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Acción E4
“Xestión e seguimiento do proxecto”

ec.europa.eu/environment/liferuralsupplies.eu

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - MARTES 3 DE XUÑO DE 2014

12:30 h. BENVIDA DO SOCIO COORDINADOR
D. José A. Santiso Miramontes – Alcalde do Concello de Abegondo

12:35 h. PRESENTACIÓN DO PROXECTO LIFE RURAL SUPPLIES
D. Carlos Ameijenda – Project Manager - Concello de Abegondo

12:45 h. EXPLICACIÓN DO ENFOQUE DO PROXECTO POR PARTE DOS RESPONSABLES
DOS SOCIOS BENEFICIARIOS

• Dna. Rocío Mosquera Álvarez – Conselleira de Sanidade da Xunta de Galicia
• D. Agustín Hernández Fernández de Rojas – Conselleiro de Medio Ambiente,

Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia

12:55 h. SINATURA DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE SOCIOS

13:00 h. PECHE DO ACTO
D. José A. Santiso Miramontes – Alcalde do Concello de Abegondo

Actualmente en Galicia 650.000 persoas consumen auga a través de solucións autónomas mediante un

modelo de xestión que se mantivo vixente sen a intervención das administracións. Así, son os usuarios os

que, voluntariamente e baixo a súa responsabilidade, proceden á comprobación da calidade das súas

augas domésticas e, se é necesario, poñen remedio a eventuais afeccións.

O principal obxectivo do proxecto LIFE RURAL SUPPLIES é fortalecer a sostibilidade dos pequenos

abastecementos fronte ás súas principais ameazas: a constatada deficiente calidade das augas captadas;

a falta de goberno na extracción de augas subterráneas e na eliminación dos residuos e a non aplicación do

principio de recuperación de custos para un uso eficiente dos recursos hídricos por parte dos usuarios.

Por iso, coa axuda da Comisión Europea, Augas de Galicia (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas), a Consellería de Sanidade e o Concello de Abegondo pretenden desenvolver accións

innovadoras de carácter demostrativo que melloren as capacidades da poboación local na dotación dos

servizos da auga mediante sistemas de abastecemento e saneamento descentralizados. Este reto

resolverase mediante a consecución coordinada de catro metas:

(1) Determinar as solucións técnicas máis adecuadas na captación, distribución e posterior tratamento das

augas subterráneas consumidas a partir de pozos e mananciais.

(2) Ensaiar instalacións de carácter autónomo adaptadas ás vivendas rurais para minimizar o impacto

ambiental das augas residuais domésticas.

(3) Validar os "water safety plans" como ferramenta para mellorar a seguridade da auga de consumo.

(4) Incentivar o uso eficiente dos recursos hídricos.
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