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MARCO XURÍDICO 

POLITICA AMBIENTAL EUROPEA E DEREITO COMUNITARIO:

-Carta Europea del agua 1968 (Consello Europeo)

-Plan de acción del Mar de Plata 1977 (ONU)

-Agenda 21 Rio de Janeiro 1992 (ONU) Protección da calidade e subministro dos recursos de auga : 
Aplicación de criterios integrados para o aproveitamento, ordenación e uso dos recursos de auga.

-Convenio de Helsinki 1992. (ONU) Protección e utilización dos cursos de auga transfronterizos. 
CONVENIO DA ALBUFEIRA: Convenio sobre cooperación para protección e aproveitamento sostible das 
augas das cuncas hidrográficas Hispano-Portuguesas (Miño, Limia, Douro, Tello e Guadiana).

-Directiva Marco del Agua 2000  (UE) Establecese un marco comunitario  de actuación no ámbito 
da política de augas, relativa a protección dos ecosistemas acuáticos e recursos hídricos.



MARCO XURÍDICO

POLITICA AMBIENTAL EUROPEA E DEREITO COMUNITARIO:

Marco comunitario de actuación na política de augas.
A Directiva2000/60/CE Directiva Marco da Auga DMA:

Ámbito:
Augas continentais, costeiras  e de transición.
Obxectivos:
Prevenir todo deterioro e protexer e mellorar o estado dos ecosistemas acuáticos.

Promover un uso sostible da auga baseado na protección a longo prazo dos recursos hídricos dispoñibles.

Perseguir unha maior protección e mellora do medio acuático.

Garantir unha redución progresiva da contaminación das augas subterráneas, e evitar novos procesos de 
contaminación.

Contribuír a paliar os efectos das inundacións  e secas.



MARCO XURÍDICO 

POLITICA AMBIENTAL EUROPEA E DEREITO COMUNITARIO:

Marco comunitario de actuación na política de augas
Normas Complementarias:
Parámetros relativos a calidade das augas:

Directiva 98/83/CE. Calidade das augas destinadas a consumo humano.
Directiva 2006/7/CE. Xestión da calidade das augas de baño.
Directiva 2006/113/CE. Calidade das augas esixidas para a cría de moluscos.
Directiva 2006/44/CE. Calidade das augas continentais que requiren protección para ser aptas para a vida 
dos peixes.
Directiva 2008/105/CE. Normas de calidade ambiental no ámbito da política de augas.
Directiva 91/271/CEE. Tratamento das auga residuais urbanas.
Directiva 91/271/CEE. Contaminación difusa por Nitratos utilizados na agricultura



MARCO XURÍDICO 
LEXISLACIÓN BÁSICA DAS AUGAS EN ESPAÑA:

Real Decreto de Lei 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DA LEI DE AUGAS:
Incorpora ó ordenamento xurídico Español a D.M.A

RD 125/2007  Sobre a Planificación Hidrolóxica.
RD 907/2007 - RD 1161/2010- Xestión da calidade das augas de baño.
RD 1620/2007 Réxime xurídico da reutilización das augas depuradas.
RD 1514/2009 Protección das augas subterráneas contra o deterioro e a contaminación.
RD 60/2011 Normas de calidade ambiental no ámbito da política de augas.
RD/271/CEE Tratamento das auga residuais urbanas.

Real Decreto 849/1986 do 11 de abril, polo que se aproba o 
Regulamento do Dominio Público hidráulico 



MARCO XURÍDICO 

LEXISLACIÓN BÁSICA DAS AUGAS EN ESPAÑA:

DIRECTIVA 91/271/CEE:
Tratamento das augas residuais urbanas:

A Directiva 91/271/CEE, modificada pola Directiva 98/15/CE, define os sistemas de recollida, tratamento e 
vertido das augas residuais urbanas.

Esta Directiva foi trasposta a normativa española polo R.D. Lei 11/1995 polo que se establecen as normas 
aplicables ó tratamento das augas residuais urbanas.

R.D. 509/1996, que  desenrola o RDL 11/1995, e o R.D. 2116/1998 que o modifica.



MARCO XURÍDICO 

LEXISLACIÓN BÁSICA DAS AUGAS EN ESPAÑA:

DIRECTIVA 91/271/CEE:
Tratamento das augas residuais urbanas:

• Orde ARM/1312/2009, de 20 de maio, pola que se regulan os sistemas para realizar o control 
efectivo dos volumes de auga utilizados polos aproveitamento de auga do dominio público hidráulico, 
dos retornos ó citado dominio público hidráulico e dos vertidos ó mesmo.



MARCO XURÍDICO 

LEXISLACIÓN BÁSICA DAS AUGAS EN GALICIA:

A LEI 9/2010 DE AUGAS DE GALICIA:
Tratamento das augas residuais urbanas:

TITULO II  Creación – ou transformación- de Augas de Galicia como ente de dereito público (antes 
organismo autónomo) adscrito a  consellaría de medioambiente territorio e infraestruturas.

Decreto  32/2012 Estatuto Empresarial de Augas de Galicia, no que se integran  O Organismo autónomo de 
Augas de Galicia e a EPOSH.

Titulo III Regulación do abastecemento de poboacións e saneamento e depuración das augas residuais.

Art. 34 a 38  Elementos normativos de planificación sobre abastecemento, saneamento e  depuración das 
augas residuais. 



MARCO XURÍDICO 

LEXISLACIÓN BÁSICA DAS AUGAS EN GALICIA:

A LEI 9/2010 DE AUGAS DE GALICIA:
Tratamento das augas residuais urbanas:

• TITULO II  Creación – ou transformación- de Augas de Galicia como ente de dereito
público (antes organismo autónomo) adscrito a  conselleria de medioambiente 
territorio e infraestruturas.

• Decreto  32/2012 Estatuto Empresarial de Augas de Galicia, no que se integran  O 
Organismo autónomo de Augas de Galicia e a EPOSH

• Titulo III Regulación do abastecemento de poboacións e saneamento e 
depuración das augas residuais

• Art. 34 a 38  Elementos normativos de planificación sobre abastecemento, 
saneamento e  depuración das augas residuais. 



MARCO XURÍDICO 

LEXISLACIÓN BÁSICA DAS AUGAS EN GALICIA:

PLANS HIDROLÓXICOS:
PLAN HIDROLOXICO GALICIA COSTA O 
Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Galicia Costa do ciclo 2015-2021, foi aprobado por 
RD 11/2016 do 8 de xaneiro.
Con data 18 de febreiro de 2016 publícase no DOG nº33 a Orde de 29 de xaneiro de 2016 pola que se 
dispón a publicación da normativa do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, 
aprobado por Real decreto 11/2016, de 8 de xaneiro, polo que se aproban os plans hidrolóxicos das 
demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, das bacías mediterráneas andaluzas, do Guadalete-Barbate 
e do Tinto, Odiel e Piedras.

PLAN HIDROLÓXICO MIÑO SIL 
O plan hidrolóxico da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil, actualmente en vigor foi 
aprobado mediante o Real Decreto 1/2016, do 8 de xaneiro, polo que aprobase a revisión dos Plans 
Hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas do Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar e Cantábrico 
Occidental e da parte española das demarcacións hidrográficas do Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro e 
Cantábrico Oriental, en cumprimento do artigo 83 do Real Decreto 907/2007, de 6 de xullo, polo que  
aprobase o Regulamento da Planificación Hidrolóxica.
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1 Augas de Galicia
Zona norte
Zona Centro
Zona sur

2 C.H. Miño Sil

3 C.H. do Cantábrico

4 C.H. do Douro

DEMARCACIÓNS HIDROGRÁFICAS 



SISTEMAS INTENSIVOS. SISTEMAS EXTENSIVOS.



TRATAMENTOS BIOLÓXICOS DE AUGAS RESIDUAIS DOMESTICAS
ESQUEMA DA LIÑA DE AUGA



TRATAMENTOS BIOLÓXICOS DE AUGAS RESIDUAIS DOMESTICAS

TRATAMENTO PRIMARIO:
O Real Decreto-Lei 11/95 define o tratamento primario como tratamento de augas
residuais urbanas mediante un proceso físico ou fisicoquímico que inclúa a
sedimentación de sólidos en suspensión, e outros procesos nos que a DBO5 das
augas residuais entrantes, sexa reducido, polo menos, nun 20% antes do vertido, e
o total de sólidos en suspensión nas augas residuais de entrada se se reduza, polo
menos nun 50%.



TRATAMENTOS BIOLÓXICOS DE AUGAS RESIDUAIS DOMESTICAS

TRATAMENTO SECUNDARIO:
O Real Decreto-Lei 11/95 define o  tratamento secundario como o tratamento de 
Augas  residuais  urbanas mediante un proceso que inclúa un tratamento biolóxico con 
sedimentación secundaria ou outro  proceso no que se consiga a eliminación de 
materia orgánica.  
O tratamento secundario debe eliminar a fracción contaminante DISOLTA en auga.
O tratamento biolóxico e o mais habitual

1] Oxidación
COHNS + O2 + Bacterias —> CO2 + H2O + NH3 + Outros produtos finais + Enerxía

2] Síntese de novo material celular (formación de biopelicula).
COHNS + O2 + Enerxía Bacterias —> C5H7O2N

3]Respiración endóxena (Regulación na formación de biopelicula).
C5H7O2N + 5O2 Bacterias —> 5O2 + 2H2O + NH3 + Enerxía

Tratamento biolóxico aeróbico. Aporte de osíxeno.



TRATAMENTOS BIOLÓXICOS DE AUGAS RESIDUAIS DOMESTICAS

TRATAMENTO TERCIARIO:
Os  tratamentos terciarios, avanzados ou mais rigorosos,  permiten obter efluentes finais 
de mellor calidade para que poidan ser vertidos en zonas onde os  requisitos son mais 
exixentes ou poidan ser reutilizados.

Eliminación biolóxica de nitróxeno   opera de forma secuencial, baixo condicións óxicas
e anóxicas, que dan como resultado final a liberación a  atmosfera, en forma de 
nitróxeno gasoso (procesos de nitrificación- desnitrificación biolóxica).

Para a eliminación biolóxica do fósforo combínanse reactores operando baixo 
condicións anaerobias, óxicas e anóxicas, quedando o fósforo almacenado nos 
microorganismos,
que posteriormente se extraen como lodos en exceso.



TRATAMENTOS BIOLÓXICOS DE AUGAS RESIDUAIS DOMESTICAS

RENDEMENTOS MEDIOS DE DEPURACION



Orde ARM/1312/2009, pola que se regulan os sistemas para realizar o control efectivo dos 
volumes de auga utilizados polos aproveitamentos de auga do dominio público hidráulico, dos retornos ó 
citado dominio público hidráulico e dos vertidos ó mesmo.

Capitulo 7: control efectivo dos vertidos de auga residual

TRATAMENTOS BIOLÓXICOS DE AUGAS RESIDUAIS DOMESTICAS



TRATAMENTOS BIOLÓXICOS DE AUGAS RESIDUAIS DOMESTICAS

Liña de auga. 
Esquema xeral 

Esquema saneamento autónomo 



TRATAMENTOS BIOLÓXICOS DE AUGAS RESIDUAIS DOMESTICAS

Liña de auga. 

ARM 
1312/99



AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 
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AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 



AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 



AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 



AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 



CUNCA HIDRÓGRAFICA
LOCALIZACIÓN DO 

PROXECTO

VERTIDO A DPH

VERTIDO A RÍO INFILTRACIÓN A 
TERREO

RECICLAXE 
REUTILIZACIÓN
RD1620/2007

FINS

¿REUTILIZACIÓN ou RECICLAXE? 



REUTILIZACIÓN RD1620/2007 : GUIA DE APLICACIÓN



REUTILIZACIÓN RD1620/2007 : CRITERIOS DE CALIDADE



REUTILIZACIÓN RD1620/2007 : PROPOSTA DE MEDIDAS



REUTILIZACIÓN RD1620/2007 : CRITERIOS DE CALIDADE



REUTILIZACIÓN : CRITERIOS DE CALIDADE     >USOS<



REUTILIZACIÓN : CRITERIOS DE CALIDADE     >USOS<
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