


LIFE16 ENV/ES/000533 
Creación dun novo concepto de fonte pública e 

demostración da súa viabilidade no ‘Camiño de Santiago’ 

A finalidade principal de Life Water Way é dotar de abastecemento de auga potable 
o tramo do ‘Camiño de Santiago’ denominado ‘Camiño Inglés’, que ten a súa orixe 
na Coruña e Ferrol, como exemplo de sendas e itinerarios culturais europeos. 

Preténdese recuperar as fontes naturais ao longo do dito itinerario co obxectivo de 
convertelas en puntos de subministración de auga con garantía, mediante un sistema 
sostible de tratamento de augas, en áreas onde non chegan as redes centralizadas de 
auga de consumo.   

O programa LIFE é o 
instrumento financeiro da Unión 
Europea para a promoción de 
tecnoloxías innovadoras en 
materia de medio ambiente. 

O seu obxectivo xeral é achegar solucións e melloras 
prácticas para ‘vivir ben, respectando os límites do noso 
planeta’. 

Os proxectos LIFE impulsan, entre outras cuestións, a 
xestión dos recursos hídricos na UE, abordando un 
amplo abano de cuestións como a xestión das bacías 
fluviais, a escaseza de auga ou a mellora da calidade da 
auga subterránea. 
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MOTIVACIÓN DO PROXECTO LIFE WATER WAY 

  Recuperación de fontes públicas como ferramenta de mitigación dos impactos ambientais derivados do 
consumo de auga embotellada 
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O problema ambiental apuntado polo proxecto Life Water Way é a paulatina 
desaparición en Europa das fontes naturais destinadas ao consumo humano 
conforme a normativa sanitaria. 
 
No caso da Galicia, rica en recursos hídricos, estes puntos de subministración son 
moi habituais e, aínda que non se realizaron estudos específicos de calidade das 
augas, as principais afeccións son debidas á contaminación microbiolóxica. A dita 
contaminación está causada polas carencias na protección das captacións, a falta 
de mantemento e limpeza das instalacións e a ausencia de tratamento de 
desinfección.  
 
Así, dado que nas condicións actuais non é posible garantir a salubridade da 
subministración, está a aumentar o uso de auga embotellada, con maior impacto 
ambiental, fronte a alternativas “in situ” de fontes naturais de calidade.  

Estímase que a pegada de 

carbono da auga embotellada 

consumida polos peregrinos 

do Camiño Inglés é 

equivalente á que se xeraría 

se se desprazasen 

individualmente en coche 

desde A Coruña a Santiago. 



RESULTADOS ESPERADOS DO PROXECTO LIFE WATER WAY 

Creación dunha rede piloto de fontes públicas aptas para o consumo no Camiño Inglés 
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Dotarase o Camiño Inglés dunha rede formada por 24 puntos de micro-
abastecemento (un cada 6 km) conforme os criterios sanitarios do Real decreto 
140/2003, a partir das fontes naturais e dos sistemas de abastecemento 
municipais existentes: Ferrol, Narón, Neda, Fene, Cabanas, Pontedeume, Miño, 
Paderne, Betanzos, A Coruña, Culleredo, Cambre, Carral, Abegondo, Mesía, Ordes, 
Oroso e Santiago. 
 

Para dar sustentabilidade á 
iniciativa ensaiaranse medidas 
para fomentar un consumo 
responsable, creando un envase  
reutilizable decorado cos motivos 
do proxecto en cuxo importe se 
incluirán os custos de 
mantemento do servizo. 


