
 

 

INTERESE DE PARTICIPACIÓN NA ACCIÓN B.2 “EXPERIENCIA PILOTO DE APROVEITAMENTO SOSTIBLE DE 

AUGAS SUBTERRÁNEAS NUNHA PEQUENA COMUNIDADE RURAL” DO PROXECTO LIFE RURAL SUPPLIES 

 

Traída Veciñal  Identificador  

Usuario  Identificador  

Enderezo  Teléfono  

 
DECLARO: 
 

1. Coñecer o “PLAN DE SOSTIBILIDADE DO SUBMINISTRO DE AGUA” da traída veciñal da que formo parte, 
que figura na páxina web www.ruralsupplies.eu. 

2. Estar informado das actuacións a desenvolver para legalizar a miña traída e cumprir os requirimentos 
esixibles ás augas de consumo. 

 
COMPROMÉTOME co Concello de Abegondo a: 
 

1. Cooperar nos trámites para constituír unha COMUNIDADE DE USUARIOS. 
2. Solicitar en Augas de Galicia a CONCESIÓN ADMINISTRATIVA para uso privativo de augas e na 

Consellería de Sanidade o informe sanitario necesario para tramitar dita concesión con carácter previo 
á realización de calquera tipo de obra. 

3. CONTRIBUÍR ECONOMICAMENTE á realización das obras de mellora coa cualificación de “moi 
importantes”, segundo o Plan de Sostibilidade, vinculadas á traída que me subministra auga de 
consumo. O gasto que se determine será divido a partes iguais entre todos os usuarios da futura 
Comunidade. 

4. Cumprir as obrigas en materia de garantía sanitaria nas augas de consumo que se determinen nos 
futuros PROGRAMAS DE CONTROL e XESTIÓN da traída. 

 
Pola súa banda, o Concello de Abegondo COMPROMÉTESE ao seguinte: 
 

1. Poñer a disposición da Comunidade de Usuarios o seu persoal técnico para levar a cabo os trámites 
administrativos necesarios para a constitución da COMUNIDADE DE USUARIOS e a solicitude da 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. 

2. Asesorar á Comunidade de Usuarios na implementación das actuacións a desenvolver. 
3. ACHEGAR MATERIAL e MAN DE OBRA PROFESIONAL para a realización das obras de mellora segundo a 

seguinte orde de prioridades: 
a. Execución de novas captacións nas traídas nas que se identificaran problemas sanitarios 

distintos á contaminación microbiolóxica ou déficit de caudal no subministro de auga. 
b. Instalación de sistema de potabilización para desinfectar as augas distribuídas ao consumidor. 
c. Mellora estrutural de captacións existentes. 
d. Construción e/ou mellora de depósitos de almacenamento. 

Respecto ao anterior, a aportación do concello estará limitada ás partidas orzamentarias asignadas ao 

proxecto Life Rural Supplies. Dito orzamento repartirase entre todas as traídas do ámbito de actuación 

nas que se puido levar a cabo o Plan de Sostibilidade e cuxa participación na citada acción B.2 fora 

aprobada maioritariamente. Terán preferencia as actuacións que beneficien a un maior número de 

usuarios, tanto no caso de comunidades xa existentes como noutras que poidan xurdir para acometer 

melloras de xeito conxunto. 
4. Axudar na procura de financiamento para acometer futuras obras de mellora, a partir das liñas de 

subvención existentes. 
 

O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DESTE DOCUMENTO ASINADO FINALIZA O 1 DE NOVEMBRO DE 2015 

 Abegondo,                de                               de 2015  

O interesado 
 
 
Asdo.-  

Visto e prace 
O Alcalde Presidente 
 
Asdo.- José A. Santiso Miramontes 

 


