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1 INTRODUCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES  E OBXECTO 

O abastecemento de auga potable en comunidades rurais dispersas constitúe un reto de 

grande calado para a implantación das normativas europeas relativas á calidade das augas 

destinadas a consumo humano (Directiva 98/83/CE) e á protección e xestión da auga (Directiva 

2000/60/CE). 

En Galicia a viabilidade de infraestruturas municipais centralizadas está limitada por factores 

como a dispersión territorial da poboación, ou o elevado custo de execución e mantemento 

por habitante das devanditas infraestruturas. Así, o 77 % da poboación total de Galicia ten 

abastecemento municipal, o 10 % abastécese a través de redes xestionadas polos veciños 

(nalgúns casos construídas polos concellos), e  o 13 % restante autoabastécese mediante pozos 

ou mananciais privados.1 

Neste ámbito, desenrolase o proxecto LIFE12 ENV/ES/000557 Rural Supplies, promovido polo 

Concello de Abegondo, Augas de Galicia e a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, que 

ten como obxectivo central fortalecer a sostenibilidade dos pequenos suministros de auga nas 

comunidades rurales dispersas que carecen de auga potable, a través 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 medioambiental das augas residuais domésticas 

3. Validar os Water Safety Plans como ferramenta para mellorar a seguridade do 

suministro 

4. Definir un modelo factible de recuperación de custes dos servizos autónomos da auga 

no entorno rural, incentivando o uso eficiente dos recursos hídricos 

Dentro das accións preparatorias que comprende este proxecto figura a A.2 Estudo 
Hid oxeolóxico , que inclúe entre as súas tarefas a elaboración da presente Instrución Técnica 

Aplicable ao Abastecemento Autónomo. 

O obxecto da Instrución Técnica é definir os requisitos técnicos esixibles aos sistemas de 

abastecemento autónomo  

1.2 MARCO LEGAL  

1.2.1 Aproveitamentos de augas 

De acordo co disposto no artigo 4 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia e no 

Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto da entidade pública 

                                                           
1
 Fonte: Augas de Gali ia Pla  Auga  -  
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empresarial Augas de Galicia, correspóndelle a Augas de Galicia a ordenación administrativa, a 

planificación e a xestión das augas de superficie e subterráneas, dos usos e aproveitamentos 

hidráulicos dentro da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. 

Lexislación aplicable: 

 Texto refundido da Lei de augas (TRLA), aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2001, 

de 20 de xullo. 

 Regulamento do dominio público hidráulico (RDPH), aprobado polo Real decreto 

849/1986, do 11 de abril. 

 Plano Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa 2915-2021, aprobado 

polo Real decreto 11/2016, do 11 de xaneiro. 

1.2.2 Calidade das augas de consumo humano 

Lexislación aplicable: 

 RD 140/2003, de 7 de febreiro polo que se establecen criterios sanitarios da calidade 

da auga de consumo humano. Texto consolidado 30 de xullo de 2016. 

 Orde SCO/1591/2005, de 30 de maio, sobre o Sistema de Información Nacional de 

Auga de Consumo. 

 Orde SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos alternativos para a análise 

microbiolóxica da auga de consumo humano. 

  Orde SSI/304/2013, de 19 de febreiro, sobre sustancias para o tratamento da auga  

destinada a la producción de auga de consumo humano. 

1.2.3 Competencias 

Os Concellos  deben subministrar a auga potable, a través dos sistemas de abastecemento2. 

Estes sistemas son xestionados polos xestores, que poden ser empresas contratadas, as 

comunidades de usuarios legalmente constituídas ou ben o mesmo concello. Os xestores 

teñen a obriga de garantir a calidade da auga ata a acometida3. Os titulares dos inmobles 

(particulares ou comunidades), por tanto, deben preservar a calidade da auga, dende a 

acometida ata a billa. Con todo, os concellos subsidiariamente son responsables de velar 

porque a calidade da auga sexa adecuada. 

Á Comunidade Autónoma de Galicia, nas concas intracomunitarias correspóndelle, entre 

outras competencias4: 

 A ordenación administrativa, planificación e xestión da auga superficial e subterránea, 

                                                           
2
 Art. 26.1 Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local 

3
 Art. 4 RD140/2003 

4
 Art. 4 Lei 9/2010 de Augas de Galicia 
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dos usos e aproveitamentos hidráulicos, así como das obras hidráulicas que non 

estean cualificadas de interese xeral. 

 A planificación e adopción de medidas e instrumentos específicos de xestión e 

protección dos recursos hídricos e dos ecosistemas acuáticos e terrestres vinculados á 

auga. 

 O control e a tutela das comunidades de usuarios incluídas nas devanditas concas. 

A Consellería de Sanidade vixiará e supervisará a actuación dos xestores, para garantir o 

cumprimento do Real Decreto 140/2003, de 7 de febreiro polo que se establecen criterios 

sanitarios da calidade da auga de consumo humano. 

O Organismo de Bacía ten entre as súas atribucións a realización de aforos, estudos de 

hidroloxía, información sobre crecidas e control da calidade das augas5. Nese contexto facilita 

periodicamente, a xestores e autoridades sanitarias, datos sobre a calidade da auga destinada 

a producir auga de consumo humano. 

Cando se sospeite da presenza de contaminantes na auga destinada a producir auga de 

consumo humano, o Organismo de Bacía xunto coa Consellería de Sanidade deberán 

determinar e avaliar dita presenza. 

O seguinte esquema resume as competencias descritas: 

 

                                                           
5
 RDL 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas. 

Concellos 

•Distribuir auga potable 
no termo municipal 

•Asegurar que a auga 
suministrada a través de 
calquera rede, cisterma 
ou depósito móvil sexa 
apta para o seu consumo 
no punto de entrega ao 
consumidor 

•Velar polo cumplimento 
do RD140/2003 por 
parte dos xestores 

•Velar polo cumplimiento 
das obligacións dos 
titulares dos 
establecementos 
comerciais ou públicos 

Xestores (empresas 
concesionarias , 
comunidades de usuarios 
ou o propio Concello) 

•Preservar a calidade da 
auga en todo o sistema 
ata as acometidas 

Titulares 

•Preservar a calidade da 
auga dende a acometida 
ata o grifo 

•En establecementos 
comerciais ou públicos, 
poñer a disposición dos 
usuarios de auga apta 
para o consumo 
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No caso particular dos sistemas de abastecemento autónomo non existe xestor municipal, 

polo que o propio titular debe preservar a calidade da auga de consumo en todo o sistema.  

1.3 DEFINICIÓNS 

Sistema de abastecemento: conxunto de instalacións que conectan as fontes de subministro 

coas acometidas domiciliarias.  

Sistema de abastecemento autónomo: conxunto de instalacións destinadas a levar auga 

potable dende a fonte de subministro ata unha vivenda ou un grupo de vivendas, fóra do 

sistema de abastecemento municipal. 

Traída veciñal: sistema de abastecemento autónomo que abastece de auga potable a un 

conxunto formado por máis dunha vivenda ou titular. 

Persoas abastecidas: persoas as que se subministra auga de consumo dende o mesmo sistema 

de abastecemento. 

Usuario ou comuneiro: membro dunha comunidade, representante de cada vivenda.  

Comunidade de usuarios: grupo de usuarios da auga e outros bens do dominio público 

hidráulico que comparten unha mesma toma ou concesión, recoñecidos como tal polo 

Organismo de Bacía. 

Captación: Conxunto de instalacións de regulación e derivación das augas superficiais e 

subterráneas dende as fontes de subministro ata as conducións de auga bruta. 

Condución de auga bruta: calquera canalización que  leva a auga dende a captación ata o 

tratamento ou, no seu defecto, ata o depósito de cabeceira. 

Tratamento: conxunto de instalacións de potabilización situadas antes da rede de distribución 

Consellería 
de Sanidade 

Supervisar a actuación dos 
Xestores para garantir a 

calidade sanitaria da auga 
de consumo 

Organismo 
de Bacía 

Suministro de información sobre a 
calidade da auga destinada a 

producción de auga potable (antes 
da captación) 

Velar pola conservación da calidade 
das aguas no medio natural 

Outorgar título habilitante 
(concesión ou uso privativo por 

disposición legal) 

Determinación e avaliación, xunto 
coa Consellería de Sanidade, da 

presenza de contaminantes na auga 
destinada á producción de auga 

potable 
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e/ou depósito, destinadas a que a auga de subministro acade os criterios mínimos sanitarios 

da calidade da auga de consumo humano. 

Depósito: receptáculo ou alxibe coa finalidade de almacenar auga de consumo humano 

situado na cabeceira ou en tramos intermedios da rede de distribución. 

Rede de distribución: conxunto de tubaxes e elementos de manobra e control que permiten a 

distribución de auga dende o tratamento ou dende os depósitos ata as acometidas dos 

usuarios. 

Acometida: dispositivo sobre a rede de distribución, en forma de chave de toma ou collarín de 

toma en carga, que marca o límite entre a rede privada individual e a rede de distribución. 

Contador individual: equipo disposto despois da acometida, que mide o volume de consumo 

individual. 

1.4 ESQUEMAS TIPO 

En xeral, os elementos básicos dun sistema de abastecemento son: 

 Captación 

 Condución de auga bruta 

 Tratamento 

 Depósito 

 Rede de distribución 

 Acometida 

En función da situación deles con respecto ao conxunto e da súa tipoloxía, clasifícanse en tres 

esquemas tipo, segundo o tipo de captación e a situación da captación en relación coa altitude 

da fonte de auga. Con todo, poden existir outras configuracións adaptadas ás necesidades 

reais. 

En todos eles, dependendo da calidade da auga bruta, aplicarase o sistema de tratamento da 

tipoloxía que sexa necesaria. 

1.4.1 Esquema con captación de pozo 

 

POZO 

TRATAMENTO DEPÓSITO 

REDE DE 
DISTRIBUCIÓN 

CONDUCIÓN DE 
AUGA BRUTA 
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1.4.2 Esquema con captación de río ou manancial por gravidade 

 

1.4.3 Esquema con captación en río ou manancial con impulsión 

 

1.5 PARTICULARIDADES DOS SISTEMAS DE ABASTECEMENTO AUTÓNOMO 

O proxecto LIFE Rural Supplies no  marco do cal se integra a elaboración da presente instrución 

técnica inclúe, dentro das súas accións preparatorias, a acción A.3 A álise e avalia ió  dos 
siste as de a aste e e to . Dita acción aporta información real e detallada sobre a 

condicións de numerosas instalacións de abastecemento autónomo nunha área rural do 

concello de Abegondo, así como os problemas administrativos, legais, sanitarios, construtivos 

e de xestión que teñen os seus usuarios.  

As súas conclusións xerais pódense facer extensivas ao ámbito territorial de Galicia, a efectos 

de describir a problemática xeral dos sistemas de abastecemento autónomo no rural. 

A nivel descritivo se detectan os seguintes problemas a orixe: 6 

 Orixe 

En xeral Ausencia de concesión administrativa 

                                                           
6
 A ió  A.  LIFE /ENV/ES/ , Informe sobre Identificación de Peligros y Evaluació  de Riesgos  

(maio, 2016).  

CAPTACIÓN  E 
BOMBEO 

TRATAMENTO 
DEPÓSITO 

REDE DE 
DISTRIBUCIÓN 

CONDUCIÓN DE 
AUGA BRUTA 

CAPTACIÓN 

TRATAMENTO 
DEPÓSITO 

REDE DE 
DISTRIBUCIÓN 

CONDUCIÓN DE 
AUGA BRUTA 



Life Rural Supplies 
LIFE12 ENV/ES/000557  
Acción A.2.- Elaboración Instrución Técnica abastecemento autónomo 

11 
 

Falla de programas de mantemento e limpeza 

Problemas na gobernanza das comunidades 

Captacións 

Existencia de focos de contaminación no entorno da captación 

Falla de elementos de protección nas captacións para impedir a entrada de contaminantes 

Caudal insuficiente en verán 

Tratamento Carencia de sistemas de potabilización adecuados 

Depósito 

Dimensionamento insuficiente 

Defectos construtivos e de deseño nos depósitos 

Redes de 

distribución 

Ausencia de sistemas de vaciado e limpeza nas redes de distribución 

Conducións mal dimensionadas 

Conexións irregulares con retornos non desexados á rede de distirbución 

Os efectos derivados destes problemas son: 

 Perda de calidade da auga, que pode chegar a ser non apta para o consumo 

 Cantidade insuficiente no subministro 

 Ausencia de protección administrativa (fronte a outras peticións de novos 

aproveitamentos, vertidos, contaminación difusa, etc.) 

No que afecta á calidade das augas, a partir das analíticas realizadas no marco do proxecto 

LIFE Ru al Supplies  o statouse que os incumprimentos más habituais son7: 

 Parámetros microbiolóxicos 

 Nutrientes (nitratos) 

 Outros (metais, pH, etc.) 

Polo tanto, para evitar os problemas detectados, é necesario actuar na orixe dos mesmos, 

incidindo nos seguintes aspectos: 

 Tramitación administrativa 

 Proxecto e construción de instalacións adecuadas e seguras 

 Explotación e mantemento das instalacións 

A presente Instrución Técnica aborda estes tres aspectos, establecendo os contidos mínimos e 

recomendacións construtivas que deben seguir os proxectos necesarios para a tramitación da 

concesión administrativa. 

                                                           
7
 A ió  A.  LIFE /ENV/ES/ , I fo e de Ve ifi a ió  y Valo a ió  de la Calidad del Agua  

(maio, 2015). 
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2 TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE CAPTACIÓNS E SISTEMAS 

DE ABASTECEMENTO 

2.1 ESQUEMA XERAL DE TRAMITACIÓN 

A efectos da súa tramitación ante as distintas administracións, os tipos de aproveitamento se 

clasifican segundo o seguinte esquema: 

 

Para tramitar un aproveitamento como uso privativo por disposición legal debese cumprir o 

seguinte: 

- Ser propietario da parcela 

- Non utilizar as augas fora da parcela 

- Cumprimento de distancias 

- Non consumir máis de 7000 m3/ano 

En función do tipo de aproveitamento do que se trate, deberase adoptar a tramitación incluída 

na seguinte táboa: 

 

Tipo 

Tramitación do 

aproveitamento 

(Organismo de Bacía) 

Tramitación sanitaria 

(Consellería de 

Sanidade) 

Tramitación municipal 

Aproveitamento 

particular na 

mesma finca (uso 

 Tramitación do uso 

privativo da auga 

(procedemento 

 Non precisa de 

informe sanitario 

 Tramitación da 

licenza de obra 

Sistemas autónomos 

Aproveitamento 
particular na mesma 
finca (uso privativo 

por disposición legal) 

Aproveitamento  en 
finca distinta 
(concesión) 

Pozo ou manantial 
Individual  

(1 usuario) 

< 50 habitantes 

>50 habitantes 

Traída veciñal  
(comunidade de 

usuarios) 

<20 usuarios 

< 50 habitantes 

> 50 habitantes 

>20 usuarios 

< 50 habitantes 

> 50 habitantes 
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Tipo 

Tramitación do 

aproveitamento 

(Organismo de Bacía) 

Tramitación sanitaria 

(Consellería de 

Sanidade) 

Tramitación municipal 

privativo por 

disposición legal) 

AU209A)
8
 

 Analítica de calidade 

táboa B
9
 

Pozo ou manantial 

individual con uso 

en parcela distinta  

<50 hab. 

 Tramitación da 

solicitude de concesión 

(procedemento 

AU208A)
10

 

Tramitación abreviada 

Art. 130 RDPH  

 Solicitude de 

informe sanitario 

(procedemento 

formulario F-13T-

02-01-10)
11

 

 Analítica de 

calidade táboa B 

 Solicitude de 

certificado de non 

existencia de rede 

de abastecemento 

municipal 

 Tramitación da 

licenza de obra 

Pozo ou manantial 

individual con uso 

en parcela distinta  

>50 hab. 

 Tramitación da 

solicitude de concesión 

(procedemento 

AU208A) 

Tramitación abreviada 

Art. 128 RDPH  

 Solicitude de 

informe sanitario 

(procedemento 

formulario F-13T-

02-01-11)
12

 

 Analítica de 

calidade táboa A
13

 

 Solicitude de 

certificado de non 

existencia de rede 

de abastecemento 

municipal 

 Tramitación da 

licenza de obra 

Traída veciñal <20 

hab. 

 Tramitación da 

solicitude de concesión 

(procedemento 

AU208A) con 

presentación de 

convenio (Art.203 do 

RDPH) 

 Solicitude de 

informe sanitario 

(procedemento 

formulario F-13T-

02-01-10) 

 Analítica de 

calidade táboa B 

 Solicitude de 

certificado de non 

existencia de rede 

de abastecemento 

municipal 

 Tramitación da 

licenza de obra 

Traída veciñal 

entre 20 e 50 hab. 

 Constitución da 

comunidade de 

usuarios (Art. 201 do 

RDPH) (procedemento 

AU211A)
14

 

 Solicitude de 

informe sanitario 

(procedemento 

formulario F-13T-

02-01-10) 

 Solicitude de 

certificado de non 

existencia de rede 

de abastecemento 

municipal 

                                                           
8
 https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codCons=AU&codProc=209A&procedemento=AU209A&lang=gl 
9
 http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1556/ANEXO%20III.pdf 

10
 https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=AU&codProc=208A&procedemento=AU208A 

11
 http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1554/F-13T-02-01-

11.%20solicitude%20informe%20menos%2050%20persoasodt.pdf 
12

 http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1553/F-13T-02-01-
10.%20solicitude%20informe%20mas%20de%2050%20personas.pdf 
13

 http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1556/ANEXO%20III.pdf 
14

 https://sede.xunta.gal/detalle-
procedemento?codCons=AU&codProc=211A&procedemento=AU211A&lang=gl 
 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=AU&codProc=209A&procedemento=AU209A&lang=gl
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=AU&codProc=209A&procedemento=AU209A&lang=gl
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1556/ANEXO%20III.pdf
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=AU&codProc=208A&procedemento=AU208A
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1554/F-13T-02-01-11.%20solicitude%20informe%20menos%2050%20persoasodt.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1554/F-13T-02-01-11.%20solicitude%20informe%20menos%2050%20persoasodt.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1553/F-13T-02-01-10.%20solicitude%20informe%20mas%20de%2050%20personas.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1553/F-13T-02-01-10.%20solicitude%20informe%20mas%20de%2050%20personas.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1556/ANEXO%20III.pdf
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=AU&codProc=211A&procedemento=AU211A&lang=gl
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=AU&codProc=211A&procedemento=AU211A&lang=gl
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Tipo 

Tramitación do 

aproveitamento 

(Organismo de Bacía) 

Tramitación sanitaria 

(Consellería de 

Sanidade) 

Tramitación municipal 

 Tramitación da 

solicitude de concesión 

(procedemento 

AU208A) 

 Analítica de 

calidade táboa B 

 Tramitación da 

licenza de obra 

Traída veciñal  >50 

hab. 

 Constitución da 

comunidade de 

usuarios (Art. 201 do 

RDPH) (procedemento 

AU211A) 

 Tramitación da 

solicitude de concesión 

(procedemento 

AU208A) 

 Solicitude de 

informe sanitario 

(procedemento 

formulario F-13T-

02-01-11) 

 Analítica de 

calidade táboa A 

 Solicitude de 

certificado de non 

existencia de rede 

de abastecemento 

municipal 

 Tramitación da 

licenza de obra 

 

2.2 CONTIDO DOS PROXECTOS DE ABASTECEMENTO AUTÓNOMO 

No Anexo 2 da presente Instrución se relaciona o contido mínimo dos proxectos de 

abastecemento autónomo para a súa tramitación. 

3 CÁLCULO DE DOTACIÓNS E CAUDAIS 

3.1 CAUDAIS 

Defínense os seguintes caudais: 

- Caudal medio (Qm): caudal ou demanda media resultado de aplicar as dotacións 

correspondentes para cada uso. 

- Caudal punta (Qp): caudal ou demanda resultado de aplicar os coeficientes punta sobre o 

caudal medio. 

- Caudal máximo instantáneo (QM, inst): maior caudal que pode ser extraído pola captación 

con todas as chaves e válvulas abertas 

3.2 CÁLCULO DE DOTACIÓNS 

Para a redacción dun proxecto dun sistema de abastecemento autónomo é necesario facer 

unha estimación da demanda actual e futura de auga.  

Compoñentes da dotación: 

- Consumo doméstico  
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Aplicarase unha dotación de 180 l/hab/día (dotación máxima) 15 

Se existe na mesma finca da vivenda un aproveitamento agrícola estimarase adicionalmente a 

dotación de consumo para regadío. 

- Consumo gandeiro 16 

Salvo xustificación baseada en mellor criterio, aplicarase a dotación segundo os valores da 

táboa seguinte en función do tipo de animal e o número de cabezas: 

Tipo de animal  (l/cabezadía) 

Bovino 90 

Ovino 15 

Porcino 50 

Aves 0,5 

Equino 90 

Aves 0,5 

- Consumo para regadío 

Empregaranse as dotacións establecidas na táboa recollida no P.H. Galicia-Costa, por tipo de 

cultivo. 

Por ser o máis freciente, recóllese a dotación para hortos familiares:17 

 

Dotacións medias en parcela (m
3
/ha-ano) 

Tipo de cultivo Comarca agraria 

Setentrional Occidental Montaña 

Hortos familiares 2408 2417 2271 

 

Deberase dividir a dotación polo coeficiente de eficiencia polo sistema de rega que 

corresponda: 

Rega por gravidade 0,60 

Rega por aspersión 0,80 

Rega por goteo ou microaspersión 0,90 

 

- Consumo por actividades específicas 

Para estimar consumo por actividades específicas (escolas, piscinas, hoteis, restaurante, 

camping) empregaranse as dotacións indicadas no Plan Hidrolóxico Galicia-Costa ou, no seu 

defecto, nas ITOHG-ABA-1/1.  

                                                           
15

 Fonte P.H. Galicia Costa. Dotación máxima para núcleos <2000 habitantes e actividade industrial e 
comercial baixa. As ITOHG establecen una dotación mínima de 100 l/hab/día para pequenos núcleos.  
16

 Fonte P.H. Galicia Costa. 
17

 Fonte P.H. Galicia Costa. 
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3.3 VOLUME ANUAL 

Calcularase coma o volume anual como o resultado de multiplicar o caudal ou demanda media 

diaria por 365 días para a poboación censada ou permanente, máis a demanda media diaria da 

poboación estacional multiplicada por 120 días, agás no caso de coñecer con maior exactitude 

o volume de auga que está previsto consumir nun ano e se aporte a xustificación oportuna. 

3.4 COEFICIENTES PARA O CÁLCULO DE CAUDAIS PUNTA 

Os consumos varían tanto ao longo do ano como das semanas ou das horas do día. Así, ao 

consumo medio diario hai que lle aplicar coeficientes punta. As puntas son estacionais e 

horarias. 

Polo reducido tamaño dos sistemas de abastecemento autónomo non se aplican coeficientes 

de estacionalidade, senón que se calculará o caudal medio considerando toda a poboación 

estacional a efectos de dimensionamento dos elementos do sistema (captación, redes, 

depósitos, tratamento, etc.) 

Para o cálculo de coeficiente punta horario empregarase o coeficiente: Cp=10. 

3.5 CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO 

Defínese o caudal máximo instantáneo como o maior caudal que pode ser extraído pola 

captación con todas as chaves e válvulas abertas. Non está asociado coa demanda senón coa 

capacidade hidráulica da captación. 

Calcularase da forma seguinte en función do tipo de captación: 

 En pozos tomarase o caudal máximo do bombeo. 

 En captacións dende río ou manantial: 

o Con impulsión: tomarase o caudal máximo do bombeo. 

o Por gravidade: calcularase o caudal máximo que pode derivarse pola 

instalación considerando as perdas de carga na captación. 

4 CRITERIOS XERAIS PARA O DESEÑO DOS SISTEMAS DE 

ABASTECEMENTO AUTÓNOMO 

4.1 REDES DE AUGA BRUTA E DISTRIBUCIÓN 

4.1.1 PRESIÓNS NA REDE 

Para evitar problemas sanitarios, as conducións débense dimensionar para o seu 

funcionamento en presión. 

A rede estará dimensionada para que a presión de funcionamento (PF) estea comprendida 

entre 0,25 MPa para caudal punta, e 0,60 MPa para consumo cero. 
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A presión mínima na acometida poderá reducirse a 0,19 Mpa en vivendas dunha planta e 0,22 

en vivendas de dúas plantas.18 

4.1.2 VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN 

As velocidades de circulación nos condutos da rede deben de estar comprendidas entre 0,5 

m/s e 2 m/s, segundo a UNE-EN 805:2000. O valor máis baixo ten sentido no caso de augas con 

partículas sedimentables e para evitar perdidas de cloro, e o valor máis alto para evitar o golpe 

de ariete, ruídos, erosión e as elevadas perdidas de carga.   

Para instalacións pequenas, con caudais moi baixos, procurarase que a velocidade mínima se 

acade polo menos nalgún momento do día.  

Con carácter excepcional pódense admitir velocidades máximas ata 3,5 m/s, en casos 

debidamente xustificados.19 

4.1.3 DIÁMETROS DAS TUBAXES 

Os diámetros das tubaxes dimensionaranse para cumprir as velocidades máximas e mínimas 

indicadas no apartado anterior. 

4.1.4 TRAZADO 

O trazado das tubaxes será o máis recto posible, a poder ser por camiños  e lugares públicos. 

No caso de ter que discorrer por parcelas de titularidade allea ao peticionario, deberase contar 

con permiso do propietario ou coa correspondente servidume de acueduto outorgada por 

Augas de Galicia. 

En puntos altos intermedios se deben instalar dispositivos de purga automática, para evitar a 

formación de bolsas de aire, dotados de chave de corte para a súa desmontaxe.  

En puntos baixos se deben instalar válvulas de descarga que permitan o baleirado completo da 

tubaxe. 

Os finais de liña deben ter unha toma para limpeza ou baleirado da tubaría. 

No cruce con cables ou outras conducións subterráneas se procurará que este sexa o máis 

perpendicular posible, a unha distancia mínima de 20 cm. 

As tubaxes irán enterradas a profundidade mínima de 80 cm. 

Se atenderá ás servidumes recollidas nas ITOHG-ABA-1/2: dominio público hidráulico, 

estradas, ferrocarril, vías pecuarias, patrimonio, espazos naturais e sistemas acuáticos 

continentais. 

                                                           
18

 ITOHG-ABA-1/2 
19

 ITOHG-ABA-1/2 
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4.2 CAPTACIÓNS 

4.2.1 TIPOLOXÍAS 

 Manancial: tratase dun fluxo permanente ou temporal de auga subterránea que brota 

de forma natural do terreo.  

 Captación en río: obra de fábrica disposta a carón dun río que toma a auga por 

gravidade cun pozo drenante baixo o nivel freático ou ben por unha canle de 

derivación, para ser conducida ao sistema de tratamento mediante un bombeo ou 

unha tubaxe por gravidade. 

 Pozo: pozo vertical que acada a profundidade no nivel freático para a extracción da 

auga por bombeo. Os máis frecuentes son os pozos de barrena, aínda que tamén 

existen outros tipos como pozos escavados ou entubados 

 Galerías de captación: galería subterránea construída para captar as augas 

subterráneas dun acuífero por filtración. A diferenza dos pozos, a galería filtrante é 

aproximadamente horizontal. 

4.2.2 CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE LOCALIZACIÓN 

Para determinar a localización do aproveitamento deberase comprobar o seguinte: 

o Dispoñibilidade de caudal suficiente 

o Situación respecto de outras concesións ou aproveitamentos 

o Calidade de auga axeitada 

En todo momento se respectarán os caudais ecolóxicos dos ríos. 

4.2.2.1 Dispoñibilidade de caudal suficiente 

Para valorar a cantidade do recurso dispoñible deberase facer un estudo hidroxeolóxico 

baseado no resultado de aforos e ensaios de bombeo20. 

O ensaio de bombeo permitirá estimar o caudal que pode subministrar un pozo e o acuífero no 

que se sitúa. Consiste en extraer auga a un caudal constante que debe ser o suficientemente 

alto como para producir un descenso no nivel freático, pero sen chegar a provocar que a 

bomba quede en seco. Durante o ensaio será necesario empregar unha sonda para medir o 

nivel de auga no interior do pozo, tomando referencias a intervalos de tempo crecentes desde 

o comezo á finalización do bombeo. Ao principio medirase o nivel cada minuto e logo vaise 

duplicando a separación entre as medidas.  

A duración desta proba en pozos particulares para uso doméstico é dunhas poucas horas 

(menos de 3). No caso de captacións nas que se precise un maior caudal (abastecemento de 

núcleos, usos agrícolas) o ensaio de bombeo pode chegar a prolongarse durante un ou dous 

días. 

                                                           
20

 Manual de boas prácticas para a construción e mantemento de captacións particulares de augas 
subterráneas: https://ruralsupplies.eu/4-informacion-al-usuario/abastecimiento-autonomo/  

https://ruralsupplies.eu/4-informacion-al-usuario/abastecimiento-autonomo/
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Cando a auga extráese do pozo, ao redor do mesmo fórmase un cono de depresión que causa 

un descenso no nivel da auga que contén. A diferenza de cota entre o nivel de auga do 

acuífe o e do pozo e i e o o e de des e so . Canto maior é o caudal de auga bombeada 

maior é o cono de depresión. Este cono crece co tempo durante o ensaio ata estabilizarse. 

A capacidade do pozo pódese estimar determinando os seguintes parámetros: 

a) Rendemento específico do pozo (Re). É o caudal bombeado durante o ensaio (Q) dividido 

pola medida do descenso alcanzado na situación de equilibrio (s). 

 

b) Caudal máximo (Qmax). A toma de auga debe estar como mínimo 3 m por debaixo do nivel 

da auga o pozo. Defí ese a profundidade máxima permitida para a auga  o o o esultado 
de restar 3 m á profundidade da toma. A diferenza de altura entre o nivel freático orixinal e a 

profundidade máxima permitida para a auga chámase descenso máximo (Smax). O caudal 

máximo de descarga soportado polo pozo (Qmax) obtense multiplicando  o rendemento 

específico alcance polo descenso máximo. 

 

4.2.2.2 Situación respecto doutras concesións ou aproveitamentos 

4.2.2.2.1 En augas superficiais 

O Plan Hidrolóxico de Galicia Costa establece na súa normativa as distancias mínimas 

recomendadas entre aproveitamentos de augas superficiais. 21 

Así, recoméndase que a distancia mínima entre aproveitamentos, sen permiso do titular do 

aproveitamento preexistente legalizado e en ausencia de estudos de maior detalle, sexa de 

100 metros. Se é unha captación de escasa importancia segundo o artigo 44.a.3 da normativa 

co PHGC (volume anual extraído inferior a 7.000 m3 e caudal instantáneo inferior a 1 l/s), a 

distancia mínima recomendada redúcese a 50 m. 

4.2.2.2.2 En augas subterráneas 

No caso de aproveitamentos de augas subterráneas que necesiten concesión22, o Regulamento 

do Dominio Público Hidráulico establece  que a  distancia entre os novos pozos e os existentes 

ou mananciais non poderá ser inferior a 100 metros sen o permiso do titular do 

aproveitamento preexistente legalizado. Excepcionalmente, poderanse outorgar concesións a 

menor distancia se o interesado acredita a non afección aos aproveitamentos anteriores 

                                                           
21

 Art. 44.a.2. PHGC 
22

 Non precisan concesión os aproveitamentos de augas subterráneas cando o volume total anual non 
supere os 7.000 metros cúbicos, agás nos situados en acuíferos declarados como sobreexplotados ou en 
risco de estalo (Art. 54.2. TRLA). 
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legalizados.23 

No caso de aproveitamentos privativos por disposición legal, cando a extracción das augas 

sexa realizada mediante a apertura de pozos, as distancias mínimas entre estes ou entre pozos 

e manancial, serán as que sinale o Plan Hidrolóxico de conca e, na súa falta, para caudais 

inferiores a 0,15 litros/segundo, a de dez metros en chan urbano, de vinte metros en chan non 

urbanizable, e de cen metros en caso de caudais superiores ao mencionado. Iguais distancias 

deberán gardarse, como mínimo, entre os pozos dun predio e os estanques ou acequias non 

impermeabilizados dos predios veciños.24  

A Administración hidráulica de Galicia poderá esixir ao peticionario a achega de informe 

hidroxeolóxico xustificativo das posibles afeccións, que teña en conta,  entre outros aspectos, 

o mantemento do réxime de caudais ecolóxicos. 

4.2.2.3 Calidade de auga axeitada 

En primeiro lugar deberase comprobar a localización da captación en relación a fontes de 

contaminación, o que está vinculado ao establecemento de perímetros de protección. Despois, 

realizarse unha analítica de calidade para evaluar a aptitude das augas e deseñar o sistema de 

tratamento necesario. 

4.2.2.3.1 Situación respecto de fontes de contaminación e perímetros de protección 

Previo á selección da ubicación dunha captación deberán identificarse as posibles fontes de 

contaminación que podan afectar á calidade das augas. 

As fontes de contaminación máis habituais no rural son:25 

o Actividades domésticas:  

- Fugas na rede de augas residuais domésticas que se infiltran no terreo. 

- Filtración de augas residuais dende pozos negros e fosas sépticas. 

- Pozos abandonados ou mal executados, que supoñen unha entrada directa 

nos acuíferos podendo contaminar as augas subterráneas. 

o Agricultura e gandeiría: 

- Aplicación de fertilizantes e pesticidas. 

- Almacenamento e aplicación de puríns. 

- Lodos de depuradora empregados en agricultura. 

o Outras: 

- Lixiviados dos vertedoiros de residuos sólidos mal selados poden infiltrar 

no terreo e provocar contaminación difusa. 

- Vertidos directos de augas residuais domésticas e fosas sépticas. 

- Vertidos industriais: minas, gasolineiras, etc. 

                                                           
23

 Art. 184.1.b. RDPH 
24

 Art. 87 RDPH 
25

 Adaptado do Manual de boas prácticas para a construción e mantemento de captacións particulares 
de augas subterráneas  
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Os pozos deberán situarse en zonas o máis elevadas posible e sempre a cota máis alta que as 

posibles fontes de contaminación.  

A localización do pozo tamén debe de ofrecer protección fronte a auga de escorrega, xa que 

pode conter numerosos contaminantes. Deberán situarse en zonas onde as pendentes do 

terreo non tendan a verter a auga da chuvia no pozo. 

Unha vez que se establece a situación dun pozo, manancial ou captación, é necesario respectar 

unha serie de zonas ou perímetros de protección26 para evitar a contaminación das augas de 

consumo. Na tramitación da concesión, o organismo de bacía poderá establecer os perímetros 

de protección sobre acuíferos para evitar a súa contaminación27. No documento de 

delimitación do perímetro impóñense condicionamentos a certas actividades ou instalacións 

que podan afectar á cantidade ou á calidade das augas subterráneas. Estas actividades ou 

instalacións precisarán, para ser autorizadas, o informe favorable do organismo de bacía. 

4.2.2.3.2 Análise da calidade da auga 

En tódolos casos é recomendable unha análise completa segundo o anexo II, parte A do 

RD140/2003, xa sexan de augas subterráneas ou superficiais. 

4.2.3 DIMENSIONAMENTO DE POZOS 

Para o dimensionamento dun pozo, unha vez decidida a súa ubicación, se deben definir o 

diámetro e a profundidade. 

O diámetro do pozo establécese en función do tipo de bomba: 

 Bomba sumerxible: a necesaria segundo a dimensión da bomba 

 Bomba de superficie (de aspiración profunda): entre 140 e 200 mm 

A profundidade ven determinada polas características do terreo, o espesor e profundidade do 

acuífero, e as condicións de perforación e sustentación dos diferentes materiais a atravesar. 

Unha vez perforado o pozo, a partir dos resultados do ensaio de bombeo pódese calcular a 

capacidade ou caudal máximo dispoñible no mesmo (Qmax), para unha profundidade 

determinada de toma. Este caudal compararase co caudal punta de demanda (Qp) para 

axustar esta profundidade ou, en caso desfavorable, rexeitar a  ubicación. Se a ubicación é 

rexeitada, deberase selar convenientemente o pozo para evitar contaminacións do acuífero. 

                                                           
26

 Informe Técnico para el proyecto AQUA-PLANN-Programa LIFE. Propuesta de perímetros de 
protección en las fuentes y manantiales de Abegondo. 
27

 Art. 173 RDPH 
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4.2.4 CRITERIOS CONSTRUTIVOS28 

4.2.4.1 Pozos 

No Anexo 1 inclúese un esquema tipo con detalles construtivos. 

Se seguirán as seguintes recomendacións no seu deseño: 

 Entubado do pozo:  

Para conseguir maior protección do pozo é aconsellable a realización  dunha dobre 

entubación: inicialmente se perfora e entuba cun diámetro maior ao da propia 

captación ata chegar a un terreo mais consistente; posteriormente entubase o orificio 

xerado coa tubaria do pozo, con diámetro menor, ata completar a profundidade. O 

espazo entre os dous tubos rechéase con grava miúda de tamaño 3/6 mm. 

A tubaria interior, estará ranurada para que a auga subterránea entre no pozo, sendo 

a lonxitude deste filtro o espesor estimado do acuífero, agás a zona superior, segundo 

o esquema seguinte:  

 
Os materiais recomendados para os tubos son: PVC-U en sondeos estables e aceiro no 

caso de que se requira unha maior capacidade de contención.  

 

 Selo sanitario: é necesario para evitar a entrada ao pozo da contaminación superficial 

por escorrentía. 

Rechearase o espazo anular comprendido entre o terreo e a carcasa exterior con  

morteiros de cemento ou de bentonita, en forma de lechada. 

Antes do morteiro formarase un tapón de base con area, cun espesor de 0,5 m. 

 Tapa sanitaria: consiste nunha tapa desmontable de dúas pezas que se fixa ao brocal 

por medio de torcas e pernos situados na parte superior, cunha xunta elástica que 

impide a entrada de calquera elemento estraño. Ademais conta cun sistema de 

ventilación para permitir o intercambio de aire, e condutos para o pase do cableado e 

do tubo de auga. 
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 Manual do Manual de boas prácticas para a construción e mantemento de captacións particulares de 
augas subterráneas, e da experiencia das traídas piloto do LIFE12/ENV/ES/000557 

TRAMO SEN RANURAR 

TRAMO RANURADO ACUÍFERO 
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4.2.4.2 Captacións de Mananciais 

No Anexo 1 inclúese esquema tipo con detalles construtivos. 

Se seguirán as seguintes recomendacións no seu deseño: 

 Arqueta de recepción: debe estar formada por unha obra de fábrica parcialmente 

enterrada e pechada pola parte superior, levantada sobre o terreo para evitar a 

entrada de escorrentía. Ao paramento interior faráselle un tratamento de 

desinfección, no que os produtos a empregar deberán cumprir co Artigo 9 do RD 

140/2003.  

A parte fixa da tapa superior estará selada con cemento ou masilla flexible en todas as 

xuntas, e protexida cun tratamento exterior impermeabilizante. 

 Tapa sanitaria: consiste nunha boca de home de dimensión mínima 60 cm en aceiro 

inoxidable, con sistema de pechadura e candado. 

Contará cun sistema de ventilación para permitir o intercambio de aire con reixa 

antimosquitos. 

 Aliviadoiro: a captación contará cun dispositivo de tipo aliviadoiro que limite o caudal 

extraído. 

4.2.4.3 Elementos de protección perimetrais e sinalización 

Tanto para pozos como para captación de manantiais, disporanse os seguintes elementos de 

protección perimetrais a unha distancia mínima de 3 m: 

 Peche formado por malla cinexética e postes, con altura mínima 1,90 m.  

 Cuneta perimetral de drenaxe, por fora do peche. 

Asemade, toda captación ten que estar sinalizada como punto de captación de auga destinada 

para abastecemento. 

4.3 EQUIPOS DE BOMBEO 

4.3.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

As bombas son elementos que inxectan enerxía á auga. Unha bomba pode traballar en 

distintas configuracións de caudal e de altura de bombeo, de maneira que a menor caudal 

máis presión e viceversa.  

É importante diferenciar a potencia eléctrica requirida pola bomba e a potencia transmitida ao 

auga. Non son iguais, dado que existen uns rozamentos na maquina que reducen o 

rendemento. 

Para o cálculo da impulsión hai que empregar a curva característica (H-Q). Para coñecer o 

punto de traballo no que funciona unha bomba tamén e necesario coñecer o sistema no que 

se instala e a resistencia que este ofrece, de modo que tamén se coñecerá a curva resistente 

da condución (H-Q). O punto de intersección das dúas curvas é o punto de funcionamento da 

impulsión.  
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4.3.2 TIPOLOXÍAS 

Para uso en sistemas de abastecemento autónomo distínguese entre bombas de superficie de 

aspiración profunda e bombas sumerxidas. 

  

4.3.3 CÁLCULO E DIMENSIONAMENTO 

Aplicarase o contido das ITOHG-ABA-1/4 Cál ulo de esta ió s  de o eo . 

4.4 DEPÓSITOS 

4.4.1 DIMENSIONAMENTO E DESEÑO 

Os depósitos deben situarse a unha cota elevada respecto dos puntos de consumo, para que a 

auga teña por gravidade as presións mínimas indicadas no apartado 4.3. Se insto non é posible, 

deberanse dispoñer grupos de presión na rede con calderíns. 

A capacidade do depósito debe de ser tal que permita garantir o consumo de 24 horas 

considerando o caudal estacional. 

Recoméndanse os deseños curvos ou de planta circular para favorecer a limpeza, así como 

unha división do volume en dúas partes para poder limpalo mantendo o suministro. 

4.4.2 CRITERIOS CONSTRUTIVOS 

No Anexo 1 inclúese esquema tipo con detalles construtivos. 

Os materias máis adecuados son formigón, aceiro inoxidable e polietileno de alta densidade 

(depósitos enterrados). O interior debe estar revestido cun material non poroso que garanta a 

durabilidade do depósito e a calidade da auga. 

A soleira deberá ter unha pendente que facilite o seu baleirado para a limpeza e drenaxe de 

fondo.  
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O depósito debe estar dotado de cuberta, que contará con aberturas de ventilación cruzada, 

con reixa antimosquitos para evitar condensacións excesivas. A cuberta terá pendente 

suficiente para evitar acumulación de auga sobre a mesma. 

A tubaxe de entrada deberá colocarse preferentemente na parte superior do depósito. De non 

ser posible esta colocación deberán instalarse válvulas de retención. Se o enchido do depósito 

non é lento instalarase un dispositivo antiariete. Augas arriba das válvulas disporase unha T , 
cun by-pass hacia o baleirado do conxunto. 

A tubaxe de saída colocarase na parte baixa do depósito a menos de 20-30 cm da soleira. 

Incorporaranse válvulas de seccionamento e unha válvula de retención para evitar o fluxo 

inverso, e posteriormente unha ventosa e a conexión do by-pass do depósito.  

A entrada e saída da auga estarán en partes opostas para evitar zonas mortas. 

O depósito contará cun sistema para ver o nivel da auga e un grifo de mostraxe. 

O perímetro deberá estar limpo de maleza para evitar o aniñamento de animais que poidan 

contaminar a auga. 

4.5 SISTEMAS DE TRATAMENTO 

4.5.1 OBXECTIVOS DE CALIDADE 

O Real Decreto 140/2003 determina os criterios de calidade da auga destinada ao consumo 

humano. 

Sen embargo, no seu ámbito de aplicación quedan excluídas todas a uelas augas de co su o 
humano procedentes dun abastecemento individual e domiciliario ou fonte natural que 

suministre como media menos de 10 m
3
 diarios de auga, ou que abasteza a menos de 50 

persoas, excepto cando se perciba un risco potencial para a saúde das persoas derivado da 

calidade da auga. De ser o caso, a autoridade sanitaria requirirá á administración local que 

adopte, para estes abastecementos, as medidas necesarias para o cumprimento do disposto no 

Real Decreto . 

Tendo en conta as condicións xerais detectadas nos abastecementos autónomos que foron 

estudiados no ámbito do programa Life Rural Supplies29, considérase que os parámetros de 

calidade da auga da meirande parte dos pozos e captacións de mananciais no rural, non 

cumpren cos requisitos sanitarios mínimos para o  consumo humano. 

Polo tanto, agás no caso de que por parte das autoridades sanitarias se estableza un criterio 

diferente para o caso particular, a efectos da presente Instrución  asúmense os criterios de 

calidade do RD 140/2003 para todos os abastecementos, independentemente do seu volume 

ou poboación abastecida. 

                                                           
29

 A ió  A.  LIFE /ENV/ES/ , I fo e so e Ide tifi a ió  de Pelig os y Evalua ió  de Riesgos  
(maio, 2016). 
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4.5.2 TIPOLOXÍAS 

A normativa vixente en materia de tratamento de augas para consumo humano establece os 

criterios sanitarios que deben cumprir as augas no punto de consumo, pero non define o  

tratamento a empregar para acadar estes obxectivos de calidade. 

Estes tratamentos dependerán, polo tanto, das condicións da auga bruta e da selección da 

tecnoloxía a aplicar para a súa depuración. 

O esquema xeral dunha estación de tratamento consta dos seguintes procesos, aínda que o 

habitual en sistemas autónomos e que se poda prescindir dalgúns deles en función dos 

parámetros da auga bruta.  

O desbaste e a desinfección son tratamentos necesarios sempre. No segundo caso, é o que 

elimina a contaminación microbiolóxica. O a tigo  do RD /  di ue as augas de 

consumo humano distribuidas ao consumidor por redes de distribución públicas o privadas, 

cisternas ou depósitos deberán ser desinfectadas . Recoméndase incluir un tratamento de 

filtración independentemente da calidade da auga bruta, en prevención de variacións no 

tempo. 

No esquema se indica de forma simplificada o tipo de tratamento predominante en cada 

proceso. 

 

A continuación recóllense algúns dos tratamentos máis habituais a aplicar nos sistemas de 

abastecemento autónomo. Para cada caso se deberá proxectar a solución máis adecuada en 

función das condicións da auga bruta, limitacións construtivas, criterios económicos, 

mantemento, etc. 

4.5.2.1 Obra de chegada (desbaste) 

No caso das captacións de pozo, o desbaste prodúcese na entrada de auga ao tubo de 

impulsión, polo que a auga chegaría á fase de tratamento en condicións adecuadas, para ir 

directamente ás seguintes fases. 

En canto ás captacións de mananciais, o máis adecuado é incorporar no deseño da propia obra 

de toma os elementos e medidas de desbaste, para evitar en orixe a entrada de sólidos de 

maior tamaño, flotantes, etc. ao sistema de conducións. 

Neste senso, seguiranse as recomendacións construtivas para captacións incluídas nos 

apartados anteriores. 

Obra de 
chegada 

(desbaste) 

Coagulación/floculación 
+ decantación 

Filtración Desinfección 
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4.5.2.2 Coagulación/floculación + decantación 

O obxecto da decantación é a eliminación de sólidos por acción da gravidade. Das partículas en 

suspensión presentes na auga, unha parte sedimentan por si soas, mentres que otras precisan 

agruparse formando flóculos máis pesados. Este agrupamento pódese favorecer mediante a 

adición de reactivos no proceso de coagulación/floculación. 

A coagulación consiste na desestabilización da carga exterior das partículas coloidais, 

favorecendo as reaccións entre elas e dando lugar a coágulos de maior densidade. Polo común 

empréganse como axentes coagulantes as sales de ferro e de aluminio. 

A floculación realízase coa adición de produtos floculantes ou coadxuvantes, que captan os 

coágulos e forman entramados máis densos e, polo tanto, máis facilmente sedimentables. 

Os floculantes poden ser de distintos tipos, sendo os máis frecuentes os de orixe sintético ou 

polielectrolitos. 

4.5.2.3 Filtración 

A filtración é un proceso físico que consiste en facer pasar a auga a través dun leito filtrante de 

area ou outros materiais como carbón activado entre outros. Neste último caso se engadiría á 

capacidade física de retención dos sólidos polo leito, a capacidade de adsorción de partículas 

orgánicas polo carbón activo mellorando as condicións organolépticas da auga. 

4.5.2.4 Desinfección 

Os tratamentos máis habituais son: 

 Cloración 

Permite eliminar de forma sinxela e pouco costosa a maior parte dos microbios, bacterias, 

virus e xérmenes responsables de enfermedades. Sen embargo, é incapaz de destruír certos 

microorganismos parásitos patóxenos, polo que desinfecta pero non purifica por completo. 

 Ozonización 

Consegue eliminar as bacterias, virus, microorganismos, problemas nas cores, olores ou sabor. 

Permite a oxidación do ferro, manganeso e os sulfuros, e ademais é un dos desinfectantes 

máis rápidos, xa que o tempo de contacto que require é pequeno. Sen embargo é un método 

costoso. 

 Radiación ultravioleta 

Este método consiste nunha ou máis lámpadas ultravioleta instaladas no interior de tubos 

protectores de cuarzo en contacto coa auga, polo que non engade ningunha sustancia química. 

Consta tamén de sensores e un armario eléctrico para alimentación e control del sistema. 

Require un mantemento periódico de limpeza e reposición de lámpadas. 

No caso de ser necesaria a corrección do pH, esta faise mediante a dosificación de reactivos en 
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solución. Para o aumento do pH se empregan o hidróxido cálcico e o carbonato sódico, 

mentres que para a redución de pH se poden empregar ácido clorhídrico ou anhídrido 

carbónico. 

5 MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN 

Os produtos de construción deberán cumprir coa seguinte normativa de aplicación:  

 Artigo 14 do Real decreto 140/2003,  

 Regulamento (UE) Nº 305/2011 do Parlamento Europeo e do Consello de 9 de marzo 

de 2011 polo que se estipulan condicións harmonizadas para a comercialización de 

produtos de construción e se deroga a Directiva 89/106/CEE do Consello 

 Decisión 2002/359/CE da Comisión, de 13 de maio sobre o procedemento de 

certificación da conformidade de produtos de construción en contacto coa auga 

destinada ao consumo humano. 

Normativa específica de determinados produtos: ver anexo C da UNE 149101:2015 

 Tubos de PVC-U (PVC non plastificado): UNE-EN ISO 1452 

 Tubos de PVC-O: UNE ISO 16422 

 Tubos de PE (Polietileno): UNE-EN 12201 

 Tubos de PRFV (Poliéster reforzado con fibra de vidro): UNE-EN 1796 

6 MANTEMENTO E EXPLOTACIÓN 

Deberase elaborar un plan de mantemento e explotación da instalación, baseado na limpieza e 

revisión periódica dos distintos elementos do sistema, así como con control da calidade da 

auga coa frecuencia que estableza a autorización ou concesión en base á normativa sanitaria. 

Un aspecto básico na explotación é a protección e coidado do acuífero, respectando os 

perímetros de protección e levando a cabo unha xestión baseada no aforro no consumo e na 

preservación da calidade do medio. 

Os residuos xerados na explotación deberán ser tratados por un xestor autorizado. 

7 LIMPEZA DE POZOS 

No caso de que nun pozo existente se identifique a presenza de contaminación bacteriolóxica,  

virus ou outros microorganismos que afecten á calidade da auga, pódese contemplar a súa 

limpeza e desinfección. Esta limpeza é recomendable que se realice cada 5 anos, agás no caso 

de que se cumpran os parámetros microbiolóxicos. 
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7.1 CONSIDERACIÓNS PREVIAS 

Se a orixe da contaminación é allea ao pozo deberase identificar previamente o foco para ser 

eliminado ou recolocado. 

Todos os traballos deberaos realizar unha empresa especializada, con equipo adecuado e 

personal cualificado. 

En todo caso, débense tomar as seguintes precaucións: 

- Disporase dos utensilios de traballo e medios de protección persoal (cepillos, botas de 

traballo limpas e lavadas, desinfectantes, equipo de lavado a presión, gafas e máscara 

de protección facial), impoñéndose en todo momento as medidas de seguridade e 

saúde necesarias para el desenrolo dos traballos na súa totalidade. 

- Os utensilios que se empreguen no interior do pozo deberán desinfectarse. O 

procedemento consistirá en somerxelos  nun recipiente con auga altamente clorada (+ 

20 mg/l ou ppm de cloro activo) durante un período mínimo de 30 minutos. 

- Los produtos a empregar nas tarefas de limpeza, desinfección e desincrustación do 

pozo cumprirán coa lexislación vixente en cada momento, en particular o Artigo 9 do 

RD 140/2003. 

- Previamente valorarase a repercusión que o desenvolvemento destes traballos poida 

ocasionar na normal subministración domiciliaria de auga, debendo informar á 

poboación afectada se iso obriga a cortes na subministración, alteracións nos 

parámetros organolépticos, etc. 

- Dispoñer de axente neutralizante suficiente (tiosulfato sódico, bisulfito sódico, sulfito 

sódico ou auga osixenada) para neutralizar, se é necesario, o cloro residual excedente. 

- Controlar o vertido de auga fortemente clorara que se realice durante a operación de 

baleirado e enxaugue do pozo, para evitar danos ao medio ambiente. 

7.2 PROCEDEMENTO 

7.2.1 LIMPEZA PREVIA 

A limpeza do pozo debe incluír os seguintes pasos: 

1. Desmontaxe da instalación e limpeza do equipo de bombeo: tapa sanitaria, bomba e 

condución. 

2. Limpeza de incrustacións e/ou biofilm das paredes do entubado mediante un cepillo 

unido ao final dunha serie de tubos metálicos. 

3. Remoción e limpeza dos sedimentos do fondo do pozo mediante a inxección de aire. 

Esta actuación prolongarase ata que a auga salga limpa. 

7.2.2 DESINFECCIÓN 

En primeiro lugar se determinará o volume de auga existente no pozo. Para iso se pode 

empregar a seguinte fórmula: 

𝑉 = 𝜋 ∙ 𝐷24 ∙ ℎ 
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Onde: 

- V  é o volu e de auga o pozo  

- π  = ,  

- D  é o diá et o  do pozo  

- h  é a altu a da olu a de auga  o o e to da desi fección. 

A continuación se aportará suficiente cantidade de hipoclorito sódico no interior do pozo para 

conseguir unha concentración de 20 mg/l de cloro activo no volume de auga previamente 

calculado. 

O período de contacto recomendado é de entre 12 y 24 horas. 

Despois do citado período de contacto, a auga do pozo deberá extraída ata que a 

concentración de cloro libre residual da auga extraída sexa menor a 0,5 mg/l. 

Por último, procederase á reinstalación do equipo de bombeo, a tapa sanitaria e a 

comprobación do correcto funcionamento do mesmo. 

7.3 REXISTRO DE LIMPEZA 

Unha vez finalizada a operación de limpeza e/ou desinfección, a empresa encargada procederá 

á confección do correspondente informe. 

Ademais anotaranse como mínimo os seguintes datos no rexistro de mantemento, que 

quedarán a disposición da Administración: 

- Datos da empresa contratada 

- Data de realización das tarefas 

- Descrición da limpeza e/ou desinfección 

- Duración da mesma 

- Estado do pozo antes da limpeza: grao de sucidade, presenza de elementos estraños 

no seu interior, estado do equipo de bombeo 

- Resultados obtidos nas análises de cloro 

- Produtos utilizados 

- Dose e tempos de permanencia 

- Reparacións e outras actuacións e mantementos realizados 
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ANEXO 1. PLANOS E DETALLES CONSTRUTIVOS 
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ANEXO 2. CONTIDO MÍNIMO DOS PROXECTOS DE 

ABASTECEMENTO AUTÓNOMO 

1 DOCUMENTOS 

O proxecto para tramitación estará firmado por técnico competente e contará cos seguintes 

documentos: 

MEMORIA E ANEXOS 

A memoria describirá as instalacións e os aspectos que xustifiquen a súa implantación e 

deseño.  

Incluirán, entre outros, os seguintes anexos mínimos: 

- Afección ao DPH 

- Resultados de analíticas de calidade da auga bruta. 

- Certificados de materiais que xustifiquen o cumprimento do artigo 14 do RD 140/2003. 

PLANOS 

- Situación xeral 

- Planta onde queden reflectida a disposición sobre o terreo de todos os elementos do sistema 

e o trazado das redes de distribución.  

- Seccións e detalles construtivos onde se especifiquen os elementos estruturais e os 

elementos de protección. 

ORZAMENTO 

Incluirase medición detallada, prezos unitarios e orzamento. 

2 CONTIDO MÍNIMO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO 

2.1 Datos xerais 

 Denominación da/as infraestrutura/s que se quere/n dar de alta ou modificar (captación, 

condución, depósito, estación de tratamento da augas ou redes de distribución). 

 Datos do promotor: nome ou razón social, enderezo, teléfono, fax e correo electrónico  

 Localización: concello no que se sitúa, parroquia e lugar. 

 Entidades singulares de poboación da/s rede/s afectadas pola construción/modificación 

desa infraestrutura (segundo base de datos do INE). 

 Poboación abastecida da/s rede/s afectadas pola construción/modificación desa 
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infraestrutura. 

 Usos previstos. 

2.2 Captacións 

2.2.1 Datos xerais do proxecto 

Denominación da captación: Nome que identificará á captación  

Situación: Concello no que se sitúa e datos de coordenadas UTM. DATUM ETRS89. 

Volume de auga a captar:  

 Consumo máximo anual (en metros cúbicos/ano ou Hm3/ano)  

 Caudal medio (en l/s) 

 Caudal máximo instantáneo (en l/s) 

Demarcación hidrográfica: Galicia-Costa 

Uso previsto captación: Indicar o tipo de uso da captación do abastecemento: ordinaria, 

extraordinaria, fonte illada. 

Categoría da auga: augas subterráneas, chuvia, superficial costeira, superficial de transición, 

superficial lago ou superficial río. 

Tipo de captación: galería, manancial, pozo entubado, pozo escavado, chuvia, 

costeira/mar/porto, bahía/estuario/marisma/delta/desembocadura, lago/lagoa, 

río/embalse/canal. 

Punto de toma de mostras previsto para a nova captación: Indicar a descrición do punto de 

toma de mostras de auga previsto. 

Masa de auga: indicar a denominación e o código da masa de auga segundo o organismo de 

bacía. Pódese obter mediante consulta no visor xeográfico seguinte: 

http://visorgis.cmati.xunta.es/dhgc/ 

Tipo de toma prevista: a media profundidade, con bomba de extracción, en canle, en orela, en 

profundidade, en superficie, por gravidade, por outros métodos, torre de toma. 

Protección: perímetro de protección, persoal de seguridade, restricións de usos, porta 

controlada, sistema de alarma, valado no borde, ventá. 

Calidade da auga captada: Resultados da analítica realizada segundo o procedemento de 

tramitación que corresponda. 

http://visorgis.cmati.xunta.es/dhgc/
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2.2.2 Xustificación do deseño 

Xustificación técnica das características da captación en relación coa dispoñibilidade do 

recurso e a protección fronte a contaminación.  

2.2.3 Presións as que pode estar afectada a captación 

Características da contorna en relación aos posibles riscos que poidan modificar a calidade da 

auga. Incluirase un plano cos usos do solo na bacía: 

 Actividades urbanas. Identificaranse as instalacións de almacenamento, transporte e 

tratamento de residuos sólidos ou de augas residuais (depuradoras, bombeos e fosas 

sépticas), así como os cemiterios. 

 Actividades agrícolas ou gandeiras: tipo de cultivos da zona, depósito de praguicidas ou 

biocidas, tratamentos de augas residuais, granxas, etc. 

 Actividades industriais como por exemplo almacenamento, transporte e tratamento de 

hidrocarburos líquidos e gasosos, produtos químicos, farmacéuticos e radioactivos, 

industrias alimentarias, matadoiros. 

 Actividades recreativas: cámpings, embarcacións a motor nos encoros, zonas de baño. 

 Outras: minas, canteiras, extraccións de áridos. 

Así mesmo indicarase para cada elemento o tipo de presión (puntual ou difusa)  e a distancia 

estimada (menos de 10 metros, 10-100, 100-1000 ou máis de 1000 metros). 

2.2.4 Medidas de protección e sinalización 

Relación das medidas de protección que ten previsto instalar o responsable da construción en 

función das presións as que estea sometida a captación. 

Descrición dos elementos destinados a evitar a contaminación e degradación da calidade da 

auga (selo sanitario, arquetas, etc.).  

Sinalización prevista (deberá estar sinalizada como captación de auga de consumo). 

2.2.5 Materiais 

Detallaranse os materiais de construción que vaian a entrar en contacto coa auga destinada ó 

consumo.  

Xuntarase no anexo correspondente a certificación do fabricante de cumprimento do Art. 14 

do RD 140/2003. 
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2.3 Condución de auga bruta 

2.3.1 Datos xerais 

Identificación da condución que transportará a auga, ata a planta de tratamento ou ata o 

depósito. 

Lonxitude (Km) 

Infraestrutura orixe 

Infraestrutura destino 

Tipo condución: aberta, pechada a presión ou pechada por gravidade. 

2.3.2 Materiais 

Ver apartado 2.2.5. do presente anexo. 

2.3.3 Puntos de toma de mostras  

Indicar a localización e descrición do punto de toma de mostras de auga previsto. 

2.4 Depósitos 

2.4.1 Datos xerais 

Denominación: Nome que identificará á captación 

Situación: Concello no que se sitúa cada depósito e datos de coordenadas UTM DATUM 

ETRS89. 

Características: Descrición do depósito.  

Procedencia da auga: Indicar a orixe da auga que subministrará ao depósito  

Tratamento:  Se hai desinfección no depósito, especificalo. 

Punto de mostraxe: Todo depósito de nova construción  contará con puntos de mostraxe á 

saída. Estarán dotados de dispositivos que faciliten á toma de mostras á entrada e a saída do 

depósito. Indicar a localización e descrición do/s punto/s de toma de mostras de auga previsto. 

2.4.2 Materiais 

Ver apartado 2.2.5. do presente anexo. 

2.4.3 Medidas de protección e sinalización 

Medidas de protección e sinalización do depósito, a instalar pola entidade pública o privada 

responsable da construción do depósito. Información das medidas de seguridade adoptadas 

para impedir o acceso á persoas alleas á explotación. 
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2.4.4 Descrición das operacións previas á posta en funcionamento 

O xestor deberá ter prevista a realización dun lavado e desinfección do/os depósitos. 

2.5 ETAPS 

2.5.1 Datos xerais 

Denominación: Nome que identificará á ETAP 

Situación: Concello no que se sitúa cada depósito e datos de coordenadas UTM DATUM 

ETRS89. 

Procedencia da auga: Indicar a orixe da auga que subministrará a ETAP 

Características: descrición da ETAP. Esquema de funcionamento. Descrición detallada de todos 

os procesos e tratamentos, incluíndo un plano da ETAP. Controis internos da planta. 

Explicación das instalacións de almacenamento dos produtos que se vaian a engadir a auga.  

Volumen de auga tratada ao dia: en m3 

Punto de mostraxe: situación dos puntos de mostraxe á entrada e saída da planta. É necesario 

que estea dotado de dispositivos que faciliten a toma de mostras.    

2.5.2 Materiais:  

Ver apartado 2.2.5. do presente anexo. 

2.5.3 Medidas de protección e sinalización 

Medidas de protección e sinalización da ETAP. Información das medidas de seguridade 

adoptadas para impedir o acceso á persoas alleas á explotación. 

2.6 Rede de distribución 

2.6.1 Datos xerais 

Tipo: Indicar si se trata de rede mallada ou ramificada 

Plano da rede: con indicación das localidades abastecidas por tramo da rede 

Lonxitude da rede: Indicar Km totais da suma de tramos da rede 

Rede de sumidoiros e elementos de valeirado: Indicar nos planos da rede a súa situación. 

Procedencia da auga: Indicar a procedencia da auga: depósito/s, ETAP, rede de distribución 

Volumen de auga distribuída ao día: en m3 
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Consumo máximo horario (caudal punta horario): en m3/día 

Dotación: en litros/habitante/día 

2.6.2 Sectores da rede 

No seu caso, indicar os sectores que se consideraron así como os mecanismos de peche e de 

purga por sectores 

2.6.3 Puntos de toma de mostras:  

Deberá estar planificada a rede de tal xeito que teña puntos de toma de mostras 

representativos de toda a rede de abastecemento. A súa localización será reflectida no plano 

da instalación. 

2.6.4 Materiais 

Ver apartado 2.2.5. do presente anexo. 

Relacionarase o material da rede, do revestimento e os utilizados en xuntas e acometidas. 

2.6.5 Descrición das operacións previas á posta en funcionamento. 

No informe deberáselle indicar que antes da posta en funcionamento se deberá ter prevista a 

realización dun lavado e desinfección de tubarias instaladas. 

3 CONTIDOS MÍNIMOS DO ANEXO DE AFECCIÓN AO DPH 

A información relacionada coa identificación e estado do río e/ou a masa de auga poderase 

consultar na Infraestrutura de Datos Espaciais de Augas de Galicia: 

http://visorgis.cmati.xunta.es/dhgc/ 

3.1 Ámbito de actuación 

Sistema de explotación: nome e código 

Rede hidrográfica afectada: nome do río, no seu caso 

Masa de auga: nome e código 

3.2 Estado das masas de auga 

Estado da masa de auga: referencia ao estado da masa de auga definido no Plan Hidrolóxico e 

que se corresponde co estado das masas de auga previo ás obras. 

Análise de presións: xustificar se as obras son susceptibles de xerar un impacto que altere o 

estado inicial definido para as masas de auga. 

http://visorgis.cmati.xunta.es/dhgc/
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Proposta de medidas correctoras: no caso de que as obras produzan un empeoramento do 

estado das masas de auga. 

3.3 Afección a o DPH, zona de servidume e policía 

Información gráfica: 

 Situación respecto do DPH, Zonas de Servidume e Policía: 

 Nas zonas onde se cruce cos cauces aportaranse una sección do cruce. 

 Nos cruces aéreos (por exemplo tubaría pegada a unha ponte) tamén se aportará a 

sección do cruce. 

Xustificación do cumprimento do artigo 43 do PHGC  

3.4 Dispoñibilidade do recurso 

Comprobación do recurso dispoñible no punto de captación en función dos estudios realizados 

polo Plan Hidrolóxico. 

RECURSO DISPOÑIBLE= RECURSOS EN RÉXIME NATURAL – Q ECOLÓXICO – RECURSOS XA 

CONCEDIDOS 

- Recurso en réxime natural ou aportación: traballos do Plan Hidrolóxico. 

- Réxime de caudais ecolóxicos definidos para cada masa de auga: traballos do Plan 

Hidrolóxico. 

- Recursos xa concedidos polo organismo de bacía: Información Rexistro de Augas e 

captacións protexidas polo Plan Hidrolóxico. 

Cumprimento dos requisitos esixidos pola Normativa do PH no relativo ao abastecemento: 

 Cumprimento das dotacións en función do uso. 

 Cumprimento da prioridade de usos. 
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ANEXO 3. FORMULARIOS DE TRAMITACIÓN 

 


