesma concesión a varios terreos ou edificacións, aínda no caso de  
estar contiguas e pertencer ao mesmo dono.

8. Os contadores estarán colocados nun lugar axeitado, de libre acceso, na planta baixa, preto da chave 
de paso instalada fronte á propiedade de que se trate e sempre no exterior da vivenda. No caso de  
vivendas colectivas situaranse nun compartimento ou caixa, mediante o sistema chamado de batería ou 
similar, de tal forma que o empregado lector do servizo poida libremente anotar as indicacións de todos os  
contadores nun só acto.
Os contadores situados no interior das vivendas serán trasladados ao exterior ou ao límite da propiedade  
no prazo más breve posible.

Artigo 39

1.  O  cliente  estará  obrigado  a  facilitar  ao  persoal  do  concesionario,  quen  deberán  levar  a  oportuna 
identificación, o acceso ao contador.

A lectura dos contadores polo concesionario deberá facerse no período comprendido entre as oito e as 
vinte horas.

2. Co obxecto de facilitar o acceso aos contadores, estes deben instalarse nun lugar de uso comunitario e 
de acceso doado.

3.  A lectura periódica dos contadores será realizada por  empregados do concesionario,  debidamente 
acreditados. A lectura tomada determinará o consumo do cliente. A lectura e facturación de consumos 
farase trimestralmente.

4. Cando, por circunstancias alleas á vontade do concesionario, non fose posible ler o contador do cliente,  
o empregado estará obrigado a deixar constancia da súa visita, depositando na caixa do correo do cliente 
ou similar unha tarxeta na que reflectirá esa circunstancia e na que o cliente poderá reflectir a lectura  
efectuada por el mesmo.
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O cliente deberá devolver o impreso de lectura debidamente cuberto antes dos seis días seguintes á data 
de entrega deste polo lector. Os impresos de lectura recibidos polo concesionario con  posterioridade a 
este prazo poderán ser considerados nulos, e a facturación realizarase como se o consumo fose cero 
nese período e sen que procedan descontos por eses mínimos en facturacións posteriores.

5. No caso de que a instalación exterior do contador non sexa viable por razóns técnicas, este poderá  
instalarse no interior da vivenda ou local, pero irá dotado obrigatoriamente dun sistema de lectura remota,  
que instalará o concesionario dependendo das características da instalación, segundo as taxas aprobadas 
na ordenanza vixente. A instalación dos medios para a lectura remota sempre a realizará o concesionario.

6.  Ademais,  segundo  o  contemplado  no  Código  Técnico  da  Edificación,  os  contadores  divisionarios 
deberán en todo caso contar con preinstalación axeitada para unha conexión de envío de sinais para  
lectura a distancia do contador.

7. O concesionario resérvase o dereito de comprobar, cando o considere necesario ou oportuno, todo 
contador que considere que teña un funcionamento dubidoso.
 

Artigo 40

1. No caso de que un cliente xulgue que o volume de auga consumida na súa instalación non corresponda  
ao  rexistrado  polo  seu  contador,  poderá  solicitar  a  súa  revisión  ao  concesionario.  O  cliente  deberá 
depositar para ese efecto as tarifas de verificación correspondentes.

2. Se se probase que o funcionamento do contador é correcto, o cliente perderá a fianza de verificación  
depositada.  Se  o  funcionamento  do  contador  fose  incorrecto,  devolverase  ao  cliente  a  cantidade 
depositada como fianza, resultando os gastos de verificación a cargo do concesionario.

As tolerancias para verificación de contadores serán as que fixe, en cada caso, o Centro Nacional de  
Metroloxía ou organismo equivalente.

3. En caso de verificación de funcionamento incorrecto, e exclusivamente para aqueles casos nos que o 
propoñente sexa o cliente, o concesionario procederá a refacer as liquidacións por consumo de auga, 
corrixidas  nas  porcentaxes  de  desviación  detectadas,  correspondentes  ao  seis  meses  anteriores  ao 
momento da petición de verificación polo cliente.

4. Se o cliente non estivese de acordo coa comprobación que realizou o concesionario, poderá solicitar da 
Delegación de Industria a verificación correspondente e correrán ao seu cargo todos os gastos que orixine 
esta, así como os gastos de desmontaxe e montaxe do contador por persoal do concesionario, no caso de 
que a verificación dese como resultado que a medición do contador non é correcta.

5. Os contadores que se atopen inutilizados (ou a súa deterioración non permita a lectura fiable), sen que  
a situación se producise por actuacións do cliente, o concesionario, para efectuar a liquidación, avaliará o 
consumo proporcionalmente ao rexistrado no período equivalente do ano anterior. Se non existise período 
de referencia, facturarase unha media aritmética dos últimos seis meses.

Artigo 41

1.  O  cliente  poderá  instalar,  pola  súa  conta  e  para  a  súa  propia  administración,  cantos  contadores 
divisionarios de consumo considere convenientes.

2. O concesionario guiarase, con todo, para a facturación de consumos, exclusivamente polos equipos de 
medida  do servizo,  non estando obrigado a aceptar  as reclamacións  que  se  apoien en lecturas  dos 
contadores non instalados polo concesionario.
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Artigo 42

1. A lectura periódica dos contadores será realizada por persoal empregado do concesionario ou persoas 
utilizadas por este, debidamente acreditados. A lectura tomada determinará o consumo do cliente.

A  facturación  de  consumos  farase  trimestralmente,  independentemente  da  periodicidade  coa  que  se 
efectúen as lecturas.

Cando, por circunstancias alleas á vontade do concesionario, non fose posible a lectura do contador do 
cliente, o empregado estará obrigado a deixar constancia da súa visita, depositando na caixa de correos  
do cliente  ou  similar  un  cartón  no que  reflectirá  esa  circunstancia  e  na que  o cliente  poderá  deixar 
constancia da lectura efectuada por el mesmo.

O cliente deberá devolver o impreso de lectura debidamente cumprimentado antes dos seis días seguintes 
á data de entrega deste polo lector. 

Os  impresos  de  lectura  recibidos  polo  concesionario  con  posterioridade  a  este  prazo  poderán  ser 
considerados nulos, realizándose a facturación coma se non existise lectura.

TÍTULO TERCEIRO. SANEAMENTO E DEPURACIÓN

Capítulo I. XENERALIDADES

Artigo 43

Para os efectos deste regulamento, e segundo as definicións do decreto 141/2012, enténdese por: 

a) Sistema público de saneamento e depuración de augas residuais: conxunto de bens de dominio público 
interrelacionados, composto por unha ou máis redes locais de rede de sumidoiros, colectores, estacións 
de bombeo, conducións de vertedura, estación depuradora de augas residuais e outras instalacións de 
saneamento asociadas, co obxecto de recoller, conducir até a estación e sanear, de maneira integrada, as 
augas residuais xeradas nun ou máis municipios ou en parte dun ou máis municipios. As acometidas ao 
sistema non forman parte do sistema público. 

b) Sistema de depuración:  aquela parte do sistema definido no apartado anterior,  composto por unha 
estación depuradora de augas residuais e a súa condución de vertedura, incluído, se é o caso, un emisario 
submarino. 

c) Sistema de saneamento: o resto do sistema definido no apartado a). 

d) Augas residuais urbanas: as augas residuais domésticas ou a mestura delas coas augas residuais non 
domésticas, así como con augas de escorrentía pluvial. 

e)  Augas residuais  domésticas:  as  augas residuais  procedentes  dos  usos  residenciais  das  vivendas, 
actividades  comerciais  sen  almacenaxe,  oficinas  e  talleres  integrados  nas  vivendas,  xeradas 
principalmente polo metabolismo humano e as actividades domésticas. 

Estas augas residuais implicarán, salvo casos excepcionais, os refugallos procedentes da preparación,  
cocción e manipulación dos alimentos, as augas de lavado de roupas e utensilios de cociña, excrementos  
humanos e materiais biodegradables producidos no normal desenvolvemento das actividades domésticas.

Non  se  permite  a  incorporación  ás  augas  residuais  domésticas  de  disolventes,  pinturas,  ácidos, 
substancias sólidas non degradables, plásticos nin aqueles elementos que poidan provocar obturación das 
conducións ou o seu dano. Evitarase, igualmente, aqueles elementos que sexan de difícil ou imposible 
eliminación nas depuradoras de residuais, e a relación destes será proporcionada, por pedimento dos 
clientes e usuarios, polo concesionario.

35



f)  Augas  residuais  non  domésticas:  as  augas  residuais  vertidas  desde  establecementos  nos  que  se 
efectúe calquera actividade industrial, agrícola ou gandeira, que non sexan augas residuais domésticas ou 
de  escorrentía  pluvial.  Entenderase  por  actividade  industrial  aquela  que  consista  na  produción, 
transformación, manipulación, reparación e almacenaxe de materias primas e produtos manufacturados.

g) Augas brancas: as augas que non foron sometidas a ningún proceso de transformación de maneira que  
a súa potencial  capacidade de perturbación do medio é nula e, por tanto,  non deben ser conducidas 
mediante os sistemas públicos de saneamento. A súa procedencia é diversa: augas destinadas á rega 
agrícola, augas subterráneas, augas superficiais, fontes ou mananciais, e augas procedentes da rede de 
abastecemento. 

h) As augas de escorrentía pluvial terán carácter de augas brancas ou de augas residuais urbanas en 
función da posibilidade de alteración dos obxectivos de calidade do medio receptor. Así mesmo, terán esta  
consideración as augas de refrixeración en función das súas características. 

i) Residuos sólidos ou semisólidos xerados: os bulleiros orixinados nos sistemas públicos de saneamento 
e depuración de augas residuais urbanas, así como o resto de residuos xerados nos sistemas públicos de  
saneamento e depuración. 

j) Entidade xestora: a Administración pública que teña encomendada a xestión de cada un dos sistemas 
públicos de saneamento e depuración de augas residuais, de acordo co disposto nos artigos 26 e 27 da  
Lei 9/2010 de augas de Galicia, e con independencia de que o servizo se preste directa ou indirectamente. 

k) Usuarios domésticos: aqueles que verten augas residuais domésticas. 

l) Usuarios non domésticos: aqueles que verten augas residuais non domésticas. 

m) Estación depuradora de augas residuais: conxunto de instalacións necesarias para, como mínimo, o 
tratamento físico, fisicoquímico ou biolóxico das augas residuais domésticas. 

n)  Acometida:  conxunto  de  elementos  interconectados que  unen a  rede  pública  de  saneamento  coa 
instalación privada dunha vivenda ou edificio. 

o) Redes unitarias: aquelas que constan dunha soa canalización pola que en tempo seco circulan augas 
residuais  urbanas  e  que  en  tempo  de  choiva  asume  tamén  a  función  de  drenar  as  augas  pluviais,  
provocándose unha mestura de ambos os tipos de augas. 

p) Redes separativas: aquelas que constan de dúas canalizacións independentes; unha delas transporta 
as augas residuais  de orixe  doméstica,  comercial  ou industrial  até  a  estación depuradora,  e  a  outra  
conduce as augas pluviais até o medio receptor, ou até un posible sistema de tratamento previo á súa 
vertedura.

Artigo 44

Agás  no  caso  dos  supostos  previstos  neste  regulamento,  o  contrato  de  servizo  corresponderá 
conxuntamente ao servizo de abastecemento e ao de saneamento. 

Artigo 45

1. O concesionario está facultado para a prestación dos seguintes servizos relacionados co saneamento:

a) Utilizar a rede pública para a captación e canalización das augas residual ata as estacións de 
depuración.
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b) A limpeza da rede xeral de sumidoiros e a eliminación de residuos na forma prevista e autorizada 
para tal fin.

c) De forma transitoria, a limpeza, nos casos en que sexa posible cos medios mecánicos do servizo e 
sempre  a  costa  do  usuario,  das  fosas  sépticas  particulares,  ata  en  tanto  a  rede  pública  de 
saneamento non cubra a totalidade do municipio.

d) O tratamento, cos medios e infraestruturas postos a disposición polo Concello ou, se é o caso, 
polas entidades públicas correspondentes, das augas residuais con anterioridade ao seu vertido 
ás canles públicas.

2. Os servizos regulados neste regulamento comprenden e alcanzan á poboación de MOAÑA e ao seu 
termo municipal.

Artigo 46

1. O servizo de saneamento será de recepción obrigatoria, polo que en consecuencia, todos os inmobles 
situados a unha distancia inferior a cen metros dalgunha arteria da rede de saneamento deberán estar 
dotados deste servizo.  Para iso,  solicitarán a acometida correspondente,  que se realizará a conta do 
cliente,  salvo que o Concello prevexa formas de financiamento diferentes.

Percibiranse as taxas correspondentes aínda cando os suxeitos pasivos non realicen o enganche á rede 
xeral. Ou mesmo se o inmoble se atopase sen ocupar.

2. Todas as fosas estancas de vivendas ou fosas estancas asimilables (non procedentes de vivendas pero 
nas  que  a  contaminación  presente  na  auga  residual  afluente  á  fosa  proceda  exclusivamente  do 
metabolismo humano) estarán obrigadas ao baleirado do contido das mesmas na EDAR, sempre que a 
capacidade das instalacións municipais así o permita e de acordo coas taxas vixentes.

3. É responsabilidade do cliente, como propietario da fosa séptica, a execución das obras necesarias para  
o seu correcto funcionamento e o seu mantemento.

4.  Queda  prohibida  a  utilización  da  fosa  séptica  unha  vez  que  se  procedeu  á  conexión  á  rede  de 
saneamento municipal.

Artigo 47

1.  A  tarifa  de  abastecemento  e  saneamento  que  haxa  que  aplicar  deberá  ser,  en  todos  os  casos, 
uniformemente, doméstica, comercial ou industrial.

Artigo 48

Os edificios  fronte  aos  que exista  rede de colectores pública  verterán a  esta  directamente as augas 
residuais a través da correspondente acometida, sen atravesar propiedades de terceiros.

Será necesario que as augas vertidas cumpran as condicións físico-químicas esixidas neste regulamento 
e, se é o caso, na lexislación vixente.

Artigo 49

1. As instalacións interiores de desaugadoiro dun edificio que se localicen a cota inferior á rasante da rúa,  
deberán ser completamente estancas á presión de 1 kg/cm2.
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2. As acometidas para a recollida das augas residuais de planta baixa e pisos superiores, descargarán por 
gravidade ao colector xeral. Esta será mediante acometida a pozo de rexistro visitable ou arqueta pegada 
ao límite da propiedade.

Os sotos recollerán as augas residuais  nun depósito  regulador,  sendo posteriormente bombeadas ao 
colector xeral mediante acometida a pozo de rexistro visitable.

3. Naqueles casos en que os desaugadoiros dun edificio se atopen a cota inferior á do colector da rúa, o  
propietario ou propietarios instalarán ao seu cargo a infraestrutura e equipo de bombeo necesario para 
efectuar a vertedura á rede pública.

Artigo 50

1. As vivendas, locais comerciais e industrias que dispoñan de subministración a través de comunidades 
de  augas  veciñais  e  os  titulares  de  actividades  industriais,  con  sistema  de  captación  debidamente 
autorizado, deberán instalar un contador de medida que permita a súa lectura e comprobación por parte 
do concesionario co obxecto de determinar a correspondente cota de consumo. Xa que logo, o contador  
deberá estar situado nun lugar accesible para o persoal lector da concesionaria ou os técnicos municipais.

2. Está prohibido a vertedura á rede pública de saneamento de augas residuais por quen non sexan 
clientes do servizo.

Capítulo II. USO DO SISTEMA DE SANEAMENTO

II.1. Acometidas á rede de saneamento

Artigo 51

1.  Enténdese  por  acometida  de  saneamento  o  entubado  de  condución  das  augas  residuais  dunha 
instalación, edificio (establecemento) ou nave industrial, que se estende desde a arqueta situada no bordo 
do terreo ou propiedade pública ou privada ata o pozo de rexistro de saneamento ao que está conectado.

2. As acometidas de saneamento serán realizadas exclusivamente polo concesionario ou, por autorización 
súa, por contratistas debidamente homologados.

3. As acometidas de saneamento que, pola súa antigüidade e mal estado, non cumpran correctamente as 
súas funcións e deban ser substituídas na súa totalidade, suporán a realización polo concesionario dun 
orzamento que será presentado ao cliente para proceder ao cambio da acometida.

En todo caso, o concesionario quedará eximido de toda responsabilidade fronte aos eventuais efectos de 
mal funcionamento da acometida de saneamento, que serán de conta exclusiva do cliente.

Para os efectos das obrigas do concesionario, este deberá realizar ao seu cargo exclusivamente a limpeza 
da  rede  xeral  de  saneamento  ao  que  estea  conectada  a  acometida.  Os  custos  de  mantemento,  
substitución e reparación da acometida de saneamento do cliente serán por conta deste.

4.  A  acometida  de  saneamento  unicamente  poderá  destinarse  para  a  vertedura  de  auga  residual. 
Quedando prohibido a vertedura de auga pluvial na acometida de saneamento.

Artigo 52

Non se autoriza a construción de acometidas lonxitudinais para inmobles situados con fronte á vía pública, 
agás, excepcionalmente, cando os devanditos inmobles estean recuados.
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Artigo 53

As obras de construción e instalación dos colectores e acometidas de saneamento axustaranse nas súas 
características  ás  condicións  e  prescricións  técnicas  establecidas  nas  ordenanzas  municipais  de 
edificación, e ao disposto nas Normas subsidiarias aprobadas polo Concello. O concesionario non poderá 
aplicar outros criterios, salvo que, debidamente cumprimentados, fosen aprobados polo Concello.

Artigo 54

1. As obras de construción e instalación das acometidas desde a fachada do inmoble até a conexión coa 
rede de saneamento pública serán executadas polo concesionario conforme ao orzamento presentado ao 
construtor, propietario ou cliente interesado, e segundo o cadro de prezos autorizado polo Concello.

2. A sección das conducións, tipo de rexistros e demais características da acometida rexeranse, polo 
demais,  segundo  as  normas  municipais  de  aplicación  e  as  disposicións  de  planificación  urbanística 
correspondente.

3.  A  limpeza  das  acometidas  de  saneamento  será  executada  polo  cliente,  no  caso  de  realizala  o 
concesionario,  percibirá  do  cliente  o  importe  debidamente  facturado  pola  dita  limpeza  como 
contraprestación.

Artigo 55

Toda acometida  de  rede  de  sumidoiros  deberá  dispor  dun  pozo  de  rexistro  no  encontro  co  colector 
principal ou ben unha arqueta construída sobre a acometida e pegada á fachada ou límite da propiedade.

Artigo 56

1. Para proceder á execución da acometida de saneamento, o propietario do inmoble ou, no seu caso, o  
cliente deberá depositar previamente ao comezo das obras o importe íntegro do orzamento que, segundo 
o cadro de prezos aprobado polo Concello, realizaría o concesionario.

2. A liquidación final da obra axustarase ás medicións da obra realmente executada, que poderá supor,  
por tanto, unha liquidación complementaria a favor ou en contra do cliente, e que será feita efectiva pola 
parte debedora de forma inmediata.

Artigo 57

1. Previamente á conexión á rede pública de saneamento, o concesionario realizará as comprobacións 
que considere necesarias para controlar que o efluente previsto cumpre as condicións físico-químicas que 
se especifican neste regulamento, e que a instalación interior se axusta ás normas aplicables.

2. Se o cliente agochase datos ou enmascarase as características do efluente, serán de aplicación as 
actuacións de control e de posible suspensión do servizo que se reflectiron no artigo correspondente deste  
regulamento.

Artigo 58

1. Cando con ocasión da reforma, ampliación ou reparación dun edificio ou nave industrial, se incremente 
o número de vivendas, establecementos ou locais, ou varíen as condicións de vertedura, o propietario ou 
promotor  estará  obrigado  a  solicitar  do  concesionario  as  novas  acometidas,  en  caso  necesario,  e  a 
modificación das pólizas de servizo a que se dera lugar. As novas acometidas serán executadas polo  
concesionario con cargo ao propietario ou cliente e axustaranse ás normas e procedementos que se 
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recollen neste regulamento.

As novas acometidas serán executadas polo concesionario conforme aos criterios establecidos no artigo 
49.

2. No caso de que se descubrise, polos servizos técnicos do Concello ou do concesionario, a realización 
de  obras  de  saneamento  non  comunicadas  ao  servizo,  redactarase  acta  deste  feito,  propondo  o 
concesionario ao Concello a actuación que corresponda.

A execución de obras de saneamento que supoñan a utilización non autorizada dos servizos regulados 
neste regulamento, tanto directa como indirectamente, e a ocultación de datos das acometidas, poderá  
motivar a inmediata suspensión do servizo e o cargo polo concesionario ao cliente ou usuario dun ano de  
utilización do servizo, ás tarifas vixentes.

Artigo 59

1. O concesionario non asume responsabilidade ningunha polas filtracións, inundacións, afundimentos e, 
en xeral, calquera tipo de dano que se produza en propiedades particulares, como consecuencia do mal 
funcionamento de conducións que non estean integradas no sistema público de saneamento, aínda cando 
discorran polo viario público.

Artigo 60 

1. A instalación de saneamento interior do inmoble deberá ser realizada polo promotor ou propietario, 
axustándose  ao  disposto  nas  ordenanzas  municipais,  normativa  urbanística  do  PXOM  vixente  (rede 
separativa  interior  para  adecuarse  á  rede  separativa  xeral),  Código  Técnico  da  Edificación,  Decreto 
141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Público de Saneamento e 
Depuración de Augas Residuais de Galicia e en toda a normativa vixente en cada momento para este tipo 
de instalacións.

2. En instalacións hostaleiras, grandes bloques de apartamentos e, en xeral, en todos aqueles edificios  
que poidan albergar un número importante de persoas, o concesionario poderá esixir a construción dunha 
arqueta decantadora de graxa e sólidos, no interior do inmoble e antes da acometida, para autorizar a súa  
vertedura. Para este efecto, o concesionario redactará un informe técnico no que quedarán xustificadas as 
características construtivas da devandita arqueta.

3.  Nas  instalacións  de  tipo  industrial,  a  infraestrutura  de  saneamento  interior  deberá  dispor  das 
instalacións de tratamento necesarias para garantir que o efluente reúne as condicións físico-químicas 
esixidas por este regulamento.

4.  As operacións de limpeza,  conservación  e  reparación das instalacións particulares de saneamento 
serán responsabilidade do cliente e deberá realizalas ao seu cargo.

Artigo 61 

1. Nos casos en que, excepcionalmente, se concedan acometidas ou tomas de auga provisionais para 
obras, o concesionario indicará ao construtor ou solicitante, cando fose necesario, o punto autorizado para 
a vertedura das augas residuais.

2. O construtor e os usuarios desa acometida provisional absteranse de verter materia algunha que, por si  
mesma ou en reacción coa auga, poida provocar atascos e danos na condución de saneamento, sendo 
responsables dos danos en que puidesen incorrer.

3. O permiso de verteduras, conexións provisionais á rede de sumidoiros e utilización puntual da rede de  
saneamento  pública  será  solicitada  ao  concesionario  nos  impresos  que  se  faciliten  por  este, 
consignándose  os  datos  necesarios  para  a  identificación  das  verteduras  que  se  pretendan.  O 
concesionario aplicará os prezos que correspondan, deducidos da tarifa correspondente de saneamento.
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II.2. Utilización do sistema público de saneamento e depuración

Artigo 62 

Previamente á conexión coa rede pública de saneamento, o concesionario realizará as comprobacións 
que xulgue necesarias para controlar que o efluente previsto cumpre as condicións que se especifican 
neste regulamento.

Se  o  cliente  ocultase  datos  ou  enmascarase  as  características  do  efluente,  serán  de  aplicación  as 
actuacións de control e de posible suspensión do servizo que se reflectiron no artigo correspondente deste  
regulamento.

1. Solicitude de vertidos: toda descarga de augas residuais non domésticas á rede de sumidoiros deberá 
contar co seu correspondente permiso de vertido, proporcionado polo Concello na forma e condicións que 
se detallen.

2. Todos os usuarios industriais que teñan que realizar vertidos á rede de sumidoiros deberán realizar a 
solicitude correspondente segundo se indica no parágrafo anterior. Non se lles permitirá a conexión á rede 
de abastecemento nin á de sumidoiros ás industrias que non dispoñan do correspondente permiso de 
vertido, emitida en conformidade cos proxectos e informes técnicos presentados.

3.  Todos os usuarios industriais  que se encontren descargando os seus vertidos actualmente á rede 
municipal, deberán obter igualmente o dito permiso de vertido dentro do límite da data de entrada en vigor  
do presente regulamento.

4. A solicitude de permiso de vertedura farase segundo o modelo prescrito polo Concello con base no 
establecido no anexo III do Regulamento do Decreto 141/2012, á que se lle achegará, como mínimo, a 
información que se indica a continuación:

a)  Nome,  enderezo,  NIF  da  entidade  xurídica  do  solicitante,  así  como os  datos  de  identificación  do 
representante que efectúa a solicitude.

b) Volume de auga que consume a industria, con referencia expresa ás captacións particulares, se as 
houber.

c) Volume de auga residual de descarga e réxime desta, horario, duración, caudal medio, caudal punta e  
variacións diarias, mensuais e estacionais, se as houber.

d) Constituíntes e características das augas residuais. 

e)  Planos  de  situación,  planta  e  alzado  de  conducións,  instalación  mecánicas  e  detalle  da  rede  de 
sumidoiros con dimensións, situación e cotas a escala axeitada, detallando expresamente os sifóns xerais 
e a ventilación aérea.

f) Descrición da actividade, instalacións e procesos que se desenvolven.

g) Descrición do produto obxecto da fabricación, así como dos produtos intermedios ou
subprodutos se os houber. Indicarase a cantidade, especificacións e ritmo de produción.

h) Descrición das disposicións e dimensións adecuadas para un correcto desaugadoiro, especificando o 
material, diámetro e pendente lonxitudinal. 

i) Instalación dun sifón xeral ou sistema semellante en cada edificio para evitar o paso de gases. Entre a  
acometida da condución e o sifón xeral do edificio disporase dun tubo de ventilación, sen sifón nin peche. 

j) Toda instalación que verta augas residuais non domésticas deberá situar, antes da conexión ao sistema 
e en todas e cada unha das conexións que posúa, unha arqueta de rexistro, se é posible fóra do recinto  
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fabril, e en todo caso libre de calquera obstáculo e accesible en todo momento aos servizos técnicos  
competentes para a obtención de mostras e medición de caudais. 

Na devandita arqueta deberá disporse, cando o permiso de vertedura así o estableza, dun elemento de  
aforamento cun  rexistro  totalizador  e  instantáneo para  a  determinación  exacta  do caudal  da efluente 
vertedura. 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  utilizarse  como 
aforamento do caudal vertido sempre que o sistema de medida de auga consumida permita obter caudais  
instantáneos. 

k) Memoria técnica das instalacións de tratamento (se existen ou se requiren), que inclúan: a) descrición 
das instalacións,  coa xustificación dos cálculos de dimensionamento,  descrición detallada de equipos, 
operacións unitarias e procesos, medidas de seguridade para evitar verteduras accidentais, programa de 
control da calidade do efluente e produción e destino dos residuos xerados; b) planos de detalle.

l) O Concello requirirá calquera outra información complementaria que xulgue necesaria para poder avaliar 
a solicitude da autorización.

2. Os establecementos non domésticos deberán unificar as verteduras xeradas nos distintos procesos 
produtivos minimizando na medida do posible,  sempre que sexa  técnica e economicamente viable,  o 
número de puntos de conexión a colectores. No caso das augas pluviais, deberán aplicarse as oportunas 
técnicas de drenaxe urbana sustentable, de acordo coas instrucións técnicas para obras hidráulicas en 
Galicia, aprobadas por Augas de Galicia.
 
3. Os usuarios domésticos, públicos ou privados, tamén velarán polo cumprimento do contido do apartado 
anterior, coas excepcións igualmente antes establecidas, debidamente xustificadas e motivadas. 

4. As obras de conexión ao sistema público de saneamento estarán suxeitas ás prescricións da normativa 
urbanística que resulte aplicable. 

5. Todos os gastos derivados das actuacións de conexión ao sistema, así como os da súa conservación e 
mantemento, correrán a cargo de persoa usuaria, que é a responsable do seu mantemento. 

6. Os criterios, metodoloxía, materiais, tipo de acometida e a súa execución deberán contar previamente 
coa autorización da entidade xestora da instalación receptora da vertedura. 

7. As persoas usuarias que non estean suxeitas á obriga prevista neste regulamento de conectarse ao 
sistema de saneamento deberán dispor dun sistema propio de tratamento das augas residuais e, no seu  
caso, da correspondente autorización de vertedura outorgada polo organismo de conca competente en 
razón do territorio.

Artigo 63 

1. Quedan obrigados a obter permiso de vertedura ao sistema público de saneamento e depuración de 
augas  residuais  e  a  respectar  as  prohibicións  e  limitacións  establecidas  nos  anexos  I  e  II  deste 
regulamento os seguintes usuarios:

a) Os usuarios non domésticos cuxa actividade estea comprendida nos correspondentes epígrafes da 
vixente CNAE-2009, aprobada polo Real decreto 475/2007, equivalentes aos epígrafes C, D, E e F do 
CNAE-93, segundo os cadros de equivalencias entre a CNAE-93 e a CNAE-2009 elaborados polo Instituto  
Nacional de Estatística, así como aqueloutros usuarios non domésticos cuxo vertido sexa superior a 2.000 
metros cúbicos anuais.

b)  Os  usuarios  cun  volume  de  vertedura  inferior  a  2.000  metros  cúbicos  anuais  pero  que  orixinen 
contaminación especial nos termos do artigo 47.1.c) da Lei 9/2010, de augas de Galicia.

2.  O resto de persoas usuarias cuxa actividade xere augas residuais domésticas quedan suxeitas ás 
regulamentacións que dite a entidade xestora e, en todo caso, ás prohibicións establecidas no anexo I  
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deste regulamento.

Artigo 64 

1. Está prohibido:

a) A vertedura ao sistema de saneamento e depuración das substancias relacionadas no anexo I deste 
regulamento e, en xeral, de calquera substancia que poida causar efectos perniciosos na infraestrutura de 
saneamento, supoña riscos para as persoas ou molestias para a colectividade. Entre estas, e sen que a 
relación sexa exhaustiva, está prohibido a vertedura de substancias inmiscibles en auga, combustibles, 
inflamables ou explosivas; substancias tóxicas que poidan constituír riscos para a saúde dos operarios do 
saneamento ou provocar molestias públicas; materias susceptibles de provocar obstrucións na rede de 
saneamento tales como materiais de construción, desperdicios de animais, etc.; disolventes orgánicos e 
pinturas; refugallos con coloracións indesexables; refugallos radioactivos; e residuos catalogados como 
tóxicos e perigosos.

b) A dilución para conseguir os niveis de emisión que permitan a súa vertedura ao sistema, excepto nos 
supostos  de  emerxencia  ou  perigo  inminente.  Nestes  supostos  deberá  realizarse  a  comunicación 
inmediata destas circunstancias ao concesionario, o cal deberá adoptar as medidas que no seu caso fosen 
pertinentes.

c) A vertedura de augas pluviais ao sistema cando poida adoptarse unha solución técnica alternativa.

d) A vertedura de augas brancas ao sistema.

2.  As verteduras que conteñan substancias das relacionadas no anexo II  deste  regulamento deberán 
respectar  as limitacións que se establezan no permiso de vertedura,  ou outras para substancias non 
especificadas no devandito  anexo e que o concesionario  considere a  fin  de protexer  os sistemas de 
saneamento e depuración ou o medio a que verte. Naqueles parámetros do anexo II para os cales non se  
especifiquen limitacións no contido do permiso de vertedura,  as limitacións serán as especificadas no 
devandito  anexo.  O incumprimento  desta  prohibición  será  sancionado conforme ao  establecido  neste 
regulamento e no artigo 85.b) da Lei 9/2010 de augas de Galicia.

3. A infracción do disposto nos dous parágrafos anteriores deste artigo, independentemente da adopción 
das medidas legais oportunas, dará lugar a que o Concello e, por delegación, o seu concesionario, adopte 
as seguintes medidas:

a) A prohibición inmediata e total da vertedura cando se trate de substancias cuxo efecto prexudicial non 
poida corrixirse na estación depuradora.

b)  A  obriga  de  implantar  o  tratamento  preventivo,  por  exclusiva  conta  do  cliente,  que  reduza  as 
concentracións dos elementos contaminantes aos límites permitidos.

4. O permiso de vertedura poderá establecer valores máis restritivos que os previstos no anexo II deste 
regulamento, e así mesmo, poderá establecer limitacións de caudal respecto de parámetros específicos, 
todo iso en función da capacidade do sistema.

5. Cando o concesionario deba encargarse da xestión de estacións de depuración de residuais, haberá de 
determinar as substancias que poidan perturbar a boa marcha da instalación de depuración e o tratamento  
particular que deberá realizar, se é o caso, o cliente industrial para que lle sexa permitido a vertedura á 
rede de saneamento público.

De  acordo  co  Concello  ou  as  entidades  públicas  competentes,  por  proposta  do  concesionario,  o 
tratamento das verteduras industriais ou especiais nas estacións depuradoras estará suxeito á aplicación 
de tarifas específicas.

6.  Os danos e perdas que  puidesen derivarse  dunha vertedura prohibida definido neste  artigo  serán 
imputados totalmente ao causante deste, sen prexuízo das responsabilidades de tipo legal en que puidese 
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incorrer.

7.  O  Concello  poderá  adoptar  limitacións  diferentes  das  establecidas  no  apartado  cuarto  cando,  en 
aplicación das mellores técnicas dispoñibles, se consiga para unha mesma carga contaminante vertida ao 
sistema unha diminución do caudal vertido indicado no permiso correspondente mediante o emprego de 
sistemas de aforro de auga por parte do titular desta.

Artigo 65 

1. Con independencia dos requisitos de carácter xeral, que son de obrigado cumprimento, os solicitantes 
de  novas  acometidas  de  saneamento  para  verteduras  industriais  deberán  presentar  ao  Concello  un 
proxecto que conteña a descrición detallada das súas verteduras, indicando caudais, características físico-
químicas e periodicidade. Na vista dos datos achegados, o Concello poderá autorizar ou non a conexión á 
rede pública de colectores sen necesidade de tratamento corrector previo.

2.  Se  da  valoración  previa  realizada  polo  concesionario,  e  posteriormente  polo  Concello,  da 
documentación citada se desprendese que non é posible autorizar a vertedura e fose necesario establecer 
instalacións  correctoras  para  adecualos  aos  límites  permitidos,  o  Concello  ou  por  delegación  o 
concesionario  comunicarallo  ao  interesado,  ordenándolle  as  correccións  que  haxa  que  introducir  e 
concedéndolle un prazo para executalas en función da envergadura destas.

3. O prazo máximo para ditar resolución será de 6 meses desde que se reciba a solicitude de permiso de 
vertedura  polo  Concello.  Transcorrido  o  devandito  prazo  sen  que  se  ditase  resolución,  a  solicitude 
entenderase denegada.

4.  O procedemento para  a  obtención do permiso  de vertedura  ao sistema público  de saneamento  e 
depuración no caso das actividades comprendidas no ámbito de aplicación da Lei 16/2002, do 1 de xullo,  
de prevención e control integrados da contaminación, así como na normativa que sobre a materia aprobe  
a Comunidade Autónoma de Galicia, será o establecido nas mencionadas normas.

5. No caso de que as actividades non se atopen afectadas polo apartado cuarto, serán de aplicación as 
normas sobre o procedemento administrativo común.

Artigo 66 

1. A resolución de outorgamento do permiso de vertedura ditada polo Concello incluirá, como mínimo, os 
seguintes extremos:

a)  Os  límites  máximos  admisibles  das  concentracións  contaminantes  da  vertedura,  tanto  en 
concentracións máximas instantáneas como en concentracións medias.

b) O volume da vertedura, indicado como caudal medio diario, caudal máximo diario e caudal máximo 
instantáneo xunto coa súa duración.

c)  A obriga de instalar  se así  fose necesario,  no prazo máximo de 6 meses desde a notificación da  
resolución,  unha arqueta de  inspección accesible  coas  características  que se definan no permiso  de 
vertedura.

d) Con carácter xeral e excepto por razóns xustificadas, os permisos de vertedura outorgaranse por un  
período máximo de 8 anos, renovables por idénticos períodos, por consentimento expreso e por escrito, do 
concesionario do sistema. Nos supostos do artigo 65.4, a vixencia do permiso someterase ao prazo da 
autorización ambiental integrada.

2. O permiso de vertedura ao sistema de saneamento poderá establecer ademais limitacións, condicións e  
garantías en relación con:

a) A obriga de instalar na arqueta de control un elemento de medida e rexistro do caudal vertido.
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b) Horario de vertedura.

c) Definición das instalacións de tratamento previo da vertedura necesarias para conseguir as condicións 
de vertedura impostas en forma de concentracións e caudais, e prazo de execución destas.

d) Poderán establecerse excepcións temporais dos requirimentos do anexo II, sempre que se aprobe un 
programa que garanta o seu cumprimento nun prazo determinado desde a notificación da resolución. 
Tamén  poderán  establecerse  excepcións  motivadas  pola  baixa  saturación  do  sistema,  tendentes  a 
aproveitar ao máximo as súas capacidades de depuración e, no seu caso, delimitadas no tempo ou na 
carga.

e) Realización de autocontrol por parte do titular do permiso.

f) A obriga de instalar os medios necesarios para a toma de mostras.

g) A realización de programas de seguimento da vertedura.

h) A obriga de remitir informes periódicos ao concesionario da explotación do sistema.

i) As demais que estableza o Concello e o propio concesionario.

3. A inspección, vixilancia e control do cumprimento das condicións do permiso de vertedura corresponde  
ao Concello, sen prexuízo da intervención de Augas de Galicia na súa función de alta inspección.

Artigo 67 

A execución das obras e instalacións de saneamento interiores, a súa conservación e garantía de correcto 
funcionamento estarán a cargo dos propietarios ou titulares da industria, podendo ser comprobado o seu 
estado por persoal do concesionario cando sexa necesario, en razón das garantías de control e bo servizo 
que está obrigado a subministrar.

Artigo 68 

1. Non se permitirá a conexión ás redes de auga nin ás de rede de sumidoiros ás industrias que non  
dispoñan de permiso, emitida en conformidade aos proxectos e informes técnicos presentados.

2. Se das comprobacións e análises que se efectúen para o efecto se determinase que os resultados do  
tratamento corrector non son os previstos no proxecto aprobado ou resultasen insuficientes, o usuario está 
obrigado a introducir as modificacións necesarias para obter os resultados do proxecto inicial.

Artigo 69 

1. As análises e probas para comprobar as características das verteduras serán efectuadas por persoal  
facultativo da entidade xestora, cos seus medios ou os que fosen necesarios, de acordo cos métodos 
normalizados en vigor en cada momento.

2. O concesionario utilizará os procedementos normalizados polo Concello ou Administración competente 
para os casos máis frecuentes de homoxeneización, neutralización, identificación e almacenamento de 
substancias, análises das verteduras prohibidas, separación de graxas e aceites, decantación de sólidos, 
etc., podendo, no entanto, os interesados propor un sistema de control e identificación distinto, que deberá 
ser previamente aprobado pola Administración competente.

3. Os gastos das análises correrán a cargo do cliente, empresa ou particular que sexa causante das 
verteduras ou, no seu caso, encargase a realización das probas de identificación ou os seus contrastes.

Artigo 70

Para a toma de mostras, exame e control das verteduras, o persoal do concesionario ou o designado polo 
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Concello, verá facilitado polos donos ou titulares das industrias o acceso ás propiedades, dependencias e 
instalacións en que se produzan verteduras á rede de saneamento públicas, para realizar as medicións ou 
outros medios de comprobación que se consideren necesarios en relación co servizo.

Artigo 71 

O permiso de vertedura ao sistema de saneamento e depuración poderá ser revogado, previa audiencia 
ao seu titular, nos seguintes supostos:

a) Como consecuencia da revogación do permiso ou licenza que permita o desenvolvemento da actividade 
que causa a vertedura.

b) Por incumprimento dos requirimentos efectuados para adecuar a vertedura ás condicións establecidas 
no permiso de vertedura.

c) Como consecuencia dunha sanción que leve implícita a perda do permiso.

d)  A  non  aceptación  ou  incumprimento  das  modificacións  do  permiso  de  vertedura  impostas  como 
consecuencia da súa revisión.

Artigo 72 

1.  Sen  prexuízo  do  disposto  na  Lei  16/2002,  do  1  de  xullo,  de  prevención  e  control  integrados  da 
contaminación, o permiso de vertedura ao sistema de saneamento deberá revisarse, previa audiencia do 
interesado, cando se produza algún cambio significativo nas características da devandita vertedura, cando 
se alteren significativamente as circunstancias que motivaron o seu outorgamento ou cando sobreveñan 
outras  circunstancias  que  de  existir  anteriormente  terían  xustificado  a  súa  denegación  ou  o  seu 
outorgamento en termos diferentes.

2. En todo caso, procederase á revisión do permiso de vertedura:

a) Cando a carga contaminante vertida por unha actividade resulte significativa en relación co total tratado 
polo sistema e poida dificultar a súa depuración nas condicións axeitadas

b)  Cando o efecto  aditivo  de  verteduras das  mesmas características  poida dificultar  o  tratamento  do 
sistema nas devanditas condicións axeitadas

3.  No  caso  de  que  a  revisión  comporte  a  modificación  das  condicións  da  vertedura  ao  sistema,  o  
concesionario poderá conceder á persoa titular do permiso un prazo de adaptación que non excederá dun 
ano que contará desde a aprobación da revisión.

4. Se o titular da vertedura non realiza as modificacións no prazo que ao efecto lle indique o concesionario, 
este poderá declarar a caducidade do permiso de vertedura sen prexuízo da imposición das sancións 
oportunas.

5.  En  ningún  caso  a  revisión  do  permiso  de  vertedura  comportará  para  o  seu  titular  dereito  a 
indemnización algunha.

II.3. Verteduras non canalizadas

Artigo 73 

1. Enténdese por verteduras non canalizadas aquelas que chegan ás estacións depuradoras de augas 
residuais a través de medios de transporte que non son nin tubos nin canles.

2. Calquera vertedura deste tipo ha de ser previamente autorizada polo concesionario, e ha de respectar 
as prohibicións e limitacións establecidas nos anexos I e II deste regulamento.
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3. Exceptúanse das obrigas do apartado anterior as verteduras procedentes de fosas sépticas ou das 
limpezas dos sistemas públicos de saneamento realizados pola concesionaria do servizo.

4. No caso de verteduras de fosas sépticas realizados por empresas alleas á concesionaria do servizo, 
hanse de respectar as prohibicións e limitacións establecidas nos anexos I e II deste regulamento.
As  empresas  que  realicen  estes  servizos  han  de  estar  previamente  autorizadas  pola  Administración 
Autonómica como xestores de residuos sólidos urbanos e os residuos transportados non poderán ser  
procedentes doutro termo municipal que non sexa o de MOAÑA. En calquera momento, persoal inspector 
da concesionaria poderá realizar unha toma de mostras da vertedura, conforme aos art. 80, 81 e 82 do  
presente regulamento.

5. As verteduras non canalizadas só se poderán realizar nas estacións depuradoras de augas residuais 
que dispoñan das instalacións adecuadas para a recepción e tratamento destas verteduras, e de todas as 
autorizacións correspondentes. En todo caso, a incorporación destas verteduras pautarase de acordo coas 
indicacións ao respecto diso do concesionario da estación depuradora coa finalidade de evitar calquera 
alteración do proceso.

6. En ningún caso se poderán engadir estas verteduras non canalizadas en estacións depuradoras que se  
atopen próximas ao límite ou saturadas en canto á carga contaminante que haxa que tratar.

7.  Atendendo  a  razóns  técnicas  derivadas  do  funcionamento  das  estacións  depuradoras  de  augas 
residuais, o concesionario poderá suspender de forma temporal a actividade de recepción e tratamento do 
baleirado de fosas estancas domésticas ou asimilables.  A frecuencia e horario de baleirado de fosas 
estancas determinaraos o concesionario co fin de optimizar o funcionamento das instalacións.

Considéranse fosas estancas asimilables aquelas que, a pesar de non ter a súa orixe en vivendas, a  
contaminación  presente  na  auga  residual  afluente  á  fosa  proceda  exclusivamente  do  metabolismo 
humano.

No momento do baleirado, o transportista presentará á entrada da EDAR o documento de identificación do  
contido transportado e a solicitude de aceptación deste, modelo que será facilitado polo concesionario. Nel 
identificarase  tanto  ao  transportista  como  a  orixe  do  baleirado  de  fosas  estancas  domésticas  ou 
asimilables.

Poderanse rexeitar os baleirados nos que o valor do pH ou da condutividade puidesen resultar prexudiciais 
para o tratamento da EDAR. 

II.4. Situacións de emerxencia

Artigo 74 

1. Cada cliente ou usuario deberá tomar as medidas axeitadas para evitar  verteduras potencialmente 
perigosas para a saúde das persoas ou a seguridade das instalacións que compoñen o sistema público de 
saneamento e depuración, así como para o medio receptor.

2. Cando por accidente ou erro de funcionamento das instalacións do cliente ou usuario se produza unha  
vertedura que estea prohibida e que sexa capaz de orixinar unha situación de emerxencia e perigo tanto  
para  as  persoas  como  para  o  sistema  de  saneamento  e  depuración,  o  usuario  ha  de  comunicar 
urxentemente a circunstancia producida ao concesionario así como ao número de emerxencias 112, co 
obxecto de evitar ou reducir ao mínimo os danos que puidesen causarse.

Artigo 75 

1. Unha vez producida a situación de emerxencia, o cliente ou usuario utilizará todos os medios ao seu 
alcance para reducir ao máximo os efectos da descarga accidental.

2.  O cliente  ou  usuario  deberá  remitir  ao  concesionario,  no  prazo  máximo  de  48  horas,  un  informe 
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detallado do accidente, no que deberán figurar polo menos os seguintes datos: identificación da empresa, 
caudal e sustancias vertidas, causa do accidente, hora e data en que se produciu, descrición das medidas 
correctoras adoptadas, e hora e data en que se comunicou o suceso. O concesionario poderá solicitar do 
cliente ou usuario os datos necesarios para a correcta valoración do accidente.

Artigo 76 

Os custos das operacións a que dean lugar os accidentes que ocasionen situacións de emerxencia ou  
perigo,  así  como os  de  limpeza,  remoción,  reparación  ou modificación  do  sistema de  saneamento  e 
depuración, deberán ser pagados polo causante, con independencia doutras responsabilidades en que 
puidese incorrer.

Artigo 77 

Cando as situacións de emerxencia poidan ser cualificadas de accidentes maiores a criterio da Axencia 
Galega de Emerxencias, ademais das normas establecidas no presente regulamento serán de aplicación 
as disposicións normativas vixentes en Galicia en materia de protección civil e xestión de emerxencias.

Artigo 78 

1. Os permisos de verteduras á rede de saneamento quedarán sen efecto nos seguintes casos:

a)  Por  petición  do  usuario,  de  non  existir  finalmente  ocupación  nin  utilización  da  vivenda,  local  ou 
establecemento,  o  que  suporá  darse  de  baixa  como  cliente  do  abastecemento  e,  simultánea  e 
consecuentemente, do saneamento.

b) Por decisión das autoridades, como consecuencia de resolución xudicial ou administrativa, por proposta 
ou non do concesionario.

II.5. Inspección e control

Artigo 79 

Corresponde a Augas de Galicia a alta inspección dos sistemas de saneamento e depuración de augas 
residuais de Galicia. En exercicio desa facultade, poderá levar a cabo cantos controis, ensaios e análises  
considere necesarios.

As funcións inspectoras que corresponden a Augas de Galicia poderán ser encomendadas ás entidades 
ás que se refire o Decreto 162/2010, do 16 de setembro, polo que se regulan as entidades colaboradoras  
da Administración Hidráulica de Galicia en materia de control  de verteduras e calidade das augas. O 
auxilio destas entidades nas funcións de inspección limitarase ás actividades técnicas que non supoñan o 
exercicio de autoridade.

As funcións de inspección que corresponden competencialmente a Augas de Galicia,  ao Concello de 
MOAÑA e ao concesionario deberán coordinarse ao obxecto de mellorar  a eficiencia e o control  dos  
sistemas de saneamento.

Artigo 80

1.  A  actuación  inspectora  pode  iniciarse  de  oficio,  por  iniciativa  do  Concello  de  MOAÑA  ou  da 
concesionaria, ou por denuncia.

2. No exercicio da súa función, o persoal inspector debidamente acreditado poderá:
- Acceder ás instalacións que consuman auga do abastecemento municipal e/ou xeren vertidos de augas 
residuais.
-  Requirir  información,  documentación  ou  actuacións  concretas  para  a  adecuación  e  mellora  das 
instalacións de subministración ou evacuación de auga.
- Proceder á toma de mostras ou ao control da vertedura de augas residuais.
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- Proceder á toma de fotografías, sen prexuízo do disposto na normativa vixente sobre segredo industrial.
-  Levar  a cabo calquera outra  actuación tendente a descubrir  a orixe das verteduras,  o seu grao de  
contaminación e a súa afección sobre os sistemas de saneamento e depuración.

3. O persoal inspector está obrigado, durante o desenvolvemento das súas funcións, a:

- Identificarse como tal e acreditar a súa condición de persoal inspector.
- Realizar a actuación inspectora en presenza do titular ou representante legal das instalacións e, en caso 
de ausencia,  en  presenza  de calquera persoa relacionada con  estas  facendo constar  na acta  a  súa 
vinculación con elas.
- Informar ao interesado, cando así sexa requirido, dos seus dereitos e deberes en relación cos feitos 
obxecto de inspección.
- Obter toda a información necesaria respecto do feitos obxecto de inspección e os seus responsables,  
accedendo se é necesario aos rexistros públicos existentes.
- Gardar sixilo profesional e secreto respecto dos asuntos que coñeza por razón do seu cargo.
- Comunicar as anomalías detectadas ao titular das instalacións.

4. O interesado está obrigado a permitir o acceso do persoal inspector ás instalacións e a toma de mostras 
e  medicións,  e  a  proporcionar  a  información  que  se  lle  requira  en  relación  cos  feitos  obxecto  de 
inspección.

5. Non será obstáculo para a realización das actuacións a negativa ou imposibilidade da persoa titular ou 
representante de estar presente durante a súa práctica, sempre que así se faga constar nas actuacións 
que documenten a inspección.

Artigo 81 

1. A actuación dos inspectores acreditados reflectirase nun documento que adoptará unha forma de acta e 
na que constarán como mínimo os seguintes datos:
- Identificación do persoal inspector.
- Identificación e localización do suxeito da inspección, da actividade industrial que realice, dos sistemas 
de abastecemento e depuración de que dispoña, e do permiso de vertedura se é o caso.
- Descrición da actuación inspectora.
- No caso de toma de mostras de auga residual:

o Descrición e localización do punto de vertedura, caudal vertido e parámetros que hai que 
analizar.

o Advertencia de que os resultados analíticos obtidos da mostra tomada poderán utilizarse, 
se procede, para a incoación dun expediente sancionador.

o Ofrecemento do dereito do inspeccionado a solicitar os resultados das análises
o Obrigas  formais:  constancia  ou  non  da sinatura  do  interesado,  da  súa  aceptación  ou 

rexeitamento da mostra xemelga, e do libramento de copia da acta.
E na que tanto o persoal inspector como o interesado poderán facer constar as observacións oportunas.

Unha copia desta acta, asinada polo inspector, entregaráselle ao cliente.

2.  No  caso  de  que  o  comparecente  se  negue  a  asinar  a  acta  ou,  se  é  o  caso,  a  recibir  a  mostra 
contraditoria, o persoal inspector así o fará constar, autorizando a acta coa súa sinatura e entregando 
unha copia ao interesado, deixando igualmente constancia de se este se nega a recibila. Calquera destas  
negativas non afectará á tramitación e conclusións que se establezan posteriormente.

3.  Os feitos  constatados nas  actas  terán  valor  probatorio  cos  efectos  previstos  no art.  137.3  da  Lei 
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións e do procedemento administrativo 
común.

4. No caso de que a redacción ou sinatura da acta se produzan sen a presenza do cliente ou do seu 
representante, notificaráselle o documento para os efectos de que poida presentar cantas alegacións e 
probas considere convenientes no prazo de 10 días.
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5. Descuberta polo concesionario, ou por inspectores autorizados, a existencia de verteduras irregulares, 
redactarase acta de infracción, que será posta inmediatamente en coñecemento do Concello de MOAÑA 
para a imposición das sancións administrativas ou a esixencia de responsabilidades a que haxa lugar.

Artigo 82 

A toma de mostra de augas residuais levarase a cabo de acordo co seguinte procedemento:

1. A mostra tomarase da arqueta de rexistro se existise, ou na súa falta, no último punto accesible de 
saída de augas residuais da instalación previo á incorporación á rede de saneamento.

2. A mostra tomarase nun recipiente en cantidade suficiente para poder dividila en tres submostras en 
senllos  recipientes  de  material  adecuado  ás  determinacións  que  se  prevexa  realizar.  Os  recipientes 
enxaugaranse previamente coa mostra.

3. As mostras así obtidas precintaranse e identificaranse, quedando 2 en poder do inspector, a primeira 
para efectuar as análises e a segunda para a práctica dunha eventual análise dirimente,  e a terceira 
ofrecerase ao interesado para efectos de que poida proceder, se o considera oportuno, á práctica da 
análise contraditoria. Se non puidese facerse cargo dela, ou a rexeitase, comunicaráselle o lugar no que 
esta queda á súa disposición.

4. A natureza dos envases, as súas condicións de preservación, así como os métodos analíticos dos 
diferentes parámetros figuran no ANEXO III do presente regulamento.

5. O volume mínimo que hai que mostrear será de 2 litros por cada unha das submostras sinaladas no 
apartado anterior, agás que xustificadamente poida utilizarse un volume menor. Este volume subdividirase 
en senllos recipientes de 1 litro, sendo un de vidro e outro de plástico, en función dos parámetros que haxa 
que analizar.

6. Poderá prescindirse da toma de mostra para determinar as súas características contaminantes cando 
se trate de verteduras de natureza inequivocamente doméstica e o persoal inspector así o faga constar 
expresamente na acta.

Artigo 83 

1.  A  mostra  da  análise  inicial  e  da  contraditoria,  debidamente  conservada,  deberá  entregarse  ao 
laboratorio correspondente no prazo máximo de 72 horas desde a toma de mostras para os efectos de 
iniciar as análises no devandito prazo.

2. As análises da mostra inicial e contraditoria levaranse a cabo en laboratorios especializados. 

3. O laboratorio que realice a análise inicial ha de entregar os resultados á entidade xestora no prazo de  
30  días  naturais  desde  a  recepción  da  mostra,  procedendo  a  entidade  xestora  a  comunicarllos  ao 
interesado no prazo de 10 días desde a devandita recepción.

4.  O informe analítico,  tanto  da análise inicial  como da contraditoria,  ha de expresar  data  e  hora de 
recepción da mostra, de inicio e fin da análise, así como os métodos analíticos empregados. No seu caso,  
farase constar igualmente o estado de conservación da mostra á súa chegada ao laboratorio.

5. O interesado poderá facer uso do dereito a realizar a análise contraditoria, estando no seu dereito de  
comunicar ou non o resultado deste ao concesionario.

6. A práctica da análise dirimente, por solicitude de calquera das partes, levarase a cabo no laboratorio  
que designe o concesionario de entre aqueles acreditados de acordo coa Norma UNE-EN-ISO 17025. A 
mencionada entidade comunicará ao interesado con antelación suficiente o lugar, data e hora onde se 
levará  a  cabo,  para  os  efectos  de  que  poida  estar  presente  na  operación,  asistido,  se  o  considera  
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oportuno, de persoal técnico. En ningún caso se tomará en consideración a petición de análise dirimente 
transcorridos 2 meses desde a data de toma de mostras ou cando non se realizou a análise contraditoria.

7. Os gastos xerados pola práctica da análise contraditoria corresponderán sempre ao interesado. Os 
gastos da análise dirimente corresponden á parte que o solicite.

II.6. Réxime de infraccións e sancións

Artigo 84 

O  réxime  de  infraccións  e  sancións  relativas  ás  verteduras  ao  sistema  público  de  saneamento  e 
depuración, así como o réxime de medidas cautelares, é o previsto no título VII da Lei 9/2010, do4 de 
novembro, de augas de Galicia.

Artigo 85 

1. A valoración de danos por verteduras de augas residuais ás obras hidráulicas será realizada polo  
concesionario e determinarase en función dos gastos de explotación, e se é o caso, de reposición das 
devanditas infraestruturas.

2. Os danos ás obras hidráulicas que conforman o sistema de saneamento e depuración calcularanse en 
euros/día,  como  resultado  da  ponderación  do  custo  diario  de  explotación  das  instalacións  públicas 
afectadas en relación co caudal e carga contaminante da vertedura que se trate.

3.  O  concesionario  determinará,  de  acordo  cos  orzamentos  aprobados  para  o  efecto,  os  gastos  de 
explotación repercutibles ao responsable da vertedura.

4. A valoración de danos que servirá de base para a cualificación da infracción, para a cuantificación da 
sanción e, no seu caso,  da indemnización que deba imporse, resultará do cálculo ao que se refire o 
apartado segundo deste artigo multiplicado polo número de días que se considere que a vertedura se 
mantivo en situación irregular.

5. Para os efecto do disposto no apartado anterior, computaranse os gastos correspondentes a todo o 
período  no  que  a  instalación  pública  de  saneamento  ou  depuración  quedou  afectada  pola  vertedura 
irregular, aínda se esta fora de carácter illado. En calquera caso, considerarase que a vertedura irregular  
se mantivo ao longo, cando menos, dun día.

6. A valoración de danos deberá notificarse ao presunto infractor de forma simultánea co prego de cargos 
que se dite no correspondente expediente sancionador.

TITULO CUARTO. RÉXIME ECONÓMICO

Capítulo I. FACTURACIÓN, COBRO E INFORMACIÓN 

Artigo 86 

1. É obrigatoria, sen excepción ningunha, a verificación e precintado polo concesionario de todo equipo de 
medida, en canto as súas lecturas serven de base de liquidación das facturacións por consumo de auga.  
Este precinto oficial garante:

a) Que o contador pertence a un sistema aprobado.

b) Que o seu funcionamento no momento da instalación é correcto.
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c) Que o seu mecanismo non sufriu modificación externa que puidese alterar o seu bo funcionamento.

2. O cliente nunca poderá manipular o equipo de medida nin no seu precinto, agás autorización escrita do  
concesionario. A súa instalación e precintado serán realizados sempre polo persoal do concesionario.

3. No caso de roturas de precintos,  o dono farase responsable,  facéndolle aboar unha liquidación da 
contía de fraude, que incluirá un consumo equivalente á capacidade nominal do contador do que dispoña 
a instalación ou, na súa falta, o que regulamentariamente corresponde ás instalacións utilizadas para a  
acción fraudulenta, cun tempo de oito horas diarias de utilización e durante un prazo que medie entre a  
data do último precintado ou a data de adquisición da titularidade ou dereitos de uso da instalación citada,  
e o momento en que se emendase a existencia da fraude detectada, sen que poida exceder, en total, máis  
dun ano.

Artigo 87 

Os equipos medidores de consumo serán verificados:

a) Previamente á súa instalación no terreo ou local que haxa que abastecer.

b) Despois de toda reparación.

c) Sempre que o considere necesario o concesionario.

d) Por disposición do Concello e das autoridades competentes.

Artigo 88 

É obriga do cliente a conservación en bo estado do equipo de medida e do recinto en que se aloxa, así 
como do acceso a este.

Artigo 89 

Como norma xeral, a determinación dos consumos que realice cada cliente concretarase pola diferenza 
entre as lecturas dos dous períodos consecutivos de facturación.

Artigo 90

1. Cando non sexa posible coñecer os consumos certamente realizados, como consecuencia de avaría no 
equipo de medida, ausencia do cliente no momento en que se tentou tomar a lectura, ou por causas non  
imputables ao concesionario,  a facturación do consumo efectuarase de acordo ao consumo realizado 
durante  o  mesmo período  de  tempo e  na  mesma época  do  ano  anterior.  De  non  existir  referencia,  
liquidaranse as facturacións segundo a media aritmética do seis meses anteriores.

2. Naqueles casos nos que non existan datos históricos para obter a media á que se alude no parágrafo 
anterior, os consumos determinaranse en   base a o consumo rexistrado no período equivalente do ano  
anterior. Se non existise período de referencia, facturarase unha media aritmética dos últimos seis meses.

3. Naqueles casos nos que non existan datos históricos para obter o termo medio ao que se alude no 
parágrafo anterior, facturarase a cota mínima trimestral.

4. Os consumos así estimados terán o carácter firme no suposto de avaría no contador, e de liquidación a  
conta nos restantes supostos, nos que, unha vez obtida a lectura real,  regularizarase a situación, por  
exceso ou por defecto, na facturación do seguinte período, descontando, do consumo total acumulado, a  
suma dos m3 que se estimaron en cada período inmediatamente anterior sen lectura real.
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Artigo 91

1.Naqueles  casos  en  que  as  vivendas,  locais  comerciais  e  edificios  industriais  utilicen  auga  doutras 
procedencias, exclusivamente ou xunto coa da rede pública de abastecemento, e vertan as súas augas 
residuais á rede pública de saneamento,  o abonado instalará ao seu cargo os aparellos de medición 
adecuados que servirán de base para a facturación.

2.En tanto non se produza a instalación de ditos aparatos medidores, o Concesionario facturaralle a taxa  
fixa establecida na correspondente Ordenanza fiscal.
3.As traídas veciñais legalmente constituídas poderán fixar mediante convenio co Servizo Municipal de 
Augas os métodos de control de facturación que consideren axeitados, incluído o aforamento de caudais  
de vertido. En todo caso, ditos convenios deberán ser coñecidos e autorizados pola Comisión de Goberno 
Municipal.

4.Non se poderán verter á rede de saneamento as augas non residuais que se recollan nos baixos e sotos  
dos edificios e provenientes de mananciais ou filtracións do terreo. En caso de que fose autorizado o dito  
vertido por non haber outra posibilidade, o responsable deste estará obrigado a aboar unha cantidade  
mensual calculada de acordo cos gastos ocasionados en bombeo e depuración polo caudal
vertido.

Artigo 92

Os impostos, taxas, arbitraxes, dereitos, tributos ou gastos de calquera clase, establecidos ou que poidan 
establecerse polo Estado, Provincia, Municipio ou calquera Administración pública, que graven dalgunha 
forma, ben a documentación que sexa necesario formalizar para subscribir un contrato de subministración, 
ou ben a subministración en si mesma, así como calquera outra circunstancia relacionada con esta, serán 
por conta do cliente.

Artigo 93

1. O cliente poderá facer efectivos os importes facturados polo concesionario nas súas oficinas, nas caixas 
de aforros, entidades de crédito ou outros establecementos ou oficinas autorizadas polo concesionario, ou 
ben a través da conta do cliente na entidade bancaria ou caixa de aforros que para o efecto sinale. 
Igualmente,  en casos excepcionais,  o cliente poderá facer efectivo o importe do recibo mediante xiro  
postal ou outro medio similar, sempre coa conformidade previa e expresa do concesionario.

2. O abono dos recibos periódicos do servizo efectuarase preferentemente polo sistema de domiciliación 
bancaria, con oficina aberta no termo municipal ou, na súa falta, na oficina do concesionario en días 
hábiles e en horario de oficina.

3. No caso de devolución de recibos polas entidades bancarias, por causas imputables ao cliente, será por  
conta deste  a totalidade dos gastos que se produzan por  motivo da devandita devolución,  incluída a  
liquidación de xuros de mora correspondentes.

Artigo 94

1. O cliente poderá facer efectivo os importes facturados polo concesionario preferentemente polo sistema 
de domiciliación  bancaria  con  oficina  aberta  no  termo municipal  ou,  no  seu  defecto,  nas  oficinas  do 
concesionario en días hábiles e en horario de oficina.

2. En caso de que as entidades bancarias devolvan os recibos, por causas imputables ao cliente, será por  
conta deste a totalidade dos gastos que se produzan por motivo da dita devolución, incluída a liquidación 
de xuros de mora correspondentes.
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Dúas devolucións consecutivas darán lugar á anulación da domiciliación bancaria.

3. Pasado o período voluntario sen facer efectivo o correspondente recibo, isto será causa de iniciación do 
expediente de suspensión de subministro, sen prexuízo de que o importe impagado quede incluído en 
procedemento de prema.

4. Para os casos de morosidade no aboamento dos recibos, o Concello autorizará a xestión do corte de 
subministro.  Correrán  a  cargo  do  cliente  os  gastos  da  dita  xestión  (elaboración  de  comunicados, 
certificado de correos, etc.) se se realizase o pagamento antes de efectuarse o corte, así como os de 
reposición de subministro, no caso de que o corte se levase a cabo.

5. No caso de rotura de precintos por parte do cliente, este feito será notificado mediante o expediente 
correspondente ao Concello, e o infractor será penalizado cunha sanción igual ao importe do subministro 
correspondente a 12 meses polo mínimo de consumo e importe da cota de servizo na tarifa contratada.

Artigo 95

O cliente  poderá obter do concesionario  calquera información relacionada coas lecturas,  facturacións, 
comprobacións de contador, cobros, tarifas aplicadas e, en xeral,  sobre toda cuestión relacionada coa 
subministración que se xerou nun período de dous anos anteriores á data de presentación da petición 
correspondente.

O concesionario disporá dunha oficina de información ao público dentro do centro urbano da cidade, para 
os efectos de información e reclamacións.

Artigo 96

1. O cliente terá dereito a reclamar a devolución de ingresos indebidos do concesionario. A devolución das 
cantidades  percibidas  indebidamente  deberá  ser  inmediata,  unha  vez  que  se  comprobe  o  erro  de 
facturación, de medida ou calquera outra causa que provocase o erro.

2. Cando o cliente presente unha reclamación para a devolución de ingresos indebidos, expresará de 
forma clara e concisa os conceptos polos que reclama e os fundamentos da reclamación, e achegará a 
esta os xustificantes dos ingresos supostamente indebidos e calquera outra documentación que ao caso 
corresponda.

3. O concesionario queda obrigado a resolver a reclamación na maior brevidade.

4. Non será atendida ningunha reclamación sobre consumo de auga que non sexa formulada polo cliente  
ou persoa que o represente legalmente.

Artigo 97

Cando o abonado desexe causar baixa no subministro, está obrigado a aboar todos os recibos pendentes 
e o importe total da facturación do trimestre en que cause baixa.

Artigo 98

Cando o cliente desexe causar baixa no subministro, está obrigado a aboar todos os recibos pendentes e 
o importe total da facturación do trimestre en que cause baixa.

Capítulo II. INSPECCIÓNS E SANCIÓNS

Artigo 99
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1. O concesionario está autorizado para vixiar as condicións e forma en que os clientes utilizan o servizo 
de abastecemento e saneamento.

2.  A  negativa  a  facilitar  a  entrada  en  horas  hábiles  ás  persoas  autorizadas  polo  concesionario  para 
efectuar as devanditas comprobacións, xustificarase mediante a presenza dun axente da autoridade ao 
único  efecto  de que  sexa  testemuña da  negativa.  Nos casos  en  que  non  sexa  posible  lograr  a  súa 
presenza, bastará a xustificación mediante testemuñas.

3. Non será obstáculo para a realización das actuacións a negativa ou imposibilidade da persoa titular ou 
representante de estar presente durante a súa práctica, sempre que así se faga constar nas actuacións 
que documenten a inspección.

4. Fóra do caso de incendios, que porán en coñecemento do concesionario dentro das vinte e catro horas  
posteriores ao sinistro, baixo ningún pretexto poderán os clientes ou quen os represente:
a. Utilizar a auga para usos distintos aos estipulados na póliza de servizo.
b. Vender ou ceder auga a favor dun terceiro.
c. Deixar correr a auga sen necesidade.
d. Abrir nin facer uso dos rexistros que pechan os aparellos de toma, chaves de paso ou outros servizos.
e. Establecer ningún ramal entre a toma e o aparello que verifique o aforamento, nin facer derivación da  
instalación para outros locais ou vivendas diferentes ás consignadas na póliza

O  incumprimento  de  calquera  destes  supostos  daría  lugar  á  aplicación  do  artigo  86.3  do  presente 
regulamento.

Artigo 100

1. A actuación dos inspectores acreditados polo concesionario reflectirase nun documento que adoptará 
unha forma de acta, e na que quedarán reflectidos o nome e domicilio do cliente inspeccionado, día e hora 
desta, e os feitos contrastados.

Unha copia desta acta, asinada polo inspector, entregaráselle ao cliente.

2.  Os  inspectores  para  o  efecto  deberán  convidar  ao  cliente,  persoal  dependente  deste,  familiar  ou 
calquera outra  persoa que  poida actuar  de  testemuña a que  presencie  a  inspección  e  asine  a  acta, 
podendo o cliente facer constar, coa súa sinatura, as manifestacións que considere pertinentes.

No  caso  de  que  o  comparecente  se  negue  a  asinar  a  acta,  o  persoal  inspector  así  o  fará  constar,  
autorizando  a  acta  coa  súa  sinatura  e  entregando  unha  copia  ao  interesado,  deixando  igualmente 
constancia  de  se  este  se  nega  a  recibila.  Calquera  destas  negativas  non  afectará  á  tramitación  e  
conclusións que se establezan posteriormente.

O cliente poderá dirixirse,  posteriormente,  aínda que dentro das corenta e oito horas seguintes,  coas  
alegacións que xulgue oportunas, á Dirección do concesionario. Non se tomarán en consideración as 
manifestacións que non veñan asinadas polo cliente titular ou quen acredite a súa representación.

No  caso  de  que  o  comparecente  se  negue  a  asinar  a  acta,  o  persoal  inspector  así  o  fará  constar,  
autorizando  a  acta  coa  súa  sinatura  e  entregando  unha  copia  ao  interesado,  deixando  igualmente 
constancia de se este se nega a recibila.

Artigo 101

1. O concesionario, na vista da acta redactada e das alegacións interpostas, requirirá ao propietario da 
instalación para que corrixa as deficiencias observadas nesta, co apercibimento de que, de non levalo a  
efecto no prazo de cinco días hábiles, aplicarase o procedemento sancionador establecido.

2.  Cando  polo  persoal  do  concesionario  se  atopen  derivacións  nas  súas  redes  con  utilización  de 
subministración  sen  convenio  ningún,  é  dicir,  realizadas clandestinamente,  o  devandito  concesionario 
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poderá efectuar o corte inmediato da subministración, en tales derivacións, dando conta diso por escrito 
aos organismos correspondentes con competencias en materia de Industria.

Artigo 102

1. O concesionario, en posesión da acta, formulará a liquidación da fraude, distinguíndose, para os efectos  
da facturación e as responsabilidades da fraude, os seguintes casos:

a) Que non exista contrato ningún para a subministración de auga.

b) Que por calquera procedemento, se manipulara ou alterara o rexistro do contador ou equipo de medida. 

c) Que se realizaron derivacións de caudal, permanente ou circunstancial, antes dos equipos de medida.

d)  Que se utilice  a auga para usos distintos dos contratados,  afectando á facturación dos consumos 
segundo a tarifa que hai que aplicar.

2. O concesionario practicará a correspondente liquidación, segundo os casos, da seguinte forma:

Caso a.  Formularase unha liquidación por  fraude que incluirá  un consumo equivalente  á  capacidade 
nominal do contador que regulamentariamente correspondese ás instalacións utilizadas para a acción 
fraudulenta, cun tempo de oito horas diarias de utilización e durante o prazo que medie entre a adquisición 
da titularidade ou dereitos de uso das instalacións citadas, e o momento en que emendase a existencia da  
fraude detectada, sen que poida estenderse, en total, a máis dun ano.

Caso  b.  Se  se  falsearon  as  indicacións  do  contador  ou  equipo  de  medida  instalado,  por  calquera 
procedemento ou dispositivo que produza un funcionamento anormal deste, tomarase como base para a 
liquidación da contía da fraude a capacidade de medida do caudal nominal, computándose o tempo a 
considerar en oito horas diarias desde a data da última verificación oficial do contador, sen que este tempo 
exceda do ano, descontándose os consumos que durante este período de tempo fosen clientes polo autor  
da fraude.

Caso c.  Se  a  fraude  se  efectuou  derivando  o  caudal  antes  do  contador,  liquidarase  como no  caso 
primeiro,  de  non  existir  contrato  de  subministración,  e  sen  facerse  desconto  pola  auga medida  polo 
contador.

Caso d. Neste caso, a liquidación da contía da auga utilizada en forma indebida practicarase en favor do 
concesionario, aplicando ao consumo e á cota de servizo a diferenza existente entre a tarifa que en cada  
período correspondese ao uso real que se lle está dando á auga, e as que, no devandito período, se 
aplicaron en base ao uso contratado. A devandita liquidación non poderá ser computada en máis de catro 
anos.

3. En todos os casos, o importe da fraude deducida de acordo aos preceptos establecidos nos parágrafos 
anteriores, estará suxeito aos impostos que lle fosen repercutibles, debéndose consignar a contía destes 
nas correspondentes liquidacións.

4.  As  liquidacións  que  formule  o  concesionario  serán  notificadas  aos  interesados  que,  contra  estas, 
poderán formular reclamacións ante o organismo competente en materia de consumo, no prazo de quince 
días que contarán desde a notificación da devandita liquidación, sen prexuízo das demais accións en que 
se consideren asistidos.

Artigo 103

Toda actuación, comportamento ou conduta que incumpra a normativa deste regulamento, dará lugar á 
imposición de sancións aos infractores, conforme ao previsto neste regulamento e na normativa sectorial 
aplicable, sen prexuízo e con independencia da esixencia de danos e perdas, e das responsabilidades de 
orde penal que procedesen.
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Disposicións finais.

Derróganse cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao preceptuado neste regulamento.
O presente regulamento entrará en vigor unha vez que sexa publicado o seu texto íntegro definitivo no 
Boletín Oficial da Provincia.

ANEXO I. Verteduras prohibidas

a) Materias sólidas ou viscosas en cantidades ou tamaños tales que, por si soas ou por integración con 
outras,  produzan  obstrucións  ou  sedimentos  que  impidan  o  correcto  funcionamento  do  sistema  ou 
dificulten os traballos da súa conservación ou mantemento.
b) Disolventes ou líquidos orgánicos inmiscibles na auga, combustibles ou inflamables.
c) Aceites e graxas flotantes sólidas ou semisólidas.
d) Substancias sólidas potencialmente perigosas.
e) Gases ou vapores combustibles ou inflamables, explosivos ou tóxicos ou procedentes de motores de 
explosión.
f) Materias que, por razón da súa natureza, propiedades ou cantidades, por si mesmas ou por integración  
con outras, poidan orixinar:
1. Calquera tipo de molestia pública
2. A formación de mesturas inflamables ou explosivas co aire.
3. A creación de atmosferas molestas, insalubres, tóxicas ou perigosas que impidan ou dificulten o traballo 
do persoal encargado da inspección, limpeza, mantemento ou funcionamento do sistema.
4. A coloración das augas residuais de tal modo que non se poidan eliminar con ningún dos procesos 
de tratamento usuais nas estacións depuradoras.
g)  Materias que, por si mesmas ou a consecuencia de procesos ou reaccións que teñan lugar dentro 
da rede, teñan ou adquiran calquera propiedade corrosiva capaz de danar ou deteriorar os materiais do 
sistema ou prexudicar ao persoal encargado da súa limpeza e conservación.
h)  Residuos de natureza radioactiva.
i) Residuos industriais ou comerciais que, polas súas concentracións ou características tóxicas ou 
perigosas, requiran un tratamento específico ou un control periódico dos seus efectos nocivos potenciais
j) As verteduras que por si mesmas ou a consecuencia de transformacións químicas ou biolóxicas 
que  se  poidan  producir  na  rede  de  saneamento  dean  lugar  a  concentracións  de  gases  nocivos  na 
atmosfera da rede de sumidoiros superiores aos seguintes límites:
1. Dióxido de carbono:      15.000 ppm
2. Dióxido de xofre:  5  ppm
3. Monóxido de carbono:             25 ppm
4. Cloro:              1  ppm
5. Ácido sulfhídrico: 10 ppm
6. Ácido cianhídrico: 4,5 ppm
k) Residuos sanitarios definidos na normativa vixente na devandita materia.
l) Residuos sólidos ou semisólidos xerados por sistemas de saneamento e depuración.
m) Residuos de orixe pecuaria.
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 ANEXO II. Verteduras limitadas

Parámetro Valor límite Unidades

pH 5,5 - 9

1,2 Dicloroetano 0,40 mg/l

Aceites e graxas 100,00 mg/l

Aldehidos 2,00 mg/l

Aluminio 10 mg/l

Amoníaco 30,00 mg/l

AOX (1) 2,00 mg/l

Arsénico 1,00 mg/l

Bario 10,00 mg/l

Boro 3,00 mg/l

BTEX (2) 5,00 mg/l

Cadmio 0,10 mg/l

Chumbo 1,00 mg/l

Cianhídrico 10,00 cc/m3 de aire

Cianuro 0,50 mg/l

Cianuro disolto 1,00 mg/l

Cloro 1,00 cc/m3 de aire

Cloruros 2.000,00 mg/l

Cobre 3,00 mg/l

Condutividade eléctrica (25º C) 5.000,00 µS/cm

Cor Inapreciable en dilución 1/30

Cromo hexavalente 0,5 mg/l

Cromo total 2,00 mg/l

DBO5 500,00 mg/l

DQO 1.000,00 mg/l

Dióxido de xofre 15,00 mg/l

Estano 3,00 mg/l

Fenois totais 1,00 mg/l

Ferro 10,00 mg/l

Fluoruros 10,00 mg/l
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Parámetro Valor límite Unidades

Fosfatos 60,00 mg/l

Fósforo total 40,00 mg/l

Hidrocarburos 15,00 mg/l

Hidrocarburos aromáticos policíclicos 0,20 mg/l

Manganeso 5,00 mg/l

Materias inhibidoras 20,00 equitox

Mercurio 0,01 mg/l

Níquel 2,00 mg/l

Nitratos 50,00 mg/l

Nitróxeno amoniacal 30,00 mg/l

Nitróxeno total Kjeldahl 40,00 mg/l

Nonilfenol 1,00 mg/l

Percloroetileno 0,40 mg/l

Pesticidas 0,10 mg/l

Praguicidas totais 0,10 mg/l

Selenio 0,50 mg/l

Sólidos en suspensión 500,00 mg/l

Sulfatos 400,00 mg/l

Sulfhídrico 20,00 cc/m3 de aire

Sulfuros disoltos 0,30 mg/l

Sulfuros totais 1,00 mg/l

Temperatura 30,00 ºC

Tensioactivos aniónicos (3) 6,00 mg/l LSS

Triacinas totais 0,30 mg/l

Tributilestano 0,10 mg/l

Triclorobenceno 0,20 mg/l

Zinc 2,00 mg/l

(1) Poderán observarse valores superiores de AOX naqueles casos nos que se cumpran os valores de organoclorados 
individualizados deste anexo II
(2) Suma de benceno, tolueno, etilbenceno e xileno
(3) Substancias activas co azul de metileno expresadas como lauril sulfato sódico (LSS)
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 ANEXO III. Condicións de preservación de mostras e métodos analíticos

Parámetro para analizar Tipo de envase (1-

2)
Técnica de conservación (3) Método analítico (4)

Temperatura  Para realizar in situ Termometría.
PH Indiferente - Potenciometría.
Condutividade Indiferente Refrixeración Condutimetría.
Sales solubles Indiferente Refrixeración Condutimetría. Gravimetría.
Materias en suspensión (MES) Indiferente Refrixeración Filtración  en  discos  de  fibra  de 

Vidro (norma UNE ou similar).
Demanda química  de  osíxeno 
(DQO)

Indiferente  (Vidro 
no  caso  de 
valores baixos)

Acidificación  ata  pH<2 
con H2SO4 e Refrixeración

Método  del  dicromato  potásico. 
Norma  UNE  77-004-89  ou 
similar.

Demanda  bioquímica  de 
osíxeno (DBO5)

Indiferente  (Vidro 
no  caso  de 
valores baixos)

Refrixeración Método  manométrico.
Método de dilucións.

Aceites  e  graxas  e/ou 
hidrocarburos totais

Vidro Acidificación  ata  pH<2 
con H2SO4 ou HCl

Gravimetría.  Espectrofotometría 
infravermella (IR). Cromatografía 
de gases (CG).

Materias  inhibidoras 
(toxicidade)

Vidro Refrixerar  ou  conxelar 
en función  do  tempo  de 
almacenaxe  previa  á 
análise 

Inhibición  de  luminiscencia  de 
Vidro  Fischeri  (norma  UNE-EN-
ISO 11348-3). 

Resto  de  parámetros  (N-NH4, 
NTK,  N-NO3,  SO4  -3  etc.) 
agás  os descritos  a 
continuación

Indiferente Refrixeración Espectrofotometría  UV-Visible. 
Cromatografía  iónica  (CI). 
Potenciometría etc.

Cianuro Indiferente Adición  de  NaOH  até 
pH>12,  Refrixeración  na 
escuridade

Espectrofotometría  UV-Visible  o 
potenciometría  previa 
destilación.

Fósforo total Vidro Refrixeración UV-Visible previa dixestión. ICP-
Masas.

Cloruros Indiferente - Volumetría.  Potenciometría. 
Cromatografía iónica (CI).

Fluoruros Plástico - Potenciometría  UV-Visible 
Cromatografía iónica.

Metais pesados (agás mercurio 
e cromo VI)

Plástico  ou  Vidro 
lavado con HNO3

Acidificación  até  pH<2 
con HNO3

Absorción  atómica,  ICP-Masas.
ICP-Óptica (OES).

Mercurio Plástico  ou  Vidro 
lavado con HNO3

Acidificación  até  pH<2
con HNO3 e Refrixeración 
a 4ºC

Absorción atómica por vapor frío.
ICP-Masas.

Cromo VI Indiferente Refrixeración UV-Visible.
Sulfuros Plástico ou Vidro Refrixeración e adición de 

4 pingas de acetato de Zn 
2N/100  ml  de  mostras
e NaOH até pH>9

Espectrofotometría  UV-Visible. 
Cromatografía iónica.

Fenois totais Indiferente Refrixerar  e  acidificar  até 
pH<2 con H2SO4

(1) De acordo coas condicións de conservación establecidas no Standard Methods for the examination of water and 
wastewater. 20th Edition.
(2) De acordo coas condicións de conservación establecidas no Standard Methods for the examination of water and 
wastewater. 20th Edition.
(3) Os volumes tomados para cada parámetro dependerán da concentración do contaminante que hai que determinar 
e da técnica analítica asociada. En todo caso, o laboratorio encargado da determinación analítica fixará o volume 
necesario de mostra en función dos seus procedementos de traballo.
(4) Os métodos analíticos que hai  que seguir  para determinar  de cada un dos parámetros estarán baseados en 
normas UNE-EN, EN, UNE ou en metodoloxía aceptada internacionalmente.
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7º.-           MODIFICACIÓN ORDENANZA DE VENDA AMBULANTE PARA OS DÍAS FESTIVOS  

O  asunto  foi  ditaminado  pola  Comisión  Informativa  de  Contas,  Facenda,  Persoal,  Réxime  Interior  e  
Emprego realizada o día 23/09/2014.

 O Sr. Alcalde le a súa proposta que literalmente di:

« PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DA ORDENANZA DE VENDA AMBULANTE  
SOBRE DÍAS FESTIVOS

Con  data  14/01/2014,  a  concelleira  de  Promoción  Económica  realiza  proposta  de  modificación  da  
Ordenanza de venda ambulante do Concello de Moaña. Emitido informe por esta Secretaría,  da data  
21/01/2014, emítese nova proposta con data 27/01/2014.

A  Ordenanza  municipal  da  venda  ambulante  do  Concello  de  Moaña  foi  aprobada  polo  Pleno  da  
Corporación na sesión da data 04/12/2003, publicada no BOP nº 244 da data 18/12/2003. Posteriormente,  
na sesión da data 04/11/2010, o Pleno da Corporación modificou a dita ordenanza, publicándose no BOP  
número 248 do 29/12/2010. 

O  Pleno  da  Corporación,  na  sesión  da  data  30/01/2014,  acordou,  no  punto  5º  da  orde  do  día,  a  
modificación da Ordenanza de venda ambulante no relativo á modificación do artigo 9, parágrafo primeiro,  
no referente aos días de mercado.

Coa data 27/05/2014 publicouse no Boletín Oficial da Provincia número 100, da data 27/05/2014, edicto  
relativo á exposición pública do dito acordo, outorgando un prazo de trinta días hábiles para os efectos da  
presentación de reclamacións ou suxestións.

Coa data  06/06/2014,  rexistro  de  entrada  número  3705,  a  Asociación  Galega  de  Ambulantes  y 
Autónomos presenta escrito  no que reclaman a adaptación da ordenanza  á vixente Lei  13/2010 do  
Comercio Interior de Galicia en diversos artigos.

Coa data 26/06/2014, rexistro de entrada número 4290, a Federación de Comerciantes e Industriais do  
Morrazo-FECIMO presenta escrito no que presenta alegacións á modificación da Ordenanza vixente da  
venda ambulante, opoñéndose á apertura nos días festivos por resultar prexudicial para a conciliación da  
vida persoal e familiar dos traballadores e traballadoras. Mostran a súa desconformidade á apertura o 1 de  
xaneiro, 1 de maio, 17 de maio, 25 de xullo e 25 de decembro. 
Coa data 10/09/2014, o secretario emitiu informe.
 PROPONSE a adopción polo Pleno do seguinte acordo:
Rexeitar a alegación presentada pola  Asociación Galega de Ambulantes y Autónomos, e manter o 
texto aprobado. 

Aceptar  a  alegación  da  Federación  de  Comerciantes  e  Industriais  do  Morrazo-FECIMO  sobre os 
mercadillos extraordinarios, e a celebración do mercadillo os días 1 de xaneiro, 1 de maio, 17 de maio, 25  
de xullo e 25 de decembro. 

Primeiro.-  Modificar o parágrafo primeiro do artigo 9 da vixente Ordenanza municipal de venda ambulante  
do Concello de Moaña que queda redactada do seguinte xeito:

“Os días do mercado serán todos os mércores e sábados do ano, incluídos os que cadren en  
festivo, a non ser que sexa festivo local. Tamén poderá realizarse durante o ano, como máximo un  
mercadillo extraordinario,  o cal deberá ser autorizado pola Xunta de Goberno do Concello.  Así  
mesmo, tampouco se realizarán mercados aqueles mércores e sábados nos que coincidan os días  
1 de xaneiro, 1 de maio, 17 de maio, 25 de xullo e 25 de decembro.”

Segundo.- Publicar esta modificación no "Boletín Oficial" da provincia de Pontevedra para a súa  
entrada en vigor. 
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Moaña, 22 de setembro de 2014. O alcalde. Asdo: José Fervenza Costas. » 
 Intervén un representante de FECIMO quen indica que para nós é unha sorpresa e que se vai 

votar unha modificación da venda ambulante obsoleta que non cumpre a legalidade, é do ano 2003 e 
incumpre a Lei de 2010 e pide que se debe adaptar á lei. Sinala que é ilegal a ordenanza e conculca a Lei. 
A alegación é para que o mercadillo sexa os días festivos que coincidan en mércores e sábados e querían 
que  a festa  do Carme fose a excepción.  Indican  que defenden o noso  medio  de vida  e  o  comercio 
sedentario boicotea os nosos dereitos e ataca ao comercio ambulante en vez de ir contra as grandes  
áreas. Vaise facer un grande área aquí e quitará postos de traballo. Engade que posiblemente sexa ilegal 
aprobar unha modificación dunha ordenanza que non é legal. Sinala que no mercadillo non se cumpre a 
ordenanza.  Na  lei  fala  do  artigo  3  sobre  ordenación  do  mercadillo.  Non  hai  control  municipal  no 
funcionamento do mercadillo.  A licenza ten que estar nun lugar visible e poden vostedes comprobalo que 
non se cumpre. Vostedes deben volver a reformular unha nova petición. O día que non nos permiten  
traballar, nós non comemos.

 Don Xosé Manuel Millán indica que o felicita por unha frase; que non se cumpren as ordenanzas. 
Incúmprense e isto é o que expón o portavoz de vendedores ambulantes. Nós,  o noso grupo, nunca 
tivemos esa responsabilidade pero púxose empeño en regular o mercadillo. Débense facer as cousas con 
prudencia.  Hai  intencións  económicas  enfrontadas  e  hai  que  consensualas.  Neste  caso  non  houbo 
diálogo.  Antes rexeitábanse as alegacións, o BNG non decidía a favor de ningún. É razoable o que din os 
ambulantes porque non se adapta á lei. Que nos explique o secretario. A solución eu non lla digo.

 Dona Marta Freire indica que se nos dixo que había consenso entre todas as partes. Pero non se 
lles consultou. O PSOE abstense. Pregunta en que situación queda a ordenanza se se pode aplicar na 
súa totalidade. Cal é a situación na que queda.

  Dona Rosa Solla indica que non estivo nas reunión. Hai unha nova lei e nós iremos adaptando 
pouco a pouco a ordenanza.

 O Sr.  Alcalde indica que o día 1 de xaneiro non é normal facer o mercadillo,  nin un 25 de  
decembro. Os grupos van estar de acordo. Podemos ser flexibles. O Sr. Alcalde ofrécese e manifesta a  
súa vontade de diálogo.

  Dona Marta Freire pregunta se esta modificación parcial se pode aplicar. 

 O Secretario indica que as normas, neste caso unha ordenanza, están en vigor ata que outra  
norma de igual ou superior rango a modifica. No presente caso, a modificación proposta da ordenanza en 
vigor  non  vai  en  contra  da  normativa  vixente  sobre  a  venda  ambulante,  polo  que  pode  aplicarse  a  
modificación para os días festivos. 

Sometido o tema a votación, o Pleno da Corporación por oito votos a favor, os do Partido Popular, e nove 
abstencións, as do BNG e PS de G-PSOE, acordan: 

Rexeitar a alegación presentada pola  Asociación Galega de Ambulantes y Autónomos, e manter o 
texto aprobado. 

Aceptar  a  alegación  da  Federación  de  Comerciantes  e  Industriais  do  Morrazo-FECIMO  sobre os 
mercadillos extraordinarios, e a celebración do mercadillo os días 1 de xaneiro, 1 de maio, 17 de maio, 25 
de xullo, e 25 de decembro. 

Primeiro.-  Modificar o parágrafo primeiro do artigo 9 da vixente Ordenanza municipal de venda ambulante  
do Concello de Moaña que queda redactada do seguinte xeito:

“Os días do mercado serán todos os mércores e sábados do ano, incluídos os que cadren en 
festivo, a non ser que sexa festivo local. Tamén poderá realizarse durante o ano, como máximo un 
mercadillo extraordinario, o cal deberá ser autorizado pola Xunta de Goberno do Concello.  Así 
mesmo, tampouco se realizarán mercados aqueles mércores e sábados nos que coincidan os días 
1 de xaneiro, 1 de maio, 17 de maio, 25 de xullo e 25 de decembro.”
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Segundo.- Publicar esta modificación no "Boletín Oficial" da provincia de Pontevedra para a súa 
entrada en vigor. 

8º.-           MODIFICACIÓN ORDENANZA DE VENDA AMBULANTE SOBRE INFRACIÓNS E SANCIÓNS  

O  asunto  foi  ditaminado  pola  Comisión  Informativa  de  Contas,  Facenda,  Persoal,  Réxime  Interior  e  
Emprego realizada o día 23/09/2014.

O Sr. Alcalde le a súa proposta que literalmente di:

« PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DA ORDENANZA DE VENDA AMBULANTE  
SOBRE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
Coa  data14/01/2014,  a  concelleira  de  Promoción  Económica  realiza  proposta  de  modificación  da  
Ordenanza de venda ambulante do Concello de Moaña. Emitido informe por esta Secretaría,  da data  
21/01/2014, emítese nova proposta coa data 27/01/2014.

A  Ordenanza  municipal  da  venda  ambulante  do  Concello  de  Moaña  foi  aprobada  polo  Pleno  da  
Corporación na sesión da data 04/12/2003, publicada no BOP nº 244 da data 18/12/2003. Posteriormente,  
na sesión da data 04/11/2010, o Pleno da Corporación modificou a dita ordenanza, publicándose no BOP  
número 248 do 29/12/2010. 

O Pleno da Corporación na sesión da data 30/01/2014 acordou, no punto 6º da orde do día, a modificación  
da  Ordenanza  de  venda  ambulante,  no  relativo  á  modificación  dos  artigos  24  e  25,  no  referente  á  
infraccións e sancións.

Coa data 27/05/2014, publicouse no Boletín Oficial da Provincia número 100, da data 27/05/2014, edicto  
relativo á exposición pública do dito acordo, outorgando un prazo de trinta días hábiles para os efectos da  
presentación de reclamacións ou suxestións.

Coa data 24/06/2014, rexistro de entrada número 4212, don Julio Bara Juncal presenta escrito no que se  
opón ás modificacións da ordenanza  por  ser  contraria a dereito,  contravir  principios fundamentais de  
dereito europeo e constitucional, obstaculizar  a libre circulación de traballadores, e atentar as sanción  
propostas contra os principio de proporcionalidade e racionalidade. 

Coa data 10/09/2014, o secretario emitiu informe, no que conclúe que a modificación do artigo 24 da  
Ordenanza municipal da venda ambulante do Concello de Moaña proposta,  ADÁPTASE a cualificación 
das infraccións e sancións, en virtude do previsto no artigo 105 da Lei 13/2010,  do 17 de decembro de 
comercio interior de Galicia, como infraccións graves, e as contías das sancións que se propón no artigo  
25 da ordenanza adáptanse ao artigo 141 da Lei 7/1985, logo da modificación introducida polo apartado 4  
do artigo primeiro da Lei 57/2003 do 16 de decembro.

Por todo o exposto,  PROPONSE rexeitar a alegación presentada por don Julio Bara Juncal da data  
24/06/2014 contra o acordo do Pleno da Corporación da data 30/01/2014, punto 6º, no que se aprobou a  
modificación  da  Ordenanza  de  venda  ambulante  do  Concello  de  Moaña  no  relativo  a  infraccións  e  
sancións e aprobar definitivamente a citada modificación. 

Respecto á alegación da  Asociación Galega de Ambulantes y Autónomos acéptase e inclúese no 
artigo 24.4 da vixente ordenanza.

PROPONSE a adopción polo Pleno do seguinte acordo:

PRIMEIRO.- Modificar  os  artigos  24  e  25  da  vixente  Ordenanza  municipal  de  venda  ambulante  do  
Concello de Moaña que queda redactada do seguinte xeito:
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A) ARTIGO 24.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
3.- Serán faltas graves (engádese):

- Practicar a venda fóra dos perímetros e/ou lugares autorizados ou con transgresión dos días e  
horarios establecidos.

- Practicar  a  venda  calquera  persoa  non  autorizada  por  este  Concello  ou  comerciantes  que  
incumpran os requisitos establecidos na presente ordenanza reguladora.

4.- Serán faltas moi graves (engádese):
- Negarse ou resistirse a subministrar datos ou a facilitar a información requirida polas autoridades e  

os seus axentes no exercicio das súas funcións de inspección, cando se efectuase a través de  
violencia física ou verbal ou calquera outra forma de presión.  

-  Reincidir na comisión de infraccións graves.
- A carencia de exposición ao público da licenza.  

Entenderase  por  reincidencia  a  comisión,  no  período  dun  ano,  de  máis  dunha infracción  da  mesma  
natureza, cando así fose declarado por resolución firme.
Non obstante  o sinalado no apartado anterior,  para cualificar  unha infracción como moi  grave só se  
atenderá á reincidencia en infraccións graves, e a reincidencia en infraccións leves só determinará que  
unha infracción deste tipo sexa cualificada como grave cando se incorrese en máis de dúas infraccións de  
carácter leve, cando así fose declarado por resolución firme.
ARTIGO 25. SANCIÓNS
1.- Por faltas leves: multas de 100 a 750 euros
2.- Por faltas graves: multas de 1000 a 1500 euros
3.- Por faltas moi graves: multas de 1500 a 3000 euros.

SEGUNDO.- Publicar esta modificación no "Boletín Oficial" da provincia de Pontevedra para a súa entrada  
en vigor. 

Moaña, 23 de setembro do 2014. O alcalde Asdo: José Fervenza Costas» 

 Don Xosé Manuel Millán recorda como foi a modificación da ordenanza, é moi clarificador como 
funciona o Goberno municipal. Houbo un problema polas furgonetas de venda de produto fresco de peixe 
que realizan a súa actividade ao marxe da Lei. Os postos da praza opuxéronse, e os que facían a venda 
en camións refrixerados; había cinco camións indo por onde lles daba a gana, e eran dun propietario.  
Houbo enfado e transmitíronlle o enfado e deron instrucións á Policía local para que actuase e requisasen  
mercancías, e todos aplaudiron o incremento das multas. Isto era para poñerlles multas aos infractores 
con  esas sancións e  eran para  os  que  vendían polos  barrios.  Pero  é  de aplicación  a  todos  e  hoxe  
atopámonos con esta situación. O secretario di que se adapta á legalidade e ao máximo legal aplicable, 
pero a que infraccións se van aplicar, a venda de produtos frescos en malas condicións e metémoslle  
unha multa de 1.500 euros por vender chinchos en mal estado. Hai unha desproporción, e recorrerano. As  
máis altas infraccións urbanísticas só poden ser de 1.000 euros. Pero por levar chinchos son 1.500, a 
desproporción asusta. Debe ser un réxime de sancións no que exista proporcionalidade e hai que revisalo.  
Só  se  queixa  un  home  que  di  que  é  desproporcionado,  ninguén  se  queixou.  O  BNG  séntese 
desautorizado. O representante dos ambulantes di que as ordenanzas non se adaptan á lei, pero ninguén  
as  cumpre.  Non  se  van  aplicar  nunca,  facemos  o  parvo  con  esta  modificación.  E  mentres,  seguen 
vendendo os camións de frío ilegal.

 Dona Marta Freire indica que isto créase por venda ilegal de peixe. Houbo reunión con colectivos, 
e houbo consenso. Hai que sancionalo por ser unha competencia desleal. Agora temos dúbidas tras non 
estar a norma adaptada á Lei de comercio. Ata agora non se fai nada, pero debemos cumprir a ordenanza. 
Existen dúbidas sobre a legalidade da ordenanza.

 Dona Rosa Solla indica que a venda ambulante ilegal se fai neste concello, é unha competencia 
desleal. Si interfire na aplicación.  Débese corrixir isto.

 O  Secretario  indica  que  o  réxime  de  infracción  e  sancións  previsto  nesta  modificación  da 
ordenanza municipal vixente adáptase á normativa actual, tal e como se recolle no informe.  
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Sometido o tema a votación, o Pleno da Corporación por oito votos a favor, os do Partido Popular, e nove 
abstencións, as do BNG e PS de G-PSOE, acordan: 

a)  Rexeitar a alegación presentada por don Julio Bara Juncal, da data 24/06/2014, contra o acordo do 
Pleno da Corporación da data 30/01/2014, punto 6º, no que se aprobou a modificación da Ordenanza de  
venda ambulante do Concello de Moaña no relativo a infraccións e sancións

b) Aceptar a alegación da Asociación Galega de Ambulantes y Autónomos que se acepta e inclúese no 
artigo 24.4 da vixente ordenanza.

PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente a modificación dos artigos 24 e 25 da vixente Ordenanza municipal 
de venda ambulante do Concello de Moaña que quedan redactados do seguinte xeito:

A) ARTIGO 24.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

3.- Serán faltas graves (engádese):

- Practicar a venda fóra dos perímetros e/ou lugares autorizados ou con transgresión dos días e 
horarios establecidos.

- Practicar  a  venda  calquera  persoa  non  autorizada  por  este  Concello  ou  comerciantes  que 
incumpran os requisitos establecidos na presente ordenanza reguladora.

4.- Serán faltas moi graves (engádese):

- Negarse ou resistirse a subministrar datos ou a facilitar a información requirida polas autoridades e 
os seus axentes no exercicio das súas funcións de inspección, cando se efectuase a través de 
violencia física ou verbal ou calquera outra forma de presión.  

-  Reincidir na comisión de infraccións graves.

- A carencia de exposición ao público da licenza.  

Entenderase  por  reincidencia  a  comisión,  no  período  dun  ano,  de  máis  dunha infracción  da  mesma 
natureza, cando así fose declarado por resolución firme.

Non obstante  o  sinalado no apartado  anterior,  para  cualificar  unha infracción  como moi  grave  só  se 
atenderá á reincidencia en infraccións graves, e a reincidencia en infraccións leves só determinará que 
unha infracción deste tipo sexa cualificada como grave cando se incorrese en máis de dúas infraccións de 
carácter leve, cando así fose declarado por resolución firme.

ARTIGO 25. SANCIÓNS

1.- Por faltas leves: multas de 100 a 750 euros

2.- Por faltas graves: multas de 1000 a 1500 euros

3.- Por faltas moi graves: multas de 1500 a 3000 euros.

SEGUNDO.- Publicar esta modificación no "Boletín Oficial" da provincia de Pontevedra para a súa entrada 
en vigor. 

9º.-  COMPARECENCIA DA CONCELLEIRA DE FACENDA
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 Don Xosé Manuel Millán indica que as comparecencias teñen a misión de impulso e crítica sobre o 
que a concelleira nos trata como lixos, di que non lle correspondía responderlles. Nos “torea” vostede e 
danos capotadas. É vostede a persoa máis tranquila que pasou por esa cadeira. Está vostede matriculada 
nun curso.  E non recibe ao comité de persoal.

  Dona Rosa Solla pide que na miña vida persoal non se meta.

   Don Xosé Manuel Millán sinala que non recibe ao comité de persoal. En dous meses non fixo 
nada, nin en dous nin en dez. En setembro prometeu que ia presentar os presupostos do 2014 e dixo que 
desta vez nos entregaría os presupostos. Pasaron tres semanas e non houbo nada. Leva tres anos e 
medio e non hai orzamento. E non vai entregalos. E tampouco vai entregar os de 2015. Pasarán catro 
anos   sen orzamento.  No  informe de Intervención  do Plan de axuste  dise que non se  fai  nada,  nin 
modificar as ordenanzas fiscais, as cuestións de persoal municipal… Hai unha semana anunciou que a 
conta xeral aparece o ano pasado con superávit, pero non di que é inferior ao que deixaran nas facturas 
que están no caixón e que non foron aprobadas por máis de 600.000 ou 700.000 euros e que están sen  
contabilizar e agora están incrementados nos gastos sen consignación orzamentaria, como son os pagos 
á mancomunidade, os créditos ICO que non se poden contabilizar... Dentro de tres meses teremos que 
facer fronte a eses gastos. Vostede continua o do anterior concelleiro. En novembro interveu na prensa 
para dicir que os traballadores municipais traballarían 37 horas e media. Os xoves á tarde virían facer as  
37 horas e media. Veñan os xoves a ver os traballadores que veñen a abrir rexistro. Non se cumpriu nada 
do que dixo. 
Cada vez hai menos traballadores municipais. A oferta de 2008 non se tramitou, só quedaba aprobar as 
bases e quedou aparcada. Eran prazas que están cubertas provisionalmente e están nunha situación de 
precariedade laboral. Son prazas de administración, policía local, servizos e limpeza. Utiliza o sistema de 
non cubrir  as prazas para reducir gastos en persoal. Hai servizos que non hai, oficiais de albanel,  só  
queda un, electricista tamén un. E nalgún sitios pasan tres días coa iluminación pública en mal estado. É 
sangrante o que ocorre en servizos.

   O SR. Alcalde indica que xa sei a quen teño.

 O Sr. Xosé Manuel Millán sinala que a culpa non é dos traballadores municipais. Nos servizos falta 
persoal, degrádanse os servizos. Cada seis meses Louzán mándalle traballadores que veñen traballar por 
450 euros ao mes. Iso non é respectar os traballadores. Hai cuestións de persoal á que non lles fixeron nin  
caso, algún por ignorancia, deben regular a 2ª actividade sobre a que non fixeron nada e podía cubrir 
postos  na  Administración.  Hai  que  reorganizar.  Non  regularon  a  mobilidade  que  non  supón  gasto. 
Metéronse  na  recatalogación  e  non  moveron  nin  un  papel.  E  vostede  non  moveu  ni  un  papel.  Son 
campións en contratación sen concurso. Non fixeron o procedemento regular. Traballadores temporais 
transfórmanse en indefinidos e non buscaron solución. As últimas contratacións son por denuncias e é 
indigno. Os traballadores adórano. Hoxe dinlle que recibe o comité de persoal e dáselles solución aos 
problemas. Existen gravísimos problemas de facenda e persoal. 

 A Sra. Rosa Solla indica que teño unha vida privada e teño outras preocupacións para darlles de 
comer aos meus fillos. Veño polo Concello e tamén acudo alí. Non teño desatendida a área. Dixen que ía 
mandar un borrador do presuposto. Si o teño, e iámonos sentar sobre o presuposto e conto con vostedes  
para aprobalo. Hai OPE de 2008 e non había nada feito, e si hai tres anos para convocala. Hai xente que  
se  xubilou  e  non  a  substituiremos.  Si  entrou  xente  como auxiliares  que  están  apoiando  en  labores 
administrativas e son de plans provinciais. Eu non contesto ao comité de persoal en prensa. Chámame a 
atención o que vostede di sobre persoal de servizos que está desatendidos. Estamos traballando para 
mellorar os servizos.

  Dona Marta Freire indícalle á concelleira que non respondeu a nada. Vostede é unha fraude 
electoral en Moaña. De contención do gasto, nada. Endebedan o Concello en 150.000 euros mensuais.  
Non presentaron nin o borrador de orzamentos. Esperamos ter o borrador. Non fan fronte ás débedas, que  
de gasto corrente se fixo gasto financeiro. E agora teñen que pagar intereses e capital. Os 150.000 euros  
anuais non é herdanza, é xestión vosa. Pregunta se ides aplicar medidas económicas en que vai quedar o 
catálogo de persoal e a promoción interna, sobre as medidas de economía e facenda, se van aplicar as  

66



mocións económicas presentadas polo PSOE, nas que propuxemos reducións e execucións. Pregunta 
como está hoxe a moción, xa que dende novembro de 2012 a nosa moción está no caixón. Pregunta 
tamén polo fraccionamento do IBI, se se fixo algo. O céntimo sanitario, se se reclamou o cobro do indebido 
e canto son os importes. E se se poden reclamar máis de catro anos.

 Dona Rosa Solla reponde que as mocións que se trouxeron ao Pleno teñen orde de tramitalas. O 
céntimo sanitario xa está.

 Dona Marta Freire indica que teñen que revisar as ordenanzas e non hai expediente aberto sobre 
a moción. Non trouxeron a moción. Non me respondeu sobre céntimo sanitario, nin sobre a promoción  
interna, nin o catálogo de persoal.

 Dona Rosa Solla indica que o de persoal non é para facelo rápido e correndo. 

 Dona Marta Freire pregunta sobre a promoción interna.

 Dona Rosa Solla indica que non vou tocar o tema polo momento.

 Dona  Marta  Freire  indica  que  sobre  o  seu  programa  electoral,  ¿coñece  as  medidas  que 
contempla?.

 Dona Rosa Solla responde que estou estudando aplicar as medidas.  Non che vou especificar 
ningunha.

 Don Xosé Manuel Millán pide aplausos para Rosa. Nunca mirei unha persoa como vostede, é 
como un frontón. É unha digna alcaldesa para Moaña.

10º.-         MOCIÓN DA PLATAFORMA EN DEFENSA DA SANIDADE  PÚBLICA DE MOAÑA SOBRE   
NOVO CONCERTO DA CONSELLERÍA DE SANIDADE CON POVISA

Dona Maruxa Boubeta dá lectura a Moción da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña 
sobre o novo concerto da Consellería de Sanidade con Povisa, que literalmente di: 

«SR. ALCALDE DO CONCELLO DE MOAÑA

MARUXA BOUBETA PENA, provista co DNI. 35897654, con domicilio en Rúa Ramón Cabanillas, 134--2° de Moaña,  
en nome e representación da  Plataforma en Defensa da  Sanidade Pública de  Moaña ao Pleno da Corporación  
Municipal de Moaña fai a seguinte

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O da Xunta acaba condenar aos veciños e veciñas do Morrazo a 10 anos prorrogables con Povisa coa firma  
do novo concerto que a 'bombo e platillo' aparece estes días na prensa, en plena tempada estival, dun xeito escuro e  
antidemocrático, con absoluta sorpresa dos usuarios do Morrazo despois de que fora aprobado polo Consello da  
Xunta en decembro do ano pasado e "renegociado" durante estes meses coa empresa Nosa Terra propietaria do 
Policlínico Vigo (POVISA). 

Os veciños/as do Morrazo estamos sometidos a unha discriminación histórica polo simple feito de vivir aquí e así  
durante décadas padecemos a obriga de ser atendidos nun hospital privado, que medrou con cartos públicos desde o  
ano 93, ao non poder ser atendida na rede pública toda poboación da área sanitaria de Vigo. 

E cando, tecnicamente, falta un ano para a inauguración do novo hospital, este goberno segue potenciando o centro  
privado Povisa a costa de facer un recorte de 400 camas do seu proxecto orixinal. 

Unha vez mais a Conselleira de Sanidade amosa unha absoluta falla de respecto os cidadáns e asina este concerto  
sen información aos representantes políticos, sindicais e ás agrupacións de participación social, co fin de que Povisa  
reciba 75 millóns de euros ó ano dos fondos públicos, dos que unha parte pasarán ás contas dos accionistas como  
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beneficio empresarial. 

Esta situación xera un grande desconcerto na poboación do Morrazo pola falta de información, tanto nos profesionais  
que traballan nos Centros de Saúde como nos hospitais públicos, Xeral e Meixoeiro, que están perplexos polo que se 
di na prensa, pois non entenden como vai ser posible encaixar máis carga asistencial da que xa están soportando e  
cos continuos recortes en medios que sofren a cotío. 

O que está claro é que Povisa ten garantidos 139.000 pacientes polo cal cobrará 540 euros anuais por cada un deles,  
fagan ou non uso do servizo, e dicir 75 millóns de euros o ano.

Cando o Sergas afirma que este concerto histórico "blinda unha asistencia de calidade en Povisa" non aclara se os  
139.000 pacientes van a seguir padecendo como ata agora as mais longas listas toda Galicia; se non van poder  
contar con servizos tan importantes como Hado e coidados paliativos; e non van poder ser atendidos na unidade  
multidisciplinar do cancro de mama que funciona no Meixueiro tal corno propugna o Parlamento e o Consello Europeo  
dende o 2003 como medida a mellorar a supervivencia de esta doenza entre 4% e 5%. 

Os veciños e veciñas do Morrazo queremos saber que vai pasar con aqueles que soliciten un hospital público e non  
van ser admitidos na sanidade pública, xa que a Consellería traballa coa previsión dun cambio de entre 500 e 1500  
pacientes  como media  sobre  os  139.000 actuais,  e  admite  publicamente  que o  sistema  público  non estaría  en  
condicións de absorber un número moito maior. Así pois, cal vai ser a súa situación.

As  Plataformas  do  Morrazo  esiximos  ó  que  non  nos  mintan  nin  nos  enganen  mais,  pois  hoxe  a  organización  
administrativa  só permite a libre elección de médico de familia e os especialistas van ligados a esa elección. En  
realidade  ,  a  "libre  elección  está  pensada,  aínda  que  non  nolo  conten,  para  un  modelo  de  servizo  da  saúde  
privatizados, onde impere a lei do chamado "libre mercado", coa conseguinte desaparición das áreas sanitarias e os 
seus centros de referencia. Un sistema onde os distintos centros hospitalarios compitan entre si para ofrecer aos  
pacientes, convertidos agora en consumidores, determinados servizos  que se están descaradamente as empresas 
como é o caso paradigmático de Povisa. 

Os veciño/as de Moaña temos dereito a esa información antes de poder tomar calquera decisión ao respecto, para  
que esta sexa democrática e en liberdade. E isto non se fai con anuncios de prensa debidamente encamiñados e  
patrocinados por unha empresa privada como parte da súa particular campaña publicitaria.

A Consellería asina un contrato coa empresa privada Nosa Terra,  para pagar con nosos cartos o prezo da nosa  
saúde. Repetimos, son os nosos cartos e a nosa saúde. E isto faise de costas aos usuarios, aos colectivos sanitarios,  
sindicatos e partidos políticos. Que se pretende agachar? 

E non se trata só duns dereitos teóricos ou políticos de carácter xenérico, senón que tamén, neste caso atopámonos  
coa posible vulneración dos dereitos dos que somos titulares, a nivel persoal, como usuarios e que están protexidos  
pola lei 2/2012 de protección de consumidores e usuarios. 

As plataforma de Moaña pedimos ao goberno Municipal de Moaña que se poña ao fronte dos intereses dos veciños e  
veciñas esixindo ó Sergas información e transparencia para rematar coa discriminación que ata agora padecemos e a  
que nos queren condenar a perpetuidade. 

En concreto e ante esta situación a Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Moaña propón aos grupos que  
compoñen a Corporación, unha moción cos seguintes acordos:

1º.-  Esixir  que  a  Consellería  de  Sanidade  facilite  ao  todos  e  cada  un  dos  usuarios  afectados,  directa  e  
persoalmente mediante escrito individualizado, información detalladas das novas condicións de asistencia  
sanitaria, carteira de servizos e alternativas no sistema público aos servizos non cubertos polo concerto.

2º.- Artellar a difusión do acordo a través do Concello, partidos políticos, sindicatos e movementos sociais  
mediante a entrega aos mesmos do texto íntegro do convenio, ben en formato físico ou dixital.

3º.- Solicitar a Consellería de Sanidade a ampliación do prazo de solicitude de cambio aos Hospitais Públicos,  
establecido na instrución 7/2014 de 1-9-14, ata o 31 de decembro de 2014.

4º.-  A habilitación ducha xanela exclusiva,  debidamente sinalizada,  no Centro de Saúde de Moaña para a  
atención e información aos usuarios que poidan estar interesados no trámite de cambio a Hospitais Públicos.

5º O goberno municipal de Moaña promove a posta en marcha da Comisión de Seguimento e Participación  
cidadá no ámbito de xestión e control do concerto asinado con Povisa, consonte o artigo 25 do Decreto  
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97/2001  do  22  de  marzo,  de  regulación  básica  dos  órganos  de  dirección,  asesoramento,  calidade  e  
participación das institucións hospitalarias do Servizo Galego de Saúde.

En Moaña, a 10 de setembro de dous mil trece.  Asdo. Maruxa Boubeta Pena. “

 Intervén don Francisco Ferreira quen indica que a plataforma está como unha “asociación de 
consumidores” que é en que se transformou a sanidade pública. Houbo un convenio a dez anos con  
Povisa e cobra 75 millóns de euros. Somos 139.000 “consumidores”. Houbo unha falta de información. Foi 
un proceso irregular. Dise que se blinda a calidade do servizo, pero non explican a situación se nos imos 
de  Povisa.  Hai  un  concerto  pero  é  segredo.  Denuncia  o  proceso  porque  está  afectando  a  139.000 
cidadáns.

 
 Dona María Martínez apoia a moción e esixe transparencia e que se coñezan as condicións deste 

concerto.

 Dona Marta Freire  indica que tamén apoia a moción.  Sinala que o concerto con Povisa é un  
misterio.  Os usuarios  de  sanidade pasamos a ser  clientes  e  compartimos toda  a  moción.  Hai  moita 
desinformación.

 Dona Susana Varela indica que tamén apoia a moción.

 Don Francisco Ferreira achega un documento para que se inclúa no punto 3.

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación por unanimidade dos dezaseis membros presentes 
acorda:

1º.- Esixir  que a Consellería de Sanidade facilite a todos e cada un dos usuarios afectados, directa e 
persoalmente mediante escrito individualizado, información detalladas das novas condicións de asistencia 
sanitaria, carteira de servizos e alternativas no sistema público aos servizos non cubertos polo concerto.

2º.- Artellar a difusión do acordo a través do Concello, partidos políticos, sindicatos e movementos sociais  
mediante a entrega a estes do texto íntegro do convenio, ben en formato físico ou dixital.

3º.-  Solicitar  á Consellería  de Sanidade a ampliación do prazo de solicitude de cambio aos hospitais  
públicos, establecido na instrución 7/2014 de 1-9-14, ata o 31 de decembro de 2014. Que se habilite unha  
xanela exclusiva, debidamente sinalizada nos centros de Saúde para atención e información aos usuarios  
que poidan estar interesados no trámite de cambio aos hospitais públicos. 

4º.- A habilitación ducha xanela exclusiva, debidamente sinalizada, no Centro de Saúde de Moaña para a 
atención  e  información  aos  usuarios  que  poidan  estar  interesados  no  trámite  de  cambio  a  hospitais  
públicos.

5º  O  Goberno  municipal  de  Moaña  promove  a  posta  en  marcha  da  Comisión  de  Seguimento  e  
Participación Cidadá no ámbito de xestión e control do concerto asinado con Povisa, consonte o artigo 25 
do Decreto  97/2001,  do 22 de marzo,  de regulación básica dos órganos de dirección,  asesoramento, 
calidade e participación das institucións hospitalarias do Servizo Galego de Saúde.

11º.-         MOCIÓN DO BNG A FAVOR DOS DEREITOS SOCIAIS E LABORAIS DOS ENFERMOS DE   
CANCRO
Este asunto foi tratado despois do punto terceiro da orde do día por acordo de todos os grupos políticos. 

12º.-         MOCIÓN DA FEDERACIÓN DE AAVV “A CHAMUSCA” SOBRE A PONTE DE RANDE  
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Don Ezequiel Fernández Cancelas dá lectura á Moción da Federación de AAVV “A Chamusca” sobre a 
ampliación da ponte de Rande, que literalmente di: 

«MOCIÓN PARA Ó PLENO DA CORPORACIÓN
 FEDERACION DE AAVV  “A CHAMUSCA” MOAÑA

Ezequiel Fernández Cancelas,  con DNI 78.738.367-Y, domicilio a efectos de notificacións en O Fuxón, 5 A, 36958  
Tirán, Moaña, en calidade de presidente da FEDERACIÓN DE AAVV DE MOAÑA “A CHAMUSCA”, número 2004-117  
2 (PO) no rexistro de asociacións  e con  CIF  G-36208296,  presenta a seguinte moción para ser tratada no  
vindeiro Pleno da Corporación:

No BOE do 17 maio 2014, publicáronse resolucións do Ministerio de Fomento coa aprobación definitiva do proxecto  
de ampliación da AP-9 nos accesos á Ponte de Rande e da construción dun terceiro carril  por cada sentido de  
circulación na propia ponte.

No mes de agosto do 2010 a Federación presentou alegacións como veciños do Morrazo, comarca que recibe unha  
importante  afluencia  estacional  de  visitantes  e  considerando  que,  este  espectacular  e  tecnicamente  polémico  
proxecto, metía nun embudo o tráfico do Morrazo, ao impedirnos os veciños que aquí vivimos o uso dos carrís  
actuais para acceder e saír da comarca.

O trazado do terceiro carril nun tramo  de 6 km dende o enlace de Teis ata a estación de servizo de S. Simón deixa  
claro que está pensado para  desviar por un “caixón” o tráfico do Morrazo para aliviar o de Vigo-Pontevedra. 
Esta valoración queda ratificada cando se analiza a distribución do tráfico e compróbase como eses 30.000 vehículos  
nos períodos punta cara ao Morrazo, ademais dos que transiten de/a Pontevedra, van ter que circular por un solo  
carril de 3,5 metros (o ancho total do panel son 5 metros) durante máis de 4 km. 

Ante a falla de resposta a estas alegacións, a Federación solicitou información a través  do Pleno do Concello de  
Moaña e os grupos do BNG e PSOE no Congreso, no Senado e no Parlamento Galego e tamén utilizou a vía de  
recurso de reposición ante a Ministra  coa mesma finalidade,  do que se ten recibido resposta.  Nesta non só se  
contesta as nosas dúbidas, senón que se confirman parte das nosas sospeitas  que quedan reflectidas nos tres  
argumentos da Ministra, ao afirmar que a Federación A CHAMUSCA considera o seguinte (textual):

“1º.- Considera que la Autopista del Atlántico no es una carretera que fue construida para la comunicación de la  
península de O Morrazo  con Vigo, ignorando así  que fue concebida y construída como eje fundamental  para el  
desarrollo y la comunicación general de Galicia, integrada en la red de infraestructuras viarias básicas europeas. En  
definitiva que se trata de una carretera cuya funcionalidad es el medio y largo recorrido y no los recorridos de 
carácter local.
2º.- Fruto del anterior error conceptual y de la incierta e interesada afirmación de que el Puente de Rande es la  
única vía de comunicación terrestre para la comarca de O Morrazo, pretende que prevalezcan los  intereses 
localistas de tal zona no solo sobre el interés público general de Galicia, sino también sobre el interés general  
que implica la integración de la  autopista en la  red europea de infraestructuras viarias terrestres de alta  
capacidad.
3º.- Se considera indebidamente que la obra de mejora de capacidad de un tramo de la Autopista del Atlántico, con su  
consiguiente incidencia positiva para la fluidez y la seguridad del tráfico, es incompatible o sustituye actuaciones 
del Ministerio en materia de carreteras (autovía A-59) o impide el fomento y desarrollo de otras alternativas de  
transporte por ferrocarril o marítimo, lo que es una apreciación claramente errónea.”

Resulta obvio que a Ministra, a pesar de ser de Pontevedra, non quere ou non lle convén entendernos e nos facemos  
as seguintes preguntas:

- ¿Cales son as outras alternativas de comunicación terrestre de O Morrazo con Vigo. Por Vilaboa,  
Arcade  e  Redondela  cun  traxecto  de  45  minutos  fronte  os  10  que  se  cruza  Rande?  Esa  é  a  
alternativa?

- ¿Cales son as políticas de apoio ao transporte marítimo como alternativa ao transporte terrestre por  
estrada entre o Morrazo e Vigo?

- ¿A  obra  de  ampliación  de  Rande  responde  a  única  finalidade  de  liberar  o  tráfico  entre  Vigo  e  
Pontevedra a costa de confinar ao do Morrazo nun só carril de 3,5 m. sen ningunha outra alternativa  
máis que bordear a ría?

- ¿A defensa das comunicacións do Morrazo con Vigo e o sur de Galicia e o resto de España resultan,  
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para a Ministra,  intereses localistas “da tal  zona” en contra dos intereses de Galicia e da Unión  
Europea?

- ¿Detrás da ampliación de Rande non hai unha grande operación financeira do fondo de inversións  
americano titular da concesión a cambio do 1% adicional das peaxes cunha prórroga de 20 anos?

- ¿Segue garantida a gratuidade do tramo para os usuarios de O Morrazo coa ampliación? 

- ¿Por qué se oculta a información do trazado definitivo aos concellos afectados directamente, Moaña,  
Redondela e Vilaboa, a pesares das obrigas legais ao respecto?

Parte  das  preguntas  entendemos que teñen contestación  implícita  nesta  resolución  do Secretario  de  Estado de  
Infraestructuras  que  por  delegación  da  Ministra  responde  ao  recurso  presentado  pola  Federación  de  AAVV  A 
CHAMUSCA de Moaña.

Queda demostrado que á Ministra só lle interesa o eixo Vigo-Pontevedra-Santiago-Coruña. O Morrazo óbviano, cando  
menos ata que cheguen unhas novas eleccións. 

No mes de agosto tivemos coñecemento mediante a prensa de que nunha reunión entre o alcalde de Moaña e a  
conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas foi tratado  o proxecto de ampliación da Ponte de Rande.
A  día  da  presentación  desta  moción,  os  veciños  de  Moaña  non temos  coñecemento  da  exposición  pública  do  
proxecto, aínda que xa se ten solicitado antes do remate do prazo de presentación de alegacións mediante recurso de 
reposición.
Resulta  sorprendente que esta obra se trate de levar  a  cabo mediante o escurantismo hacia a poboación e en  
especial hacia os veciños e veciñas dos concellos afectados, como os do Morrazo, Vilaboa ou Redondela.
Ao día de hoxe a única resposta as numerosas xestións da Federación son unhas manifestacións á prensa do  
Alcalde, segundo as cales a conselleira trataría de que en setembro se remita información ao respecto, xunto co  
acompañamento dunha persoa que o poida explicar. 
Entendemos que esta información non chega a tempo para que os veciños que aquí vivimos poidamos valorar o 
proxecto e posteriormente poder tratar con responsables técnicos e políticos a súa repercusión na zona que, aínda  
que considerada por Fomento como unha visión “localista”, a comunicación por Rande faise básica para O Morrazo,  
máximo si se ten en conta as dependencias sanitarias, laborais ou administrativas de Vigo, por iso, cando se tivo  
coñecemento desta reunión esta federación solicitou que o Concello de Moaña solicitara ante o Ministerio de  
Fomento e Xunta de Galicia que a “obra de ampliación da Ponte de Rande” non sexa licitada ata que os  
veciños puidésemos valorar e tratar cos responsables a súa repercusión.

POR  TODO  O  EXPOSTO,  A  FEDERACIÓN  DE  AA.VV  “A  CHAMUSCA”  PROPOÑEMOS  Ó  PLENO  DA  
CORPORACIÓN A APROBACIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

1º.  Solicitar de forma urxente ante o Ministerio de Fomento que a ampliación da Ponte de Rande non se  
adxudique ata que o proxecto que se pretende levar a cabo sexa exposto publicamente no noso Concello.

2º. Rexeitar o proxecto tal e como fora proposto, dun carril en cada dirección para os usuarios do Morrazo,  
solicitando, de levar adiante a ampliación, o acceso os carrís centrais actuais.

3º.  Solicitar  igualmente  que  se  estuden  alternativas  reais  á  Ponte  de  Rande,  debido  ó  deterioro  da  súa  
estrutura e pola vida útil que lle queda, tendo en conta que é a única alternativa de comunicación para cruzar  
a ría por unha vía de alta capacidade.

Moaña, 19 de setembro de 2014.»

 Don Ezequiel Fernández agradece que se acepte a moción. Dimos traslado ao Congreso e ao 
Senado. O Ministerio de Fomento na súa páxina web di que a gratuidade de Rande está garantida. A 
Xunta prioriza a A-57 e a A-59 sobre Rande. Fomento fala de priorizar o longo percorrido. Hai dubidas  
sobre conexións cos carrís centrais. Non responden a outras preguntas.

 Dona Marta Freire indica que o PSOE apoia a moción porque está en contra do proxecto actual.  
Non é unha alternativa para o Morrazo. Móstrase en contra do proxecto actual.

 Dona Susana Varela indica que apoia a moción. Pedimos ao Ministerio o proxecto e non temos 
resposta.
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 Don Ezequiel  Fernández sinala  que  o  tema non  entende de  política  nin  de  cores.  Vémonos 
desfavorecidos por este proxecto.

 O Sr. Alcalde indica que mañá ira a Santiago e vai falar deste tema. Se o proxecto está alí, o  
traerei.

Sometido  o  asunto  a  votación,  o  Pleno  da  Corporación,  por  unanimidade  dos  dezaseis  membros 
presentes, acorda:

1º.  Solicitar de forma urxente ante o Ministerio de Fomento que a ampliación da ponte de Rande non se  
adxudique ata que o proxecto que se pretende levar a cabo sexa exposto publicamente no noso Concello.

2º. Rexeitar o proxecto tal e como fora proposto, dun carril en cada dirección para os usuarios do Morrazo,  
solicitando, de levar adiante a ampliación, o acceso aos carrís centrais actuais.

3º. Solicitar igualmente que se estuden alternativas reais á ponte de Rande, debido  ao deterioro da súa 
estrutura e pola vida útil que lle queda, tendo en conta que é a única alternativa de comunicación para 
cruzar a ría por unha vía de alta capacidade.

13º.-         MOCIÓN PSG-PSOE SOBRE LEI DE DEPENDENCIA SOLICITANDO MÁIS ORZAMENTO POR   
PARTE DA XUNTA DE GALICIA

Dona Dolores Miranda dá lectura a Moción do PSG-PSOE sobre a Lei de dependencia solicitando máis 
orzamentos por parte da Xunta de Galicia, que literalmente di: 

«MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO SOCIALISTA DO CONCELLO DE MOAÑA CONTRA DOS  
RECORTES  NA  LEI  DE  DEPENDENCIA  E  SOLICITANDO  MÁIS  ORZAMENTO  POR  PARTE  DA  
XUNTA DE GALICIA
De  acordo  co  previsto  no  Regulamento  de  Organización,  Funcionamento  e  Réxime  Xurídico  das  
Entidades Locais, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Moaña desexa someter á consideración do  
Pleno a seguinte Moción: 

Exposición de motivos
Durante o goberno de José Luís  Rodríguez Zapatero aprobouse a Lei  39/2006, do 14 de decembro,  
denominada  de  "Promoción  de  Ia  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas  en  situación  de  
dependencia", e coñecida como a Lei de Dependencia. Esta lei foi aprobada cun alto grao de acordo das  
forzas  políticas parlamentarias,  ademais de contar  coa participación das comunidades autónomas,  as  
entidades locais, os axentes sociais e o movemento asociativo. España avanzaba con esta Lei cara á  
consolidación do estado social e democrático de dereito que proclama a nosa Constitución, xa que nos  
encontramos ante unha norma legal cunha enorme transcendencia, posto que se vai ocupar de regular a  
protección da dependencia,  á que se cualifica  como o "cuarto  piar  do Estado do Benestar".  E debe  
recoñecérselle  a  conveniente   importancia,  porque  a  dependencia  foi  unha  materia  á  que  só  
indirectamente se prestara atención mediante diferentes prestacións enmarcadas fundamentalmente no  
ámbito de protección do sistema de Seguridade Social (pensións por grande invalidez ou invalidez non  
contributiva). 
A Lei recoñece o dereito subxectivo das persoas que non poidan valerse por se mesmas a ser atendidas  
polos poderes públicos, un dereito universal para toda a poboación con garantía pública. Para poñelo en  
marcha establecíase a cooperación de todas as administración implicadas e creábase o Sistema para a  
Autonomía  á  Dependencia,  que  contaba  cun  calendario  de  implantación  que  se  analizaría  de  forma  
gradual ata 2015.
Ata novembro de 2011 o Sistema foise implantando segundo o previsto. Naquel momento, un 80,7% de  
persoas beneficiarias enquisadas consideraban positiva a atención que recibían. En decembro de 2011,  
poucos días despois da constitución do actual Goberno presidido por Mariano Rajoy, decidiuse paralizar o  
calendario  de  aplicación  da  lei,  impedindo  ás  persoas  con  dependencia  moderada  acceder  a  unha  
prestación ou servizo.
Con todo, cando o Sistema de Atención á Dependencia debería alcanzar a súa madurez, ao cumprirse  
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máis dun lustro desde a aprobación da Lei, está sufrindo un acusado proceso de deterioro que ameaza  
con dar ao traste con todas as expectativas e o potencial que durante estes anos xerou atención ás  
persoas en situación de dependencia e na creación de emprego. Este Sistema está sendo descuartizado  
a golpe de Real Decreto, xerando inseguridade nas persoas, nas institucións e ata nas empresas que  
actúan no sector.

Problemas que non só non se van a solucionar, senón que se van a ver agravados polo que é, de feito,  
unha derrogación encuberta da Lei que vai reducir o Sistema a mínima expresión, reducindo os seus  
custos e anulando este impulso de modernización do Estado cos seus beneficios na protección social e  
calidade de vida das persoas en situación de dependencia e as súas familias, e tamén en converxencia  
cos países da nosa contorna en canto ao modelo económico e a xeración de emprego.
O Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade presupostaria e de  
fomento  da  competividade,  publicado  o  14  de xullo  de  2012,  no  referido  ao Sistema  de  Atención  á  
Dependencia contén medidas que son desalmadas e crueis coas persoas máis vulnerables, á vez que son  
antieconómicas, polo que a utilización no texto legal de expresións como mellorar ou sostenibilidade son  
un  insulto  e  unha  mofa  cara  á  sociedade  no  seu  conxunto  e  moi  especialmente  cara  ás  persoas  
dependentes, os seus familiares e cara aos profesionais do sector dos servizos sociais.
O incremento das achegas dos usuarios e os descontos sobre as prestacións a percibir, levando ao límite  
da capacidade real as economías familiares.
O copago incrementa de xeito importante as achegas e afectará ao patrimonio das persoas dependentes  
provocando a descapitalización das familias.
A eliminación das compatibilidades entres os distintos servizos, que impide a complementariedade entre  
estes e a necesaria flexibilidade e atención personalizada ás persoas dependentes.
A redución da contía das prestacións económicas por coidados na contorna familiar un 15%. O Ministerio  
permitiuse ata “criminalizar” aos familiares que atenden ás persoas dependentes falando publicamente de  
fraude nestas prestacións, poñendo en dúbida a dedicación e o afecto que proporcionan centos de miles  
de familiares de afectados.
En materia de financiamento do sistema, redúcese o nivel mínimo en máis dun 13%. Aos 283 millóns  
recortados do nivel acordado, debemos sumar outros 200 millóns de redución no nivel mínimo garantido e  
227 millóns de euros en cotas de seguridade social.
Todas  estas  medidas,  ademais  de  suprimir  niveis,  baixar  intensidade  e  eliminar  incompatibilidades,  
supoñen de xeito inmediato un recorte de 1.000 millóns de euros e a desatención aos máis de 270.000  
¿do limbo da dependencia?? acordes que se lles recoñeceu o dereito e están pendentes de recibir a  
prestación ou servizo que non recibirán axuda nos próximos dous anos e medio polo que se pode afirmar  
con absoluta desolación que o descuartizamento da Lei da dependencia supón o fin do maior avance en  
protección social que se produciu en España nos últimos anos.
Considerar  inviable  a  promoción  da  Autonomía  Persoal  e  Atención  das  Persoas  en  situación  de  
dependencia que a Lei recoñece como un dereito, representa un paso atrás de dimensións históricas no  
concepto constitucional do Estado Social, cargando de novo sobre as familias o coidado das persoas en  
situación de dependencia sen apoio algún, e trasladando a cobertura das necesidades máis básicas das  
persoas  ás  iniciativas  caritativas  e  solidarias  da  propia  cidadanía.  Isto  é  retroceder  ás  prácticas  
predemocráticas asistenciais e de beneficencia que marcaron o atraso de España con respecto a países  
europeos do noso contorno.
Nos  primeiro  Presupostos  Xerais  do  Estado  que  elaborou  o  Goberno  do  Partido  Popular,  e  
correspondentes ao ano 2012, eliminouse a partida para o nivel acordado que ascendía a 283 millóns de  
euros.  Nos anos 2013 e 2014 o goberno de Mariano Rajoy volveu suprimir  o nivel  de financiamento  
previsto na Lei da Dependencia.

O Real Decreto-Lei 20/2012 de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de  
fomento da competitividade, introduciu numerosas modificacións na regulación do sistema que causaron  
un enorme prexuízo ás persoas en situación de dependencia.
Entre estas destacan:

 A supresión dos dous niveis en que se dividía cada grao. 
 A redución nun 13% da achega da Administración Xeral do Estado para o financiamento do nivel  

mínimo. 
 A redución nun 15% da prestación económica por coidados no ámbito familiar. 
 A revisión da regulación do convenio especial no Sistema da Seguridade Social dos coidadores  
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non profesionais, cuxas cotizacións pasan a ser exclusivamente ao seu cargo. 
 A aplicación dun prazo suspensivo de ata dous anos para as novas prestacións económicas por  

coidados no ámbito familiar. 
 Unha nova revisión do calendario para atrasar aínda máis a entrada de dependentes moderados. 
 A introdución dun réxime de incompatibilidades das prestacións. 
 A exclusión do silencio positivo ao recoñecemento das prestacións económicas para coidadores  

no ámbito familiar.
A iso hai que engadir que a Resolución do 13 de xullo de 2012, da Secretaría de Estado de Servizos  
Sociais e Igualdade, pola que se publica o Acordo do Consello Territorial do Sistema para a Autonomía e  
Atención á Dependencia, aproba os criterios e contidos sobre capacidade económica e participación do  
beneficiario no custo das prestacións para a autonomía e atención á dependencia. Os novos criterios,  
aínda non publicados mediante Real Decreto, supoñen un importante incremento do copagamento. Pero  
ademais, permítese ás comunidades autónomas establecer unha maior participación do beneficiario no  
custo dos servizos e das prestacións económicas; medida á que desgraciadamente se sumou o goberno  
da Xunta de Galicia. 
En definitiva, o Goberno do Estado reduciu o contido esencial do dereito e realizou importantes recortes  
orzamentarios,  co  dramático  resultado  de que os  beneficiarios están a  recibir  servizos  e  prestacións  
claramente insuficientes; ao tempo que se encontran sen atender centos de miles de persoas en situación  
de dependencia. 
Polo que respecta ao financiamento estatal do Sistema hai que destacar o enorme retroceso que sufriu:  
de soportar o 40% do custo do sistema no ano 2009, a Administración Xeral do Estado pasou a facerse  
cargo do 19% en 2013. Neste período, a achega das comunidades autónomas tamén sufriu modificacións,  
e o copagamento das persoas usuarias duplicouse.
A esta política de desmantelamento do sistema de dependencia impulsada polo Goberno de Mariano  
Rajoy temos que engadir a compracencia do Goberno de Galicia, que lonxe de tratar de frear o impacto  
destes recortes das persoas usuarias traballou para situar a Galicia entre as comunidades autónomas cun  
comportamento peor en todos os parámetros: 
•A media do gasto público de persoa dependente atendida en Galicia é de 6.51 5 euros, fronte aos 6.979  
euros de media do Estado; e moito por debaixo doutras comunidades autónomas do norte con semellante  
distribución demográfica que chegan 8.057 euros . 
• O gasto en dependencia por habitante e ano é en Galicia de 91,92 euros; a metade que en Cantabria,  
por exemplo, e un 16 % menos que no conxunto do Estado en valores absolutos. 
•Desde o ano 2011 non deixan de descender as persoas con dereitos a prestacións recoñecidas, se  
daquela  estábamos  en  89.640  persoas,  o  cómputo  total  de  2013  é  de  56.835  persoas  con  dereito  
recoñecido das cales máis de 18.000 seguen no limbo, é dicir, sen recibir ningún tipo de prestación. 
En definitiva, coa chegada do Partido Popular ao goberno do estado, na práctica, estase a baleirar de  
contido o dereito á promoción da autonomía persoal e atención á dependencia. Ademais, de estarse a  
vulnerar o principio de igualdade, xa que non existe un contido mínimo común de dereito, e os principios  
inspirados do Sistema: carácter público das prestacións, universalidade, equidade e accesibilidade, están  
claramente cuestionados. 
As decisións dos gobernos do Estado e de Galicia leváronnos a unha situación na que resulta evidente a  
necesidade de reformular o Sistema. Existe un alto grao de consenso entre responsables políticos de  
todos os ámbitos, profesionais e beneficiarios respecto a que, neste momento, é necesario intervir para  
garantir de forma efectiva o dereito das persoas en situación de dependencia; e para iso debe crearse un  
grupo de traballo específico cos representantes dos grupos parlamentarios, que realice unha avaliación  
sobre a lei, as modificacións levadas a cabo, a súa aplicación, os seus resultados, así como para analizar  
que medidas son necesarias para manter e garantir a sostibilidade do Sistema. 
Por  todo  iso,  o  Grupo  Municipal  Socialista  no  Concello  Moaña  somete  a  votación  a  seguinte  
MOCIÓN: 

1. Amosar o máis enérxico rechazo do Concello de Moaña aos recortes que se están producindo  
na Lei 39/2006 do 14 de decembro e coñecida popularmente como Lei de Dependencia; xa que están a  
producir un sufrimento inmerecido a milleiros de galegos e galegas. 

1. Instar ao goberno da Xunta de Galicia para que: 
-Se estableza as partidas necesarias nos orzamentos da Xunta de Galicia dos vindeiros anos para  

que o gasto público por persoa dependente atendida sexa, polo menos, superior á media do Estado e se  
equipare coa das comunidades autónomas do norte con semellante distribución demográfica que Galicia. 

-Que sexan atendidas todas as persoas dependentes que xa teñen recoñecido algún grao de  
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dependencia, e que aínda están á espera de recibir a prestación ou o servizo que lles corresponde. 

1.  lnstar  ao  Goberno  do  Estado  a  que  impulse  a  constitución  dun  grupo  de  traballo  con  
representantes dos grupos parlamentarios e comunidades autónomas, co obxectivo de alcanzar un amplo  
acordo para garantir a sostibilidade, o desenvolvemento e o financiamento por parte das administracións  
públicas do Sistema de Autonomía e atención á Dependencia. Para iso, realizarán unha avaliación da Lei  
39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de  
dependencia. 

Moaña, 22 de setembro de 2014.  Asdo: Voceiro/a do Grupo Municipal Socialista.

 Dona Rosa Solla mostra o seu apoio á moción.  Indica que o apoio aos dependentes é unha 
necesidade.

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación por unanimidade dos dezasete membros presentes  
que compoñen a Corporación, acorda:

1. Amosar o máis enérxico rexeitamento do Concello de Moaña aos recortes que se están producindo na 
Lei 39/2006, do 14 de decembro, e coñecida popularmente como Lei de dependencia; xa que están a  
producir un sufrimento inmerecido a milleiros de galegos e galegas. 
1. Instar o Goberno da Xunta de Galicia para que: 
-Se estableza as partidas necesarias nos orzamentos da Xunta de Galicia dos vindeiros anos para que o  
gasto  público  por  persoa  dependente  atendida  sexa,  polo  menos,  superior  á  media  do  Estado  e  se  
equipare coa das comunidades autónomas do norte con semellante distribución demográfica que Galicia. 
-Que  sexan  atendidas  todas  as  persoas  dependentes  que  xa  teñen  recoñecido  algún  grao  de 
dependencia, e que aínda están á espera de recibir a prestación ou o servizo que lles corresponde. 

1. lnstar o Goberno do Estado a que impulse a constitución dun grupo de traballo con representantes dos 
grupos parlamentarios e comunidades autónomas co obxectivo de alcanzar un amplo acordo para garantir  
a sostibilidade, o desenvolvemento e o financiamento por parte das administracións públicas do Sistema 
de Autonomía e atención á Dependencia. Para iso, realizarán unha avaliación da Lei 39/2006, do 14 de 
decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia. 

14º-          MOCIÓN DO BNG SOLICITANDO DA XUNTA DE GALICIA A CADUCIDADE DO EXPEDIENTE   
DE INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL DO PARQUE EÓLICO

Dona Araceli Gestido dá lectura á moción que literalmente di: 

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOLICITANDO DA XUNTA DE GALICIA A DECLARACIÓN  DE  
CADUCIDADE  DO  EXPEDIENTE  DE  DECLARACIÓN  DE  IMPACTO  AMBIENTAL  DO  PARQUE   EÓLICO  
"PEDRAS NEGRAS" 
En pleno extraordinario  celebrado o 10 de xaneiro  de 2013,  a  Corporación  municipal  do Concello  de  Moaña,  a  
instancias  da  Plataforma  de  Defensa  da  Ría  de  Vigo,  aprobou  por  unanimidade  manifestar  a  súa  oposición  á  
tramitación do expediente de declaración de impacto ambiental do parque eólico "Pedras Negras", promovido pola  
empresa Enel Green Power. 
O grave impacto ambiental, paisaxístico e patrimonial do proxecto impulsou a todos os grupos municipais a solicitar o  
rexeitamento do Estudo de Impacto Ambiental, así como a solicitar da Xunta de Galicia a eliminación da Área de  
Reserva Eólica dos Montes do Morrazo. Entre os acordos adoptados, instábase ao alcalde do Concello de Moaña a  
realizar as xestións oportunas para que, de acordo cos demais concellos afectados (Vilaboa, Cangas, Marín e Bueu),  
a Xunta de Galicia garantise aos veciños/as de Moaña a cancelación do proxecto. 
Pasados  vinte  meses,  nin  volvemos  ter  coñecemento  das  xestións  realizadas  por  esta  Alcaldía,  nin  sobre  a  
cancelación da concesión outorgada no seu día á empresa Enel Green Power. É máis, o expediente de declaración  
de  impacto  ambiental  que  provocou  o  pronunciamento  plenario  está  nestes  momentos  paralizado  pola  falta  de  
contestación da empresas ás máis de cinco centas alegacións presentadas, entre elas a do propio Concello. 
Nos  últimos  días,  a  instancias  da  prensa  o  alcalde  de  Moaña  declarou  públicamente  que,  á  vista  do  tempo  
transcorrido, consideraba que o proxecto fora definitivamente rexeitado, manifestando así sen ningún tipo de pudor  
que non tiña a menor idea da situación actual de tramitación, nin lle preocupaba demasiado. Poucos días despois, a  
Xunta de Galicia desmentiu ao aldalde, ao afirmar que o expediente seguía o seu curso, mais que o seguinte paso  
correspondía á empresa, responsable da contestación das alegacións, e engadimos nós: mentres esta contestación  
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non se produza, todos seguiremos esperando. 
Desde  o  punto  de  vista  do  BNG esta  é  unha situación  que bordea xa  o  ridículo:  un  alcalde  que incumpre  os  
compromisos plenarios e non esixe da Xunta a materialización dos acordos que todos e todas libremente adoptamos;  
unha Xunta de Galicia que non se preocupa nin sequera do cumprimento dos prazos administrativos; unha empresa  
que non se sente obrigada a cumprir con ningunha norma e adapta a tramitación ás súas estratexias de mercado… e  
uns  vecinos  e  veciñas  completamente  indefensos  aos  que  non  se  dá  información  de  ningún  tipo  e  acabarán  
enterándose da resolución do expediente e autorización do proxecto a través do Diario Oficial de Galicia.
Nesta situación que raia o absurdo e a tomadura de pelo aos vecinos e veciñas e ao conxunto da Corporación, o  
grupo municipal do BNG solicita do Pleno a adopción dos seguintes
ACORDOS:

1- Ratificar  novamente  os  acordos  adoptados  no  pleno  extraordinario  do  10  de  xaneiro  de  2013,  que  se  
resumen no rexeitamento frontal a que se autorice ou falicite a instalación no espazo natural dos Montes do  
Morrazo do parque eólico promovido pola empresa Enen Green Power.

2- Instar novamente ao Alcalde de Moaña para que, como presidente do concello máis afectado, realice as  
xestións necesarias diante da Xunta de Galicia para a cancelación do proxecto. Singularmente, istámolo a  
que realice a convocatoria aos demais alcaldes de concellos afectados, así como ás Xuntas de Montes con  
terreos susceptibles de expropiación, para reafirmar os acordos de rexeitamento anteriormente tomados e  
solicitar  de  forma  inmediata  unha  entrevista  cos  responsables  das  administracións  competentes  na  
declaración de impacto ambiental e autorización do proxecto constructivo.

3- Solicitar da Xunta de Galicia a declaración de caducidade do expediente de declaración de impacto ambiental  
iniciado, por incumprimento flagrante dos prazos, ou no seu caso a remisión ao Concello de Moaña dun  
informe da asesoría xurídica da Consellería que argumente por que esta declaración de caducidade on pode  
producirse.

4- Remitir os presentes acordos, acompañados do acordo plenario do 10 de xaneiro de 2013, ás administración  
implicadas e aos grupos parlamentarios con representación no Parlamento de Galicia.

Moaña, 23 de setembro de 2014. Asdo. Xosé M. Millán Otero Portavoz municipal do BNG 

 Dona  Araceli  Gestido  indica  que  é  unha  vergonza  estar  debatendo  isto.  Houbo  inactividade 
manifesta neste tema. Vannos intentar colar esta cuestión. Espera o apoio de todos.

 Dona Susana Varela indica que estamos de acordo co progreso. Era un solo de protección, e  
había moitas anomalías. Defendemos as enerxías renovables pero non a calquera prezo. Necesitamos 
información. Recordas que entre os anos 2007 e 2008 houbo concurso para parques eólicos e o Tribunal  
Supremo anulouno. 

 Dona Marta Freire indica que iso non foi así, foi ao revés.

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación por unanimidade dos dezaseis membros presentes 
e a abstención de Jorge Santomé acorda:

1- Ratificar novamente os acordos adoptados no pleno extraordinario do 10 de xaneiro de 2013, que se 
resumen no rexeitamento frontal a que se autorice ou facilite a instalación no espazo natural dos 
Montes do Morrazo do parque eólico promovido pola empresa Enen Green Power.

2- Instar novamente ao Alcalde de Moaña para que, como presidente do concello máis afectado, realice 
as xestións necesarias diante da Xunta de Galicia para a cancelación do proxecto. Singularmente, 
instámolo a que realice a convocatoria aos demais alcaldes de concellos afectados, así como ás 
Xuntas  de  Montes  con  terreos  susceptibles  de  expropiación,  para  reafirmar  os  acordos  de 
rexeitamento anteriormente tomados e solicitar de forma inmediata unha entrevista cos responsables 
das administracións competentes na declaración de impacto ambiental e autorización do proxecto 
construtivo.
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3- Solicitar da Xunta de Galicia a declaración de caducidade do expediente de declaración de impacto 
ambiental iniciado, por incumprimento flagrante dos prazos ou, se é o caso, a remisión ao Concello de 
Moaña dun informe da asesoría xurídica da consellería que argumente por que esta declaración de 
caducidade non pode producirse.

4- Remitir  os  presentes  acordos,  acompañados  do  acordo  plenario  do  10  de  xaneiro  de  2013,  ás 
administración implicadas e aos grupos parlamentarios con representación no Parlamento de Galicia.

15º.-         ROGOS E PREGUNTAS  

Non se realizan.

E non tendo outros asuntos que tratar, o Sr. Alcalde acorda rematar a sesión ás 23.34 horas co que se dá 
por terminado o acto, redactándose a presente acta que asina o Sr. Alcalde-Presidente, comigo secretario, 
de todo o cal eu dou fe.

   Vtº  E PRACE                                                                            O SECRETARIO
      O ALCALDE     

Asdo.: José Fervenza Costas                       Asdo.: Adamantino Barreiro García
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