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2. PRESENTACIÓN 

O órgano xestor de praias do concello de Carballo no seu interese de mellorar de forma continua o 
desempeño e funcionamento interno deste, ten  implantado  un Sistema de Xestión Ambiental dende o 
ano 2014, sendo o principal obxectivo converter as  praias do municipio de Carballo nun referente 
paisaxístico sostible co medio ambiente. 
 
O órgano xestor de praias está composto por persoal (político e técnico) das áreas de medio ambiente, 
praias,  seguridade e protección civil. O seu labor é a planificación e organización dos servizos e 
actividades e coordinación de todo persoal implicado na xestión das praias. 
 
A localización das oficinas do órgano xestor de praias é a seguinte: 
 

ÓRGANO XESTOR DE PRAIAS/PROTECCIÓN CIVIL 

Código NACE: 8411 Dirección: Av. Ambulatorio Nº: S/N Andar: 1º 

C.P: 15100 TELEF.1: 981 704 048 Fax.: 981 704 780 

Correo electrónico pcivil@carballo.org  

Persoa de Contacto Francisco Javier Souto Facal Responsabilidade: Responsable de 
Praias e Medioambiente 

 
O ámbito da avaliación ambiental circunscribiuse á xestión das praias de Razo, Baldaio-Saíñas e Pedra 
do Sal. Dentro do municipio de Carballo, quedan excluídas as praias de; Arnados, Arnela, Santa Mariña 
e a praia de Leira.  
Este  órgano de praias depende directamente da Concellaría de Medio ambiente e Praias. 
 
As praias obxecto de implantación localízanse no extremo Nordés da provincia da Coruña no concello 
de Carballo, situadas a uns 46 Km de Santiago de la Compostela e 33 km da Coruña. 

 
 Páxina Web: http://www.carballo.org 
 Oficinas:  

Nome fiscal CONCELLO DE CARBALLO 

Dirección PRAZA DO CONCELLO, S/N 

C.P. e poboación 15.100 CARBALLO 

Teléfono 981 704 100 

Fax 981 702 858 

E-mail miguelvales@carballo.gal 

CIF P1501900C 

 
 Casetas Socorristas: 

 

RAZO (A CABREIRA) 

X: 43º17´22´´N Y: 8º42´39,2´´W 

RAZO (ZONA POSTO) 

X: 43º17´27,8´´N Y: 8º42´16,7´´W 

BALDAIO-SAÍÑAS 

X: 43º18´04,7´´N Y: 8º39´47,00´´W 

PEDRA DO SAL 

X: 43º18´14,2´´N Y: 8º39´21,5´´W 

 

mailto:pcivil@carballo.org
http://www.carballo.org/
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Cada unha das praias ten as súas propias características, as cales se resumen a continuación: 
 

ARENAIS 
BANDEIRA 

AZUL 
LONXITUDE 

ANCHURA 
MEDIA 

GRADO DE 
URBANIZACIÓN 

TIPO AREA 

Razo Si 800 m 30 m Semiurbana Praia aberta fina 

Baldaio-Saíñas Si 450 m 30 m Illada Praia aberta fina 

Pedra do Sal Si 300 m 30 m Semiurbana Praia aberta fina 

  
 

3. ALCANCE DO SISTEMA DE XESTIÓN AMBIENTAL 

O Sistema de Xestión Ambiental ten o seguinte alcance: 
 
A xestión das praias de Razo,  Baldaio-Saíñas e Pedra do Sal. 
 
Na seguinte fotografía aérea apreciase o ámbito físico ó que aplica o sistema de xestión: 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe destacar que a praia de Arnados non se atopa incluída dentro do Sistema de Xestión Ambiental, 
sen embargo dado a súa localización, entre a praia de Razo e Baldaio-Saíñas, e para facilitar a 
información sanitaria das zonas de baño aos usuarios, quedará incluída dentro do cartaz co resto das 
praias que sí se atopan incluídas dentro do sistema. 
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4. RESPONSABLE DO SISTEMA DE XESTIÓN AMBIENTAL 

Convén destacar que inicialmente á implantación, xa existía un servizo encargado da xestión municipal 
das praias. A Concellería de Seguridade e Protección Civil a través do Servizo Municipal de  Protección 
Civil encárgase do control sanitario e ambiental das praias (calidade da auga de baño, servizo de 
socorrismo e limpeza das praias) e da xestión e mellora do Sistema de Xestión Ambiental. 
 
A Concellería de Medio ambiente e praias encárgase do servizo de recollida de residuos nas praias e o 
apoio ó responsable de medio ambiente nas funcións propias do sistema de xestión. 
Os servizos de recollida de residuos e limpeza de praias, son realizados por empresas externas: 

 Recollida de residuos: URBASER 
 Limpeza de praias: ACCIONA SERVICES 

 
A continuación presentase o organigrama da organización: 
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5. POLÍTICA AMBIENTAL 
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6. DESCRICION DO SISTEMA DE XESTIÓN AMBIENTAL 

O SXMA inclúe todas as actividades que se producen e sitúan nas praias, é dicir: 
-Limpeza das praias e recollida de residuos. 
-Limpeza dos aseos e mantemento de todas as instalacións. 
-Socorrismo e Salvamento (Servizo Municipal de Protección Civil) 
-Control sanitario-ambiental das augas de baño e o ámbito praieiro. 
 
Estes servizos a través dos correspondentes procesos administrativos, están adxudicados a distintas 
empresas que son as que realizan a actividade, pero o órgano xestor de praias encárgase do control e 
seguimento dos traballos. 
 
O concello de Carballo considera o Sistema de Xestión Medioambiental como unha oportunidade de 
mellora para o bo funcionamento dos servizos das praias, así como para garantir o cumprimento da 
lexislación e a adecuación de cada servizo ó establecido na política ambiental. 
 
O sistema esta composto por unha estrutura organizativa, responsabilidades, mapa de procesos, 
manual, procedementos e rexistros, que conseguen que a implementación do sistema sexa eficaz, 
cumprindo de este xeito, cos requisitos da norma UNE-EN-ISO 14001 e do Regulamento EMAS. 
O sistema  está organizado da seguinte forma: 
 

7. CONTEXTO DA ORGANIZACIÓN E PARTES INTERESADAS 

Durante o 2020 levouse a cabo una nova revisión das necesidades e expectativas das partes 
interesadas, así como a das cuestións internas e externas relacionadas co contexto da organización. 
Este estudio foi realizado en base ao coñecemento que ten o Órgano Xestor en base a nosa experiencia. 

 

 En canto as partes interesadas foron identificadas as seguintes: 

o Órgano Xestor de praias, composto por: 

 Alcaldía 

 Consellería de medio ambiente e praias 

 Consellería de seguridade e protección civil 

o Traballadores 

o Subcontratas 

o Provedores 

o Sociedade 

 Usuarios 

 Administración 

 Comunidade 

 Escolas de Surf 

 ONG´s 

 
De esta identificación xurdiron necesidades e expectativas que se terán en conta a hora de realizar a 
identificación e avaliación dos riscos e oportunidades que se poden chegar a dar. 

 

 Dentro do contexto da organización identificáronse as seguintes cuestións: 
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CUESTIÓN 
CONTEXTO  

(INTERNO/EXTERNO) 

Rede Natura 2000 INTERNO/EXTERNO 

Sistema de Xestión Medio Ambiente INTERNO 

EMAS INTERNO 

Infraestruturas INTERNO 

RRHH INTERNO 

Tecnoloxía INTERNO 

Comunidade EXTERNO 

Lexislación EXTERNO 

Píllara das dunas EXTERNO 

Partes interesadas INTERNO/EXTERNO 

 

 
8. IDENTIFICACIÓN DOS RISCOS E OPORTUNIDADES 

Unha vez que dende o órgano xestor das praias teñen identificadas as necesidades e expectativas das 
partes interesadas, así como un análises do contexto da organización, procédese a identificación de 
todos aqueles riscos e oportunidades que se dan ou se poderían dar. 
A determinación dos riscos e oportunidades realizarase tendo en consideración os procesos 
desenvolvidos pola organización. 
Unha vez identificados os riscos e oportunidades significativos que afectan o sistema de xestión, 
establécense unha serie de accións para tentar de eliminar ou minimizar os impactos que poidan ter.  
 
Para o ano 2020 aqueles riscos/ oportunidades que xurdiron como significativos tras a súa avaliación 
foron: 
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RISCO/ 
OPORTUNIDADE 

CONSECUENCIAS 
IMPACTO 

(1-9) 
ESTRATEXIA (ACCIÓNS 

A EMPRENDER) 
RESPONSABLE 

OBXECTIVO 
ASOCIADO 

PRAZO OBSERVACIÓNS 

Consumo excesivo 
das lanchas de 
salvamento 

 Diminución de recursos naturais 6 

As lanchas de salvamento 
son utilizadas dentro do 
servizo de socorrismo 
para vixilancia e 
salvamento dos bañistas 
nas praias. Por ese 
motivo, non se pode 
reducir a súa utilización 
xa que é un medio de 
protección dos usuarios 
das praias. 
 

Responsable de 
Medio ambiente e 
praias  

 N.A. N.A. 

Non se establecerán 
obxectivos nin medidas para 
reducir o consumo de 
combustible nas lanchas de 
salvamento xa que non é 
posible 
 

Consumo excesivo 
do coche de 
protección civil 

diminución de recursos naturais 6 

O coche de protección 
civil é compartido por 
varios servizos dentro de 
protección civil; praias, 
contra incendios, 
protección civil … 
 

Responsable de 
Medio ambiente e 
praias xunto coa 
Concellería de 
Medioambiente 

Obxectivo nº1 
Decembro 
2021 

 

Excesivo consumo 
de gasóleo de 
calefacción no 
edificio de 
protección civil 

diminución de recursos naturais 6 

Dentro do edificio de 
protección civil tamén se 
atopa os servizos sociais, 
polo que os consumos de 
gasóleo son compartidos, 
imposibilitando medidas 
de reducción a parte das 
xa implantadas. 
 

Responsable de 
Medio ambiente e 
praias 

N.A. N.A. 
Manterase a cartelería de 
aforro enerxético 
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Incremento das 
emisión das lanchas 

Emisión de gases a atmósfera 6 

As lanchas de salvamento 
son utilizadas dentro do 
servizo de socorrismo 
para vixilancia e 
salvamento dos bañistas 
nas praias. Por ese 
motivo, non se pode 
reducir a súa utilización 
xa que é un medio de 
protección dos usuarios 
das praias. 
 

Responsable de 
Medio ambiente e 
praias 

N.A. N.A. 

Non se establecerán 
obxectivos nin medidas para 
reducir o consumo de 
combustible nas lanchas de 
salvamento xa que non é 
posible. 

Oportunidade: 
creación de un 
carril bici ata as 
praias de Carballo 

Mellora dos accesos as praias 
Reducción de consumo de 
combustibles no transporte ata 
as praias 
Fomentar o uso de transporte 
sostible 
Mellora na calidade de vida dos 
usuarios as praias  
 

6 Obxectivo nº2 Concellería de MA Obxectivo nº 2 
Setembro 
2021 
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9. DESCRIPCIÓN E EXPLICACION DE TODOS OS ASPECTOS MEDIOAMBIENTAIS DIRECTOS E 
INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS: 
 

 ASPECTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS 

O sistema conta con un rexistro para  identificar os aspectos ambientais  e realizar a súa avaliación. A 
partir dos  resultados obtidos o órgano propón uns obxectivos polo menos para algúns dos aspectos 
ambientais significativos.  

A avaliación dos aspectos ambientais realízase en función da media obtida durante os anos anteriores, 
a partir da cal se obtén unha puntuación segundo os criterios establecidos e o resultado será 
considerado “Significativo” ou “Non Significativo”.  

Para a avaliación de aspectos ambientais directos empréganse os seguintes criterios: 
-Toxicidade (T): Este atributo ten en conta a intensidade do impacto ambiental, no medio ambiente e 
nas persoas, xerado por cada un dos aspectos ambientais das actividades ou servizos da organización. 
 
-Magnitude (M): A magnitude indica a dimensión cuantitativa do aspecto ambiental xerado durante un 
ano polas actividades ou servizos da organización. Tomásense en conta en relación do % do tempo que 
se poden estar a producir estas emisións, verteduras, ruído, residuos. 
A avaliación final (EF) de cada aspecto ambiental calcúlase mediante a seguinte fórmula: 
 

EF = (50 x T) + (30 x M)  

En función do valor da avaliación final (EF) do aspecto medioambiental, o Responsable de 
Medioambiente obtén o nivel de significancia segundo a seguinte táboa: 
 

SIGNIFICANCIA VALOR DE EF 

Aspecto significativo  EF  >160 

Aspecto non significativo EF  ≤160 

 
No caso dos aspectos indirectos asociados aos servizos empréganse os seguintes atributos: 
-Valor (V): Este atributo ten en conta o desempeño ambiental das empresas contratadas e provedoras 
así como o carácter ecolóxico dos produtos comprados ou dos servizos contratados. 
 
-Influencia (I): A influencia indica a capacidade da nosa organización para reconducir eses aspectos 
ambientais indirectos co obxecto de obter beneficios ambientais. 
A avaliación final (EF) de cada aspecto ambiental calcúlase mediante a seguinte fórmula: 

 
EF = (60 x V) + (40 x I) 

 
En función do valor da avaliación final (EF) do aspecto ambiental, o Responsable de Medio obtén o seu 
nivel de significancia entrando na seguinte táboa: 
 

SIGNIFICANCIA VALOR DE EF 

Aspecto significativo  EF >200 

Aspecto non significativo EF≤200 
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Para os aspectos ambientais de emerxencia asociados aos servizos empréganse os seguintes atributos: 
-Frecuencia de Ocorrencia (F): : Seguiranse as valoracións descritas na táboa adxunta. 
 

FRECUENCIA DE OCORRENCIA 

1 2 3 

BAIXA: non existen 
antecedentes de ocorrencia 
anterior no ultimo ano. 

MEDIA: aconteceu 1 vez no 
último ano. 

ALTA: aconteceu máis de 1 
vez no último ano. 

 
 
-Gravidade das consecuencias (G): Seguiranse as valoracións descritas na táboa adxunta. 
 

GRAVIDADE DAS CONSECUENCIAS 

1 2 3 

BAIXA: os danos que causa ao 
medioambiente son leves, 
reversibles e recuperables nun 
prazo de 1 semana 
aproximadamente. 

MEDIA: os danos que causa 
ao medioambiente son leves, 
reversibles e recuperables nun 
prazo de 1 mes 
aproximadamente. 

ALTA: os danos que causa ao 
medioambiente son graves, 
irreversibles e irrecuperables 
en período inferior a 1 mes. 

 
Tras aplicar os criterios anteriores, calcúlase o Risco Ambiental (R.M.), asociado mediante a aplicación 
da seguinte fórmula: 
 

R.M.= Frecuencia de ocorrencia × Gravidade das consecuencias 
 
O risco ambiental resultante será Significativo, Moderado ou Baixo, en función da seguinte escala: 
 

RISCO AMBIENTAL (R.M) 

R.M.= 1 BAIXO 

R.M.= 2 MODERADO 

2 < R.M ≤ 6 SIGNIFICATIVO 

 
 
O Responsable de Medio ambiente identifica os aspectos ambientais que afectan á organización en 
condicións normais de funcionamento. Fai o mesmo cos que se xeren en condicións anormais como por 
exemplo operacións de mantemento excepcionais ou outras circunstancias. Para iso servirase da 
análise das actividades e servizos que se levan a cabo tanto pola propia organización coma polas 
empresas externas e sobre os que a organización teña control ou poida razoablemente controlar. 
No caso de que se vaia iniciar unha actividade, proceso ou servizo novo, ou haxa modificacións de tipo 
legal que afecten a algunha das actividades existentes, o Responsable de Medio ambiente realiza unha 
identificación extraordinaria dos aspectos ambientais que poidan aparecer como consecuencia dos 
cambios mencionados. 
 
Polo que teremos: 

 Aspectos ambientais directos. 
 Aspectos ambientais Indirectos. 
 Aspectos ambientais relacionados con incidentes, accidentes, etc., que se regulan no 

procedemento P-03 PLANS DE EMERXENCIA. 
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As actividades e servizos que se desenvolven nas praias, contan con procedementos de traballo e 
actuación medioambiental, para que se minimice calquera posible  impacto sobre o medio ambiente no 
ámbito de aplicación.  
 
Listado de aspectos ambientais significativos: 
 

VECTOR ASPECTO IMPACTO D/I 

Consumos Auga das oficinas Diminución de recursos naturais  D 

Combustible do vehículo de salvamento 
Diminución de recursos naturais  
Emisión de gases 

D 

Combustible lancha Razo 
Diminución de recursos naturais  
Emisión de gases 

D 

Combustible lancha Baldaio 
Diminución de recursos naturais  
Emisión de gases 

D 

De gasóleo (calefacción protección civil) Diminución de recursos naturais D 

Vertido 
Pluviais da zona da Cabreira 

Alteración fisicoquímica do medio 
Impacto visual no medio 

D 

D: aspecto directo 
I: aspecto indirecto 

 

 

10. DESCRIPCIÓN DOS OBXETIVOS E METAS MEDIOAMBIENTAIS EN RELACIÓN COS ASPECTOS 
E IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS E COS RISCOS E OPORTUNIDADES: 
 
Para reducir a significancia dos aspectos ambientais significativos propóñense os seguintes obxectivos, 

se ben estes foron plantexados para o ano 2020 teñen continuidade durante o 2021:   

1) Diminuír 1% o consumo de gasóleo do vehículo destinado a praias con respecto o ano 2020. 

2) Creación de varias sendas ciclo-peonís dende o centro urbano ata a praia de Razo. 

 

Nas seguintes táboas levarase a cabo o seguimento dos obxectivos descritos con anterioridade: 

 

 

OBXECTIVOS PROPOSTOS 
Diminución do consumo de gasóleo do vehículo destinado a 
praias  

DEPARTAMENTO Servizo Municipal de  Protección Civil 

CENTRO (NOME DA PRAIA) Oficinas de protección civil  

DATA PREVISTA  Decembro 2021 

METAS  
Diminuír 1% o consumo de gasóleo do vehículo destinado a 
praias con respecto o ano 2020 

RESPONSABLE DO SEGUIMENTO Responsable de medioambiente 

INDICADOR MWh/traballador(INDICADOR BASICO AMBIENTAL EMAS) 
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PROGRAMA AMBIENTAL E DESCRICIÓN DAS TAREFAS  

Nº Descrición da tarefa Resp. /Medios 
Data de 

inicio 

Data 
prevista 

fin 

Data real 
fin 

Resultados 
de acción 

1 
Estudiar a posibilidade 
de ter un único coche 
para o servizo de praias 

Concellaría de Medio 
Ambiente do Concello 

de Carballo 
Xullo-20 Xullo-20 Agosto-20 OK 

2 
Das posibilidades 
existentes elixir a máis 
viable 

Concellaría de Medio 
Ambiente do Concello 

de Carballo 
Xullo-20 Xullo-20 Agosto-20 OK 

3 
Buscar varios 
presupostos  

Concellaría de Medio 
Ambiente do Concello 

de Carballo 

Agosto-
20 

Setembro-
20 

Maio-21 OK 

SEGUIMIENTO 

Data Control resultados  Resultado Causas incumprimento Acc. Correctiva 

Ano 2020 1,14 MWh/traballador   

VALORACIÓN FINAL DO OBXECTIVO 
Dato de partida: 
 
 

 Ano 2020  2021 

 
TOTAL MWh 

GASÓLEO 

TOTAL MWh 
GASÓLEO/ 

TRABALLADOR 
%REDUCCIÓN 

TOTAL MWh GASÓLEO/ 
TRABALLADOR 

ESPERADO 

GASÓLEO 34,29 1,14 1% 1,13 

 
Dende a Concellería de Medio Ambiente do Concello de Carballo estudiouse a posibilidade de conseguir un 
coche que se dedique exclusivamente o servizo de praias. Tras varias reunións co concelleiro, Responsable de 
praias e o alcalde optouse polo aluguer de un vehículo durante a tempada de praias. 
Procederase a buscar empresas que se dediquen a ofertar este servicio e cal sería o presuposto para o seu uso 
durante a tempada de baño. 
Para a tempada de baño do ano 2021 conseguiuse alugar un vehículo para uso exclusivo dos socorristas, que 
se atopa principalmente nas praias de Baldaio-Saíñas e Pedra do Sal. 
Os datos obtidos ata o 1º semestre do 2021 para o consumo do vehículo adquirido por aluguer para a súa 
utilización por os socorristas é o seguinte: 
 
 
 

 Ano 2020 

VALOR 
ESPERADO 

 2021 

 TOTAL MWh 
GASÓLEO/ 

TRABALLADOR 
 

TOTAL MWh GASÓLEO/ 
TRABALLADOR 

GASOLEO 
CONSUMIDO POLO 
M6 

1,14 1,13 
GASÓLEO CONSUMIDO 
POLO NOVO VEHÍCULO 

DE ALUGUER 
0,08 

 
Como se pode apreciar, na táboa anterior, o descenso do consumo de combustible é considerable. O feito 
débese a que o vehículo M6 que ata o 2020 era o considerado como o vehículo de praias, no só se dedicaba a 
desprazamentos e servizos que estiveran relacionados cas mesmas, senón que tamén incluía servizos de 
protección civil. 
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A espera de finalizar a tempada, tendo en conta que a data prevista de fin do obxectivo é decembro de 2021, 
pódese concluír que previsiblemente se acade o valor esperado para o consumo de combustible. 
 

Data e Sinatura do Responsable de Medio ambiente 

 
 
 
 

 
 

OBXECTIVOS PROPOSTOS Creación de sendas ciclo-peatonáis  

DEPARTAMENTO Concellería de Medio Ambiente e Praias 

CENTRO (NOME DA PRAIA) Razo 

DATA PREVISTA  31/09/2021 

METAS  
Creación de varias sendas ciclo-peonís dende o centro urbano ata 
a praia de Razo 

RESPONSABLE DO SEGUIMENTO Concelleiro de Medio Ambiente e praias 

INDICADOR Creación/non creación 

PROGRAMA AMBIENTAL E DESCRICIÓN DAS TAREFAS  

Nº Descrición da tarefa Resp. /Medios 
Data de 

inicio 
Data 

prevista fin 
Data real 

fin 
Resultados 
de acción 

01 
Aprobación das 
axudas FEDER-IDAE 

Conselleiro de Medio 
Ambiente 

22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 OK 

02 Execución do proxecto Alcaldía Maio/2020 Agosto/2021 Maio/2021 OK 

03 
Finalización do 
proxecto 

Alcaldía 31/08/2021    

SEGUIMIENTO 

Data Control resultados  Resultado Causas incumprimento Acc. Correctiva 

    

VALORACIÓN FINAL DO OBXECTIVO 

CICL-ANDO Carballo” é un proxecto singular co que o Concello de Carballo quere acadar o obxectivo último de 
conseguir un cambio modal significativo na mobilidade no núcleo urbano de Carballo. Este proxecto está 
conformado por un total de 9 sendas que conectarán varios dos accesos á vila de Carballo con zonas como 
Razo ou o Polígono de Bértoa entre outros lugares. Inclúe a construción de 18 quilómetros de sendas e dunha 
rede de aparcadoiros para bicicletas que contribúan á promoción da mobilidade sostible e á redución da 
pegada de carbono. 

A execución do tramo 7 permitirá a conexión do centro urbano de Carballo coa praia de Razo, un enclave de 
moi alto uso no verán e tamén no inverno porque é unha zona de segunda residencia da vila de Carballo onde 
hai tamén unha importante actividade relacionada co surf con varias escolas que funcionan ao longo do ano. 
Este espazo é obxecto dun plan especial de iniciativa municipal previsto no plan xeral de ordenación municipal 
denominado “Plan especial PE2 RAZO-ARNADOS” que se está a redactar actualmente e un dos obxectivos do 
cal, segundo Costas do Estado, é eliminar o tráfico rodado e aparcamentos no bordo da area, o que fai 
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necesario repensar a mobilidade e o acceso dos vehículos á costa. Este plan especial pode consultarse no blog 
pe-razo-arnados.blogspot.com. Ademais, esta actuación permitirá a conexión doutros núcleos de poboación 
como Arnados, Nétoma e Vilar de Cidre tanto co núcleo central como coa praia de Razo. Trátase dunha senda 
ciclo-peonil que comeza despois do tramo 6, unha vez cruzada a ponte sobre a AG55 e remata na praia de 
Razo. A ruta discorre principalmente por vías públicas existentes nas que se mellorará a capa de rodaxe 
adaptándoa ao medio rural a través do cal discorre e ás condicións de seguridade. 

Na actualidade o prazo de cumprimento de este obxectivo non se atopa pechado, polo que no se pode 
establecer, ou non, o seu cumprimento. Se ben é certo que se atopa no 60% da súa realización. 

A continuación inclúense fotos da obra como evidencia da súe execución: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data e Sinatura do Responsable de Medio ambiente 

 
 
 
 

 

Programa de obxectivos propostos para o ano 2021: 

 Diminuír 2% o consumo de augas na oficinas do Órgano Xestor con respecto o ano 2020. 
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 COMPORTAMENTO AMBIENTAL  

O comportamento ambiental do órgano xestor de praias en relación os aspecto máis relevantes 
xerados debido as actividades e servizos que se prestan nas praias, realízase mediante a análise da 
evolución dos indicadores básicos de comportamento ambiental. 
Este ano os datos dos que dispón o órgano xestor de praias son dende o ano 2018 ata xuño do 2021. 
Tras a análise medioambiental do noso sistema de xestión establecéronse unha series de indicadores, 
para o que se tivo en conta a Decisión (UE) 2019/61 da Comisión do 19 de decembro do 2018 relativa o 
documento de referencia sectorial sobre as mellores prácticas de xestión ambiental, os indicadores 
sectoriais de comportamento ambiental e os parámetros comparativos de excelencia para o sector da 
administración pública no marco do Regulamento (CE) nº 1221/2009. O Órgano Xestor das praias 
procedeu o desenvolvemento de algúns de eses indicadores propostos no correspondente DRS 
relacionados cos aspectos ambientais considerados como significativos, sen embargo, aínda se segue 
avanzando na aplicación das mellores prácticas de xestión ambiental tendo en conta a súa 
aplicabilidade no relativo os seus costes e beneficios. 

O órgano xestor de praias do concello de Carballo indica a continuación unha táboa de referencias onde 
se indican os factores de conversión necesarios para adaptar os datos rexistrados as unidades coas que 
se expresan os indicadores básicos.  
 

ASPECTO FACTOR DE CONVERSIÓN CIFRA A CIFRA B  CIFRA R 

Eficiencia enerxética 0,001 MWh MWh Traballador MWh/traballador 

Auga Non é necesario factor de conversión m3 Traballador m3/traballador 

Consumo de gasóleo 35,86 MJ/l MWh Traballador MWh/traballador 

Consumo de gasolina 34,78 MJ/l MWh Traballador MWh/traballador 

Biomasa (Peles) 5,0 MWh MWh Traballador MWh/traballador 

R.S.U. Non é necesario factor de conversión Tn Traballador Tn/traballador 

Residuos Envases Non é necesario factor de conversión Tn Traballador Tn/traballador 

Residuos Papel-cartón Non é necesario factor de conversión Tn Traballador Tn/traballador 

Residuos Vidro Non é necesario factor de conversión Tn Traballador Tn/traballador 

Residuos Fosa  fecais Non é necesario factor de conversión Tn Traballador Tn/traballador 

Consumo Tóner 0,2 kg/tóner Tn Traballador Tn/traballador 

Consumo papel 2,485 KG/paquete A4 Tn Traballador Tn/traballador 

Residuos biosanitarios Non é necesario factor de conversión Tn Traballador Tn/traballador 

Biodiversidade Non é necesario factor de conversión m2 Traballador m2/traballador 

Emisión combustible gasóleo segundo calculadora de conversión Tn/CO2 Traballador Tn/CO2 traballador 

Emisión combustible gasolina 2,6 Kg CO2 Tn/CO2 Traballador Tn/CO2 traballador 

Emisión combustible gasóleo (CH4) 0,0007 Kg CO2e Tn/ CO2e Traballador Tn/CH4 traballador 

Emisión combustible gasolina (CH4) 0,0034 Kg CO2e Tn/ CO2e Traballador Tn/CH4 traballador 

Emisión combustible gasóleo (N2O) 0,021 Kg CO2e Tn/ CO2e Traballador Tn/N2Otraballador 

Emisión combustible gasolina (N2O) 0,0046 Kg  CO2e Tn/ CO2e Traballador Tn/N2Otraballador 

Tubos fluorescentes 0,6 kg N2O Tn Traballador Tn/traballador 

Establécense 4 traballadores para as oficinas, o número de socorristas dependerá das prazas cubertas para cada ano. 

 
 
No relativo o número de traballadores (cifra B), tense establecida unha proporción segundo o número 
total de socorristas contratados cada ano, de este xeito, do total contratado, o 50% abicaranse na praia 
de Razo, o 35% na de Baldaio-Saíñas e o 15% na de Pedra do Sal. 
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Para aqueles aspectos nos que se consideren o número total de socorristas, será sempre tendo en 
conta o número de traballadores contratados cada ano, o cal pode variar debido a que non se cobren 
todas as prazas ofertadas. 
 
 
 
 
 
O consumo de enerxía eléctrica das praias procede da rede eléctrica convencional, e existen contadores 
diferenciados para as praias de Razo e a de Pedra do Sal. Os resultados obtidos do  período 
comprendido entre o ano 2018 ata o 2020 son extraídos das facturas para o caso das praias de Razo e 
de Pedra do Sal, sen embargo, na praia de Baldaio-Saíñas os datos son estimados, segundo información 
facilitada polo responsable de praias, obtida a través dunha estimación mínima por enganche durante a 
tempada de verán.  
Na actualidade, o gasto enerxético que existe nas casetas débese o seu mantemento e funcionamento, 
que consiste na luz artificial, termos de auga quente e o bombeo da auga residual a rede de 
saneamento.  
Durante o 2020, conseguiuse unha diminución no consumo de electricidade na praia de Pedra do Sal, sen 
embargo, en Razo aumentou o consumo levemente con respecto a ano 2019. Na praia de Baldaio-Saíñas, o 
tratarse de unha estimación por enganche durante a tempada de verán, mantívose o mesmo valor que en 
anos anteriores, xa que non se atopou ningunha situación que provocara un incremento no consumo de 
electricidade. 
Manterase a cartelería de sensibilización colocada nas diferentes praias, así como en todas as dependencias 
do concello.  
 

 

PRAIAS 
ENERXÍA ELECTRICA 2018 

CIFRA A (MWh) 
CIFRA B (traballador) 

CIFRA R 
(MWh/traballador) 

RAZO 2,66 15 0,177 

BALDAIO-SAÍÑAS 0,14 10 0,014 

PEDRA DO SAL 0,70 5 0,140 

Cifra B=  Fai referencia o número de  traballadores nas praias 
Factor de conversión: 0,001MWh 

 
 

PRAIAS 
ENERXÍA ELECTRICA 2019 

CIFRA A (MWh) 
CIFRA B (traballador) 

CIFRA R 
(MWh/traballador) 

RAZO 0,903 14 0,064 

BALDAIO-SAÍÑAS 0,14 10 0,014 

PEDRA DO SAL 0,55 4 0,138 

Cifra B=  Fai referencia o número de  traballadores nas praias 
Factor de conversión: 0,001MWh 

 

PRAIAS 
ENERXÍA ELECTRICA 2020 

CIFRA A (MWh) 
CIFRA B (traballador) 

CIFRA R 
(MWh/traballador) 

RAZO 1,247 15 0,083 

BALDAIO-SAÍÑAS 0,14 10 0,014 

PEDRA DO SAL 0,48 5 0,095 

Cifra B=  Fai referencia o número de  traballadores nas praias 
Factor de conversión: 0,001MWh 

 

 

 

ENERXÍA 
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Analízanse tamén o consumo de enerxía das oficinas destinadas as tarefas de administración, que 
engloba o consumo do persoal que traballa nas oficinas de protección civil e o da casa do concello, xa 
que é imposible obter un valor diferenciado para cada departamento. 
Neste caso, pode apreciarse que durante o 2020 se produciu un incremento considerable no consumo 
de electricidade nas oficinas do órgano xestor. Ó igual que nas praias, existe cartelería de 
sensibilización, polo que non existe ningunha xustificación aparente para este incremento.  
Intensificarase a cartelería dentro dos edificios do órgano co obxectivo de volver a captar a atención 
dos usuarios e sensibilizar na necesidade de non consumir máis enerxía eléctrica da necesaria. 
 
 

  ANO 2018 ANO 2019 ANO 2020 

consumo total kwh oficinas  98400 104190 138771 

Mwh oficinas Cifra A 98,4 104,19 138,77 

Nº de traballadores Cifra B 4 4 4 

MWh oficinas/traballador Cifra R 24,6 26,05 34,69 

Cifra B=  Fai referencia o número de  traballadores nas oficinas 
Factor de conversión: 0,001MWh     

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARACION AMBIENTAL DO ÓRGANO XESTOR DE PRAIAS DO CONCELLO DE CARBALLO REV. 0                                                            
DATA: XULLO 2021 

Praia de Razo, 
Baldaio-Saíñas 
e Pedra do Sal 

 

Página 20 de 53 

 

No relativo a enerxía renovable consumida pola organización, non se dispón de esta información, dado 
que estes datos non foron facilitados polas subministradoras,  seguindo as condición establecidas polo 
regulamento para a súa expresión para a cifra A. 
 
 
 
 
 
O consumo de auga fai referencia a auga consumida nas oficinas do órgano xestor (o consumo total de 
m3 das oficinas refírese o xerado por todo o persoal que traballa, tanto no concello como no edificio de 
protección civil, xa que é imposible obter un valor diferenciado para cada departamento) e a auga 
consumida nas praias. A continuación obsérvase  a evolución do consumo dende o ano 2018 ata o 2020 
por área: 
 

 
 

AUGA ANO 2018 

PRAIAS 
AUGA-CIFRA A 

(m3) 
CIFRA B 

(traballador) 
CIFRA R 

(m3/traballador) 

RAZO 1985 15 132,3 

BALDAIO-SAÍÑAS 415 10 41,5 

PEDRA DO SAL 257 5 51,5 

OFICINAS 812 4 203 

Para o consumo de auga das praias realizase segundo estimación do responsable de medio ambiente: a tempada corresponden cos 3 meses estivais.  
Para as oficinas realizase ca relación de consumos facilitada por Gestagua 

 
 

AUGA ANO 2019 

PRAIAS 
AUGA-CIFRA A 

(m3) 
CIFRA B 

(traballador) 
CIFRA R 

(m3/traballador) 

RAZO 197,78 14 14,1 

BALDAIO-SAÍÑAS 138,12 10 13,8 

PEDRA DO SAL 213,98 4 53,5 

OFICINAS 833 4 208,3 

Para o consumo de auga das praias realizase segundo as lecturas dos contadores en cada unha das casetas: a tempada corresponde con 3 meses estivais. 
 Para as oficinas realizase ca relación de consumos facilitada por Gestagua. 

 
 

AUGA ANO 2020 

PRAIAS 
AUGA-CIFRA A 

(m3) 
CIFRA B 

(traballador) 
CIFRA R 

(m3/traballador) 

RAZO 182,29 15 12,2 

BALDAIO-SAÍÑAS 77,74 10 7,8 

PEDRA DO SAL 154,11 5 30,8 

OFICINAS 1142 4 285,5 

Para o consumo de auga das praias realizase segundo estimación do responsable de medio ambiente: a tempada corresponden cos 3 meses estivais. 
 Para as oficinas realizase ca relación de consumos facilitada por Gestagua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUGA 
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Os consumos de auga obtidos para as praias durante o 2020 foron estimados, tendo en conta a lectura 
dos contadores colocados en cada unha das casetas. Para iso, fixéronse varias lecturas dos contadores o 
longo da tempada de baño, dende o 07 de xullo ata o 13 de setembro (último día de socorrismo para a 
tempada de 2020). Cos consumo obtidos o longo deses días , extrapoláronse os resultados os 83 días 
totais que durou a tempada de socorrismo.  
Como se pode comprobar no gráfico anterior, o descenso do consumo de auga nas tres praias é 
considerable, mentres que nas oficinas do órgano xestor se viu incrementado. Este incremento non 
presenta ningunha xustificación, xa que existe cartelería de concienciación para o aforro de auga en 
todos baños das dependencias municipais. Dado que se trata de un aspecto que ven acontecendo nos 
últimos ano, plantexarase como un obxectivo para o próximo ano coa finalidade de intentar diminuír 
dito aspecto. 
 
Seguirase mantendo a cartelería de sensibilización ambiental colocada nas praias e nas oficinas do 
órgano xestor. 
 
 
 
 
 
Refírese as unidades de materias primas usadas para as actividades que teñan que ver cas praias. Para 
minimizar a contaminación e o impacto ambiental das actividades que consumen este tipo de materias. 
 
PAPEL: 
O consumo de papel refírese o que se gasta na oficina de protección civil nas tarefas administrativas e 
de xestión ambiental, así como para o resto de actividades e servizos que alí lles ocupa, xa que sería 
moi complicado a discriminación das materias primas que se consomen exclusivamente na xestión das 
praias.  
O sistema de xestión medioambiental implantou cartelería que está publicada na sala de impresións  
A mesma medida levouse a cabo para a materia prima de tóner.  
 
 
 
 

MATERIAS PRIMAS 
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DECLARACION AMBIENTAL 
CONSUMO PAPEL  

CIFRA A (Tn) 
CIFRA B 

(traballador) 
CIFRA R 

(Tn/traballador) 

PAPEL 

Datos Ano 2018 0,0037 4 0,001 

Datos Ano 2019 0,0422 4 0,011 

Datos Ano 2020 0,0124 4 0,0031 

Cifra B=  Fai referencia o número de  traballadores na oficinas  do órgano xestor de praias 
Factor de conversión: 2,485 

Peso de 1 paquete de 500 folios= 2,48 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o ano 2020 produciuse un descenso considerado dentro do consumo me papel, este feito veu dado 
xa que as comunicacións realizadas entre o persoal do órgano xestor das praias lévase a cabo a través do 
parte de mantemento que cobren os socorristas, vía telefónica ou ben vía correo electrónico, polo que o 
consumo de papel e tóner faise unicamente si é estritamente necesario. 
 
Manterase o uso das PDA para os coordinadores das praias, concienciación da importancia da 
informatización dos rexistros e colocación de cartelería de sensibilización. 

 
 
TÓNER: 
Coa mesma premisa que no caso do consumo de papel, para o tóner a xustificación é a mesma. 
 
Manterase o uso das PDA para os coordinadores das praias, concienciación da importancia da 
informatización dos rexistros e colocación de cartelería de sensibilización. 

 

 

DECLARACION AMBIENTAL 
CONSUMO TONER  

CIFRA A (Tn) 
CIFRA B 

(traballador) 
CIFRA R 

(Tn/traballador) 

TONER 

Datos Ano 2018 0,0004 4 0,0001 

Datos Ano 2019 0,0004 4 0,0001 

Datos Ano 2020 0,0002 4 0,00005 

Cifra B= Fai referencia o número de  traballadores na oficinas  do órgano xestor de praias 
Factor de conversión: 0,2 kg /tóner 
Peso de 1 unidades de  tóner= 0,2 
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Falamos de varios tipos de consumos de combustible: 

 Consumo de gasóleo do vehículo destinado as praias. 
  Consumo de gasolina destinado as lanchas de salvamento. 
 Consumo de gasóleo destinado á calefacción do servizo de protección civil. 
 Consumo de pelets derivado do consumo de calefacción das oficinas do concello 

 

 Consumo de gasóleo do vehículo destinado a praias: 
 
 

 

DECLARACION AMBIENTAL 
CONSUMO COMBUSTIBLE 

CIFRA A (MWh) 
CIFRA B 

(traballador) 
CIFRA R  

(MWh/traballador) 

GASOLEO VEHÍCULO M6 

Datos Ano 2018 10,34 30 0,34 

Datos Ano 2019 31,00 28 1,11 

Datos Ano 2020 34,29 30 1,14 

                                                                                                                     Factor de conversión gasóleo: 35,86 

                                                                                                                      Factor de conversión gasolina: 34,78    

                                                                                                            1MJ=0,28 KWh 

 
Tal e como se pode observar na táboa anterior, no cal se representan os valores obtidos de consumo de 
gasóleo MWh/traballador para o vehículo de praias (M6), estase a producir un incremento paulatino do 
mesmo nos últimos 4 últimos anos. Isto é debido a que o vehículo designado para as labores de 
vixilancia e control das praias, tamén é utilizado para outros traballo dentro do órgano de protección 
civil.  
Este feito levou a que durante a tempada de verán do 2020 se plantexara como obxectivo, a 
posibilidade de alugar un vehículo de uso exclusivo para o servizo de salvamento.  

 
 
 
 

COMBUSTIBLE 
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 Consumo de gasolina  das lanchas: 
 

 PERIODO 
CONSUMO COMBUSTIBLE  

CIFRA A (MWh) 
CIFRA B 

(Traballador) 
CIFRA R  

(MWh/traballador) 

GASOLINA 
LANCHA RAZO 

Datos Ano 2018 1,81 30 0,06 

Datos Ano 2019 2,50 28 0,09 

Datos Ano 2020 3,39 30 0,11 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo 
http://www.convertworld.com/es/energia/kWh.html 

1MJ=0,28 KWh 
Factor de conversión gasolina: 34,78 

 
 

 
 

 PERIODO 
CONSUMO COMBUSTIBLE  

CIFRA A (MWh) 
CIFRA B 

(Traballador) 
CIFRA R  

(MWh/traballador) 

GASOLINA 
LANCHA 
BALDAIO 

Datos Ano 2018 1,01 30 0,03 

Datos Ano 2019 2,60 28 0,09 

Datos Ano 2020 1,06 30 0,04 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo 
http://www.convertworld.com/es/energia/kWh.html 

1MJ=0,28 KWh 
Factor de conversión gasolina: 34,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo
http://www.convertworld.com/es/energia/kWh.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo
http://www.convertworld.com/es/energia/kWh.html
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No caso do consumo de gasolina das lanchas de salvamento, produciuse un incremento paulatino 
dende o ano 2018 da lancha que se atopa na praia de Razo, sen embargo, o consumo de combustible 
da lancha abicada na praia de Baldaio-Saíñas diminuíu con respecto o 2019. Isto é debido a que a 
lancha que se atopa en Razo é a principal embarcación para a realizacións de vixilancia e salvamento, 
quedando a de Baldaio-Saíñas relegada a un segundo lugar. 
 
Dado que ambas embarcacións só se dedican a operacións de vixilancia e salvamento, non se considera 
oportuno levar a cabo ningunha acción.  
 
 

 Consumo de gasóleo derivado da calefacción das oficinas de protección civil: 
 

 

PERIODO 
CONSUMO 

(litros) 

CONSUMO   
CIFRA A  
(MWh) 

CIFRA B 
(traballador) 

CIFRA R  
(MWh/traballador) 

GASÓLEO 

Ano 2018 5021 50,41 4 12,60 

Ano 2019 5731 57,54 4 14,39 

Ano 2020 5502 55,24 4 13,81 

http://es.wikipedia.org/wiki/gas%c3%b3leo 
1MJ=0,28 KWh 

Factor de conversión=35,86 MJ/l 

 
 

 
Os litros de gasóleo consumidos  no edificio de protección civil fai referencia o gastado en todo o 
inmoble, o cal se comparte con servizos sociais e servizos de axuda a drogo dependencia, dado que non 
é factible obter un valor diferenciado para cada departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo


DECLARACION AMBIENTAL DO ÓRGANO XESTOR DE PRAIAS DO CONCELLO DE CARBALLO REV. 0                                                            
DATA: XULLO 2021 

Praia de Razo, 
Baldaio-Saíñas 
e Pedra do Sal 

 

Página 26 de 53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o 2020 produciuse un descenso no consumo de gasóleo dentro do edificio de protección civil. 
Estas flutuacións de consumo débense a climatoloxía, dependendo de si a tempada outono-inverno é 
máis ou menos longa. Tamén hai que ter en conta que, dentro do mesmo edificio de protección civil 
conviven ademais os servizos sociais e servizos de axuda a drogo dependencia. 

 
 

 Consumo de pelets derivado da calefacción das oficinas da Casa do concello: 
 

 
CONSUMO  

(Kg) 
CONSUMO 

(Tn) 

CONSUMO  
CIFRA A 
(MWh) 

CIFRA B  
(traballador) 

CIFRA R  
(MWh/traballador) 

Datos ano 2018 20598 20,6 102,99 4 25,75 

Datos ano 2019 19712 19,71 98,56 4 24,64 

Datos ano 2020 17920 19,92 89,60 4 22,40 

http://ebinor.com/el-pellet-2/ 
Factor de conversión=5,0 MW/h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ebinor.com/el-pellet-2/
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Os Quilos de pelets consumidos  na casa do concello fai referencia o gastado en todo o inmoble, no cal 
se establecen varios departamentos, non só os que representan o órgano xestor de praias, dado que 
non é factible obter un valor diferenciado para cada un deles. 
 
Analizando os resultados obtidos do consumo de pelets para o ano 2020 obsérvase que se conseguiu 
unha redución no seu consumo. Seguirán a manterse as mesmas medidas de concienciación para o 
aforro enerxético dentro de todas as dependencias do concello de Carballo. 
 
 
 
 
Os residuos que se poden atopar nas praias varían segundo a climatoloxía, polo que este aspecto varía 
moito e é moi difícil de controlar, o órgano xestor de praias dispón dun contrato con unha empresa 
para levar a cabo a limpeza e mantemento das praias. 
 
Podemos diferenciar entre: 
 
Residuos Perigosos:  
Esta información refírese os residuos perigosos xerados nas praias e nas oficinas do órgano xestor. A 
continuación preséntanse os resultados do ano 2018 o 2020: 
 
 

  RESIDUOS PERIGOSOS 
CIFRA A  

(Tn) 
CIFRA B 

(traballador) 
CIFRA R 

(Tn/traballador) 

TN totais/traballador 
(ANO 2018) 

Baterías 0 

34 

0 

Pilas 30 0,857 

Tubos fluorescentes 0 0 

TN totais/traballador 
(ANO 2019) 

Baterías 0 

32 

0 

Pilas 0 0 

Tubos fluorescentes 0 0 

TN totais/traballador 
(ANO 2020) 

Baterías 0 

34 

0 

Pilas 0 0 

Tubos fluorescentes 0 0 

Factor de conversión tubos fluorescentes: http://djmania.es/p/tubo-fluorescente-36w-varios-colores* 
Cada unidade pesa 0,6kg 

Cifra B: número de socorristas y traballadores en las oficinas 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDUOS 

 

http://djmania.es/p/tubo-fluorescente-36w-varios-colores*
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Como se observa na gráfica anterior, durante o 2020 non se xeraron ningún tipo de residuo perigoso. 
Outros residuos xerados: 
 
Tóner e papel: As cantidades xeradas de estes residuos coinciden co consumo de estes materiais, os 
residuos de tóner xestiónanse a través do punto limpo do concello, xunto co resto de residuos 
perigosos xerados no concello. O papel xestionase a través da recollida selectiva do concello. 
 
RAEE´S: Non se xeraron este tipo de residuos durante o período de estudo de esta Declaración (2018, 
2019 e 2020). 
 
Residuos de fosa séptica: Os datos proveñen da empresa ACCIONA que é a encargada de baleirar a fosa 
séptica de Baldaio, que é a única que non se encontra enganchada ó saneamento público do concello. A 
táboa reflexa datos da praia de Razo e de Pedra do Sal, debido a que aínda que as augas fecais de estas 
praias están conectadas ó saneamento municipal en ocasións poden producirse  baleirados puntuais 
producidos por avarías ou mantemento das bombas. En todo caso estes residuos de augas fecais 
baléiranse directamente na depuradora municipal. 
 

ANO 2018 RESIDUOS FOSA SÉPTICA (L) 
RESIDUOS AUGAS FECAIS 
CIFRA A (Tn) 

CIFRA B 
(traballador) 

CIFRA R  
(Tn/traballador) 

 

RAZO 8000 8 15 0,53 

BALDAIO-SAÍÑAS 8000 8 10 0,80 

PEDRA DO SAL 3600 3,6 5 0,72 

ANO 2019  

RAZO 5500 5,5 14 0,39 

BALDAIO-SAÍÑAS 5500 5,5 10 0,55 

PEDRA DO SAL 1700 1,7 4 0,34 

ANO 2020  

RAZO 2000 2 15 0,13 

BALDAIO-SAÍÑAS 1000 1 10 0,10 

PEDRA DO SAL 1000 1 5 0,20 

Cifra B=  Fai referencia os socorristas 
Período dos datos entre xuño do ano anterior ata xullo do seguinte ano 

1litro=1kg por tratarse de produto en base acuosa 
1 quilogramo = 0,001 toneladas 
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RESIDUOS PROCEDENTES DAS PRAIAS:   
Residuos orgánicos e inorgánicos procedentes dos usuarios das praias e recollidos nas torres de 
limpeza dos areais (ACCIONA):  
 
As praias de Carballo contan, dende hai uns anos, con 2 tipos de contedores repartidos 
homoxeneamente por as praias, nas denominadas torres de limpeza, un contedor para depositar 
residuos orgánicos (cor verde) e outro para residuos inorgánicos (cor amarela), o volume total de 
residuos recollidos nas papeleiras existentes nas torres son depositados nos colectores repartidos nos 
puntos de recollida selectiva, que se localizan nas inmediacións dos areais. 
A distribución das torres por praia é a seguinte: 
 
 

Nº TORRES DE 
LIMPEZA 

Nº PAPELEIRAS 

RAZO 

4 8 

BALDAIO 

2 4 

PEDRA DO SAL 

1 2 

 
 
 

 
Detalle das torres de limpeza que se poden ver nos areais 

 

 
Os residuos que  recolle o persoal de ACCIONA, depositados nas torres de limpeza dos areais, bótanse 
nos colectores que se encontran localizados nas inmediacións dos areais, e que son xestionados a 
través da recollida selectiva que realiza o concello a través do servizo subcontratado a URBASER.  
 
Residuos procedentes das praias e recollidos nos colectores próximos ós areais (URBASER):  
 
Existen 4 tipos de colectores diferentes: 

1. Colector de Orgánicos 
2. Colector de Envases 
3. Colector de Papel e cartón 
4. Colector de Vidro 

 

Residuo orgánico: todo restos de 
orixe biolóxico, que algunha vez 
estivo vivo ou foi parte de un ser 
vivo, por exemplo: follas, ramas, 
cáscaras y residuos de  fabricación 
de alimentos no fogar, etc.  

 

Residuo inorgánico: todo restos de 
orixe no biolóxica, de orixe industrial 
ou de algún outro proceso non 
natural, por exemplo: plástico, telas 
sintéticas, etc.  
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Os colectores que se localizan nas inmediacións dos areais son xestionados pola empresa URBASER. 
A continuación reflexase o numero e tipo de colectores existentes tanto para a tempada de verán como 
no inverno durante o ano 2020: 
 

PRAIA TIPO DE COLECTOR TEMPADA DE INVERNO TEMPADA DE VERÁN 

RAZO 

RSU 800 L 13 24 

RSU MINUSVÁLIDOS 800 L 6 6 

ENVASES 800 L 9 13 

ENVASES MINUSVÁLIDOS 800 L 5 6 

CARTONEIRA 3000 L 4 4 

CARTONEIRA 800 L 4 4 

VIDREIRO 3000 L 0 0 

VIDREIRO 3000 L VACRI 4 4 

BALDAIO-SAÍÑAS 

RSU 800 L 2 4 

RSU 1100 L 0 0 

RSU MINUSVÁLIDOS 800 L 0 0 

ENVASES MINUSVÁLIDOS 800 L 1 2 

CARTONEIRA 800 L 0 1 

PEDRA DO SAL 

RSU 800 L 3 6 

RSU MINUSVÁLIDOS 800 L 2 2 

ENVASES 800 L 1 1 

ENVASES MINUSVÁLIDOS 800 L 4 5 

CARTONEIRA 800 L 3 3 

VIDRIEIRO 3000 L VACRI 1 1 

 
O servizo de recollida selectiva proporciona os datos das toneladas de residuos xerados en todo o 
concello, xa que non existe unha ruta exclusiva para a recollida dos colectores que se atopan nas praias. 
Para obter o valor das toneladas xeradas na tempada de verán, farase un promedio das cantidades 
recollidas nos meses que non corresponden con dita tempada e o incremento obtido nos meses de 
salvamento (xuño, xullo e agosto) relacionándoos deste xeito coa tempada de baño.  
Xéranse diferentes tipos de residuos: 
 

1) Residuos orgánicos ou residuos Sólidos Urbáns: Os residuos xerados nas praias refírense os 
depositados nos colectores  de materia orgánica próximos ó areal e ós residuos orgánicos da 
recollida das papeleiras de residuos orgánicos localizadas nos propios areais en tempada de 
baño.  

2) Envases: Son xerados polos usuarios das praias e xestionados a través da recollida selectiva do 
concello. 

3) Papel e Cartón: Son xerados polos usuarios das praias e xestionados a través da recollida 
selectiva do concello. 

4) Vidro: Son xerados polos usuarios das praias e xestionados a través da recollida selectiva do 
concello. 
 

Os resultados son os seguintes: 
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2018 

TIPOS DE RESIDUOS CIFRA A (Tn)  CIFRA B (traballadores) CIFRA R (Tn/traballador 

RSU 244,80 30 8,16 

ENVASES 2,20 30 0,07 

PAPEL-CARTON 1,06 30 0,04 

VIDRO 12,43 30 0,41 

2019 

TIPOS DE RESIDUOS CIFRA A (Tn)  CIFRA B (traballadores) CIFRA R (Tn/traballador) 

RSU 208,61 28 7,45 

ENVASES 0,48 28 0,02 

PAPEL-CARTON 9,58 28 0,34 

VIDRO 32,19 28 1,15 

2020 

TIPOS DE RESIDUOS CIFRA A (Tn)  CIFRA B (traballadores) CIFRA R (Tn/traballador) 

RSU 134,47 30 4,48 

ENVASES 1,95 30 0,06 

PAPEL-CARTON 7,91 30 0,26 

VIDRO 22,73 30 0,76 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se pode apreciar, ao longo de estes anos a cantidade de residuos xerados nas praias de Razo, 
Baldaio-Saíñas e Pedra do Sal é moi constante, con respecto os envases e o papel-carón, onde non se 
observan crecementos nin diminucións significativas na produción de lixo. Sen embargo, os RSU e o 
vidro, no ano 2020 experimentouse un descenso considerado. 
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Residuos  biosanitarios: 
Este tipo de residuos xérase, debido a actividades de atencións de botiquíns distribuídos polos postos 
de socorrismo existentes nas praias. Este tipo de residuos só se producen durante o verán, e non se 
consideran residuos propiamente sanitarios xa que os socorristas non poden desenvolver tarefas 
sanitarias, só de salvamento, os residuos que se atopan nas casetas son os considerados de clase IIa 
que contemplarían:  
 

CLASIFICACIÓN RESIDUOS LER DESCRIPCIÓN XESTIÓN 

Clase II Clase IIa 

Calquera material contaminado con 
secrecións ou excrecións que non son obxecto 
de requisitos especiais para previr infeccións: 
material de curas, tubuladuras, xesos, filtros 
de diálises, sondas, guantes y outros 
descartados quirúrxicos 

180104 

Residuos dos  que a 
recollida e eliminación 
non e obxecto de 
requisitos especiais 
para previr infeccións 
(por exemplo 
vendaxes, baleirados 
de xeso, roupa branca, 
roupa de un solo uso, 
pañales.  

Si, en colectores 
específicos 

Residuos  de obxectos cortantes e punzantes 
que non son obxecto de requisitos especiais 
para previr infeccións 

180101 
Obxectos cortantes e 
punzantes (excepto os 
dos códigos 180103) 

Si, deben separarse 
os cortantes e 
punzantes 

Residuos de medicamentos caducados y/o 
descartados  distintos de los especificados en 
la clase IV.  

180109 

Medicamentos 
distintos dos 
especificados no 
código 180108 

Si  

 
 
Segundo a información facilitada polo responsable da limpeza das praias durante o 2020 xeráronse a 
seguinte cantidade de residuos biosanitarios: 
 

TIPO DE 
RESIDUO 

PERIODICIDADE 
CONSUMO 

(Kg) 
CONSUMO  

CIFRA A (Tn) 
CIFRA B 

 (traballador) 
CIFRA R 

(Tn/traballador) 

CLASE IIa 

2018 2 0,002 30 0,000067 

2019 2 0,002 28 0,000071 

2020 8 0,008 30 0,00027 
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Obsérvase un incremento dos residuos biosanitarios xerados durante o 2020 como consecuencia do 
número de emerxencias atendidas. 
 
RESIDUOS PRODUCIDOS NAS CASETAS DOS SOCORRISTAS: 
Durante o ano 2016 colocáronse nas casetas dos socorristas uns cubos para realizar a reciclaxe dos 
residuos da propia actividade da caseta, con dúas bolsas diferenciadas unha para residuos orgánicos 
(restos de comida fundamentalmente) e outra para envases . Non se pode analizar o comportamento 
ambiental dos residuos xerados nas casetas dos socorristas porque se contabilizan xunto cos residuos 
recollidos nos colectores de URBASER, polo que este indicador vai asociado os datos dos residuos 
recollidos nos colectores. 
 
 
 
 
 
A ocupación do solo varía dunha praia a outra, tendo en conta por un lado a superficie total dos areais 
(uso total do solo) e por outra a superficie das casetas de socorrismo (superficie sellada total). Utilízase 
para analizar o comportamento ambiental a superficie facilitada polo responsable de medio ambiente 
do órgano. 
Uso total do solo: 
 

ANO PRAIA 
CIFRA A 

(m2 praia) 
CIFRA B 

(traballadores) 
CIFRA R 

(m2 de praia/traballador) 

2018 

RAZO 7200 

30 

240 

BALDAIO-SAÍÑAS 10500 350 

PEDRA DO SAL 7500 250 

2019 

RAZO 7200 

28 

257 

BALDAIO-SAÍÑAS 10500 375 

PEDRA DO SAL 7500 268 

2020 

RAZO 7200 

30 

240 

BALDAIO-SAÍÑAS 10500 350 

PEDRA DO SAL 7500 250 

 
Superficie sellada total:  
 

ANO PRAIA 
CIFRA A 

(m2 casetas) 
CIFRA B 

(traballadores) 
CIFRA R 

(m2 casetas/traballador) 

2018 

RAZO 95,00 

30 

3,17 

BALDAIO-SAÍÑAS 90,00 3,00 

PEDRA DO SAL 50,00 1,67 

2019 

RAZO 95,00 

28 

3,39 

BALDAIO-SAÍÑAS 90,00 3,21 

PEDRA DO SAL 50,00 1,79 

2020 

RAZO 95,00 

30 

3,17 

BALDAIO-SAÍÑAS 90,00 3,00 

PEDRA DO SAL 50,00 1,67 

 
Superficie total no centro orientada segundo a natureza: para este apartado, a superficie total 
correspondería co uso total do solo menos a superficie sellada, xa que todo o sistema costeiro de praias 
(Razo, Baldaio-Saíñas e Pedra do Sal) obxecto da presente D.A. ten como prioridade a conservación da 
natureza e da Biodiversidade da zona. 

BIODIVERSIDADE 
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ANO PRAIA 
CIFRA A 

(m2 praia) 
CIFRA B 

(traballadores) 
CIFRA R 

(m2 de praia/traballador) 

2018 

RAZO 7105 

30 

237 

BALDAIO-SAÍÑAS 10410 347 

PEDRA DO SAL 7450 248 

2019 

RAZO 7105 

28 

254 

BALDAIO-SAÍÑAS 10410 372 

PEDRA DO SAL 7450 266 

2020 

RAZO 7105 

30 

237 

BALDAIO-SAÍÑAS 10410 347 

PEDRA DO SAL 7450 248 

 
Superficie total fora do centro orientada segundo a natureza: no referente a este punto, a superficie 
total fora do centro orientada segundo a natureza, correspondería coa área relativa a lagoa e marismas 
de Baldaio, entorno protexido pola Rede Natura 2000. 

ANO PRAIA 
CIFRA A 

(m2) 
CIFRA B 

(traballadores) 
CIFRA R 

(m2 casetas/traballador) 

2018 

Marismas de Baldaio 

2.550.882 30 85.029,4 

2019 2.550.882 28 91.102,9 

2020 2.550.882 30 85.029,4 

 
 
No caso da superficie total do solo ocupada polos catro postos de traballo localizados nas dependencias 
do Órgano Xestor das praias(casa do concello e edificio de protección civil), indicar que ambos edificios 
se atopan compartidos co resto de traballadores do Concello.  Toda a superficie se correspondería coa 
total sellada, non existindo variacións nos últimos tres anos. A continuación, indícanse os m2 relativos 
as oficinas dos catro traballadores do Órgano Xestor: 
 

 
CIFRA A 

(superficie oficinas m2) 
CIFRA B 

(traballadores) 

CIFRA R 
(m2 de superficie  

construída/traballador) 

OFICINAS DO ÓRGANO  
XESTOR  

86,89 4 21,72 

 
 
 
 
 
As únicas emisións que se producen son as relativas as emisións á atmosfera realizadas polo motor do 
vehículo de praias e as lanchas de salvamento así como o ruído que efectúan (ver apartado ruído). 
Todos os vehículos son sometidos a inspección técnica de vehículos (ITV), que inclúe a revisión do 
estado do sistema de escape de gases. As lanchas non necesitan ningún tipo de mantemento e son 
propiedade da Xunta de Galicia. 
Para o cálculo de emisións derivadas do vehículo, utilizase o seguinte enlace web: 
http://calcarbono.servicios4.aragon.es/ 
Os  factores de emisión están tomados de fontes oficiais do  Goberno de Aragón. Introducindo os 
quilómetros que realiza o automóbil diésel permite calcular os datos de Kg de CO2. A continuación para 
poder valorar a significancia divídese o dato de emisión por traballador: 
 

ANO 
KM  

AUTOMOVIL M6 
KG DE 

CO2 
CIFRA A 
(TN CO2) 

CIFRA B 
 (traballadores) 

CIFRA R 
(TNCO2/Traballador) 

2018 10074 1662 1,66 30 0,055 

EMISIÓNS 

 

http://calcarbono.servicios4.aragon.es/
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2019 10744 1772,8 1,773 28 0,063 

2020 14166 2337,4 2,34 30 0,078 

De esta forma podemos comparar os resultados cos límites establecidos por Kyoto: 7tCO2/persoa e ano, tense en conta para avaliar os aspectos 
ambientais 

http://calcarbono.servicios4.aragon.es/ 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se pode apreciar no gráfico anterior, en onde aparecen as emisión emitidas polo M6, durante o 
2020 produciuse un aumento das emisións. O mesmo acontece para a lanchas de salvamento de Razo. 
 

ANO 
LITROS GASOLINA 

LANCHA RAZO 
Kg de CO2 

CIFRA A 
(TN CO2) 

CIFRA B 
(traballador) 

CIFRA R 
(TN CO2/traballador) 

2018 185,93 483,42 0,483 30 0,016 

2019 256,53 666,98 0,67 28 0,024 

2020 348,33 905,66 0,906 30 0,030 
http://www.ceida.org/prestige/Documentacion/guiacoches.pdf 

Guía de Vehículos Turismo de venta en España, con indicación de consumos e emisións de CO2 (IDEA) Ministerio de Industria. 
Factor de conversión 2,6 Kg de CO2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://calcarbono.servicios4.aragon.es/
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ANO 
LITROS GASOLINA 
LANCHA BALDAIO 

Kg de CO2 
CIFRA A 
(TN CO2) 

CIFRA B 
(traballador) 

CIFRA R 
(TN CO2/traballador) 

2018 103,6 269,35 0,269 30 0,009 

2019 266,86 693,84 0,694 28 0,025 

2020 109,08 286,61 0,284 30 0,009 
http://www.ceida.org/prestige/Documentacion/guiacoches.pdf 

Guía de Vehículos Turismo de venta en España, con indicación de consumos e emisións de CO2 (IDEA) Ministerio de Industria. 
Factor de conversión 2,6 Kg de CO2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seguindo co cálculo de emisión dos gases de efecto invernadoiro, móstranse a continuación os 
resultados obtidos para as emisións de metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) xerados no vehículo de 
praias e nas lanchas de salvamento de Razo e Baldaio: 
 

 CH4 
 

AUTOMOVIL M6 LITROS GASÓIL KG DE CO2e  CIFRA A TN CO2e  
CIFRA B Nº 

 TRABALLADORES 
CIFRA R TN  

CO2e/TRABAJADORES 

2018 1029,42 0,721 0,00072 30 0,000024 

2019 1111,68 0,778 0,00078 28 0,000028 

2020 1229,51 0,861 0,00086 30 0,000029 

https://www.cem.es/sites/default/files/files/Huella%20de%20carbono%20en%20el%20CEM%202015.pdf 
Factor de conversión 0,0007 Kg de CO2e/L 

 
 

 LANCHA RAZO LITROS GASOLINA KG DE CO2e 
CIFRA A 

(TN CO2e) 
CIFRA B (traballador) 

CIFRA R 
(TN CO2e/traballador) 

2018 185,93 0,632 0,00063 30 0,000021 

2019 256,53 0,872 0,00087 28 0,000031 

2020 348,33 1,184 0,00118 30 0,000039 

https://www.cem.es/sites/default/files/files/Huella%20de%20carbono%20en%20el%20CEM%202015.pdf 
Factor de conversión 0,0034 Kg de CO2e/L 

 
 

LANCHA BALDAIO-
SAÍÑAS LITROS GASOLINA  KG DE CO2e 

CIFRA A 
(TN CO2e) 

CIFRA B (traballador) 
CIFRA R 

(TN CO2e/traballador) 

2018 103,6 0,352 0,00035 30 0,000012 

2019 266,86 0,907 0,00091 28 0,000032 

https://www.cem.es/sites/default/files/files/Huella%20de%20carbono%20en%20el%20CEM%202015.pdf
https://www.cem.es/sites/default/files/files/Huella%20de%20carbono%20en%20el%20CEM%202015.pdf
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2020 109,08 0,371 0,00037 30 0,000012 

https://www.cem.es/sites/default/files/files/Huella%20de%20carbono%20en%20el%20CEM%202015.pdf 
Factor de conversión 0,0034 Kg de CO2e/L 

 
 

 N2O 
 

AUTOMOVIL M6 LITROS GASÓIL KG DE CO2e  CIFRA A TN CO2e  
CIFRA B Nº  

TRABALLADORES 
CIFRA R TN  

CO2e/TRABAJADORES 

2018 1029,42 21,618 0,022 30 0,00072 

2019 1111,68 23,345 0,023 28 0,00083 

2020 1229,51 25,82 0,026 30 0,00086 

https://www.cem.es/sites/default/files/files/Huella%20de%20carbono%20en%20el%20CEM%202015.pdf 
Factor de conversión 0,021 Kg de CO2e/L 

 
 

LANCHA RAZO LITROS GASOLINA  KG DE CO2e 
CIFRA A 

(TN COe) 
CIFRA B (traballador) 

CIFRA R 
(TN CO2e/traballador) 

2018 185,93 0,855 0,0009 30 0,000029 

2019 256,53 1,180 0,0012 28 0,000042 

2020 348,33 1,602 0,0016 30 0,000053 

https://www.cem.es/sites/default/files/files/Huella%20de%20carbono%20en%20el%20CEM%202015.pdf 
Factor de conversión 0,0046 Kg de CO2e/L 

 
 

LANCHA BALDAIO-
SAÍÑAS 

LITROS GASOLINA  KG DE CO2e 
CIFRA A 

(TN COe) 
CIFRA B (traballador) 

CIFRA R 
(TN CO2e/traballador) 

2018 103,6 0,477 0,0005 30 0,000016 

2019 266,86 1,228 0,0012 28 0,000044 

2020 109,08 0,502 0,0005 30 0,000017 

https://www.cem.es/sites/default/files/files/Huella%20de%20carbono%20en%20el%20CEM%202015.pdf 
Factor de conversión 0,0046 Kg de CO2e/L 

 
 
Cabe aclarar, que as emisións que quedan reflexadas en esta declaración son as producidas por o 
vehículo de protección civil, xa que é o que se utiliza nas labores de praias xunto coas lanchas de 
salvamento, sen embargo, existen outras emisións non significativas como son as da caldeira de 
gasóleo do edificio de protección civil e a caldeira de pelets da casa do concello. Do mesmo xeito que 
tampouco son relevantes, dentro do obxecto de estudio da presente Declaración, as emisión de SO2, 
NOx, PM, HFCs, PFCs, NF3 e SF6. 
 
 
 
 
Os ruídos xerados polo propio órgano xestor de praias limítanse á megafonía, que está prohibida en 
todas as praias exceptuando para dar avisos importantes. Os equipos de megafonía están homologados 
e compren ca normativa autonómica vixente. 
O comportamento ambiental ante os ruídos analízase a través das queixas recibidas por parte dos 
usuarios das praias. 
No período comprendido nesta declaración ambiental non se recibiu ningunha queixa acerca de este 
aspecto ambiental, polo que non se poden reflexar datos. 
 
 
 

RUIDOS 

 

https://www.cem.es/sites/default/files/files/Huella%20de%20carbono%20en%20el%20CEM%202015.pdf
https://www.cem.es/sites/default/files/files/Huella%20de%20carbono%20en%20el%20CEM%202015.pdf
https://www.cem.es/sites/default/files/files/Huella%20de%20carbono%20en%20el%20CEM%202015.pdf
https://www.cem.es/sites/default/files/files/Huella%20de%20carbono%20en%20el%20CEM%202015.pdf
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O comportamento ambiental ante os olores analízase a través das queixas e reclamacións recibidas por 
parte dos usuarios das praias. Durante o 2020 non se xestionou ningunha queixa ou reclamación no 
referente aos posibles malos olores por parte dos usuarios das praias, se ben, os socorristas deixaron 
reflexado no parte de mantemento diario unha incidencia relacionada co baleirado da fosa séptica en 
Baldaio-Saíñas, feito que foi posto en coñecemento do servizo de limpeza das praias e resolto no 
mesmo día. 
 
 
 

 

Actualmente a cualificación das augas de baño realizase segundo: 

 Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a 
la gestión de la calidad de las aguas de baño. 

 Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. 
 

Esta cualificación é realizada dende o Servizo Galego de Saúde (SERGAS) que, segundo os resultados 
analíticos obtidos no último período de avaliación para o percentil obtido clasificaranse como de 
Calidade excelente, boa e suficiente: 
 
 
Augas continentais 

Parámetro Calidade excelente Calidade boa Calidade suficiente 

Enterococos intestinales (UFC/100ml) 200 400 330 

Escherichia coli (UFC/100ml) 500 1.000 900 
Directiva 2006/7/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de febreiro de 2006, relativa a xestión da calidade das augas 

de baño e pola que se deroga a Directiva 76/160/CEE 

 
Augas costeiras e de transición 

Parámetro Calidade excelente Calidade boa Calidade suficiente 

Enterococos intestinales (UFC/100ml) 100 200 185 

Escherichia coli (UFC/100ml) 250 500 500 
Directiva 2006/7/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de febreiro de 2006, relativa a xestión da calidade das augas 

de baño e pola que se deroga a Directiva 76/160/CEE 

 
De forma anual determínase a duración da tempada de baño. Realízanse analíticas da calidade da auga 
de forma periódica durante a tempada de baño de forma interna, alternando coas análises realizadas 
polo SERGAS.  
Os resultados poden ser consultados a través da páxina web da Xunta  
(https://extranet.sergas.es/zonabaweb/ZONABA_GIS_WEB/Mapa.aspx?Idioma=es&IdPaxina=62539 ) e 
nos paneis informativos das praias. 
 
 
 
 

OLORES 

 

CALIDADE DAS AUGAS DE BAÑO 

 

https://extranet.sergas.es/zonabaweb/ZONABA_GIS_WEB/Mapa.aspx?Idioma=es&IdPaxina=62539
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PRAIA DE RAZO 

TIPO DE MOSTRAXE (I/E) PUNTO DE MOSTRAXE 
DATA DA 

MOSTRAXE 
Enterococo                            

NMP/100 mL 
Escherichia coli            
NMP/100 mL 

25/05/2020 20 10 E E Arnados 

25/05/2020 9 9 E E Razo 

10/06/2020 10 10 E E Arnados 

10/06/2020 9 9 E E Razo 

24/06/2020 9 9 E E Arnados 

24/06/2020 9 9 E E Razo 

07/07/2020 9 20 E E Arnados 

07/07/2020 9 9 E E Razo 

07/07/2020 11 UFC/100ml 1 I I Arnados 

07/07/2020 3 UFC/100ml 0 I I Razo 

16/07/2020 4 UFC/100ml 7,5 I I Arnados 

16/07/2020 17 UFC/100ml 14 I I Razo 

21/07/2020 9 9 E E Arnados 

21/07/2020 9 9 E E Razo 

30/07/2020 15 UFC/100ml 30 I I Arnados 

30/07/2020 190 UFC/100ml 0 I I Razo 

04/08/2020 9 9 E E Arnados 

04/08/2020 9 9 E E Razo 

16/08/2020 
>1,1E+2 

UFC/100ml 
5500 I I Arnados 

16/08/2020 7 UFC/100ml <1 I I Razo 

19/08/2020 10 9 E E Arnados 

19/08/2020 9 9 E E Razo 

25/08/2020 7 UFC/100ml 41 I I Arnados 

25/08/2020 0 UFC/100ml 20 I I Razo 

01/09/2020 9 99 E E Arnados 

01/09/2020 9 9 E E Razo 

10/09/2020 11 110 I I Arnados 

10/09/2020 0 UFC/100ml <10 I I Razo 

15/09/2020 9 9 E E Arnados 

15/09/2020 9 9 E E Razo 

28/09/2020 42 42 E E Arnados 

28/09/2020 9 9 E E Razo 

I=INTERNO 

E=EXTERNO 

https://www.sergas.es/Saude-publica/Datos-praias-2008-2020 

 
 
 
 

https://www.sergas.es/Saude-publica/Datos-praias-2008-2020
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PRAIA DE BALDAIO-SAÍÑAS 

TIPO DE MOSTRAXE (I/E) PUNTO DE MOSTRAXE 
DATA DA 

MOSTRAXE 
Enterococos                            
NMP/100 mL 

Escherichia coli            
NMP/100 mL 

25/05/2020 9 10 E E RIA DE BALDAIO 

25/05/2020 9 9 E E SAIÑAS 

10/06/2020 9 9 E E RIA DE BALDAIO 

10/06/2020 9 9 E E SAIÑAS 

24/06/2020 9 20 E E RIA DE BALDAIO 

24/06/2020 9 9 E E SAIÑAS 

07/07/2020 9 53 E E RIA DE BALDAIO 

07/07/2020 9 10 E E SAIÑAS 

07/07/2020 0 UFC/100ml 9 I I RIA DE BALDAIO 

21/07/2020 9 64 E E RIA DE BALDAIO 

21/07/2020 10 20 E E SAIÑAS 

04/08/2020 10 31 E E RIA DE BALDAIO 

04/08/2020 9 9 E E SAIÑAS 

19/08/2020 110 950 E E RIA DE BALDAIO 

19/08/2020 120 560 E E SAIÑAS 

23/08/2020 10 42 E E RIA DE BALDAIO 

23/08/2020 9 20 E E SAIÑAS 

01/09/2020 10 10 E E RIA DE BALDAIO 

01/09/2020 9 31 E E SAIÑAS 

15/09/2020 10 31 E E RIA DE BALDAIO 

15/09/2020 9 10 E E SAIÑAS 

28/09/2020 9 9 E E RIA DE BALDAIO 

28/09/2020 9 9 E E SAIÑAS 

I=INTERNO 

E=EXTERNO 

https://www.sergas.es/Saude-publica/Datos-praias-2008-2020 

 
 

PRAIA DE PEDRA DO SAL 

TIPO DE MOSTRAXE (I/E) 

DATA DA 
MOSTRAXE 

Enterococo                            
NMP/100 mL 

Escherichia coli            
NMP/100 mL 

25/05/2020 9 9 E 

10/06/2020 9 9 E 

24/06/2020 9 9 E 

07/07/2020 9 9 E 

07/07/2020 3 UFC/100ml 0 I 

https://www.sergas.es/Saude-publica/Datos-praias-2008-2020
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21/07/2020 9 9 E 

04/08/2020 20 9 E 

19/08/2020 500 740 E 

23/08/2020 9 9 E 

01/09/2020 9 9 E 

15/09/2020 9 9 E 

28/09/2020 9 9 E 

I=INTERNO 

E=EXTERNO 

https://www.sergas.es/Saude-publica/Datos-praias-2008-2020 

 
 
No lugar da Cabreira existe unha tubaria que contén augas pluviais da zona de Razo, as cales 
desemboca na praia. Para manter un control da calidade de esas augas realízanse analíticas de control 
de forma quincenal. Os resultados obtidos do control realizado no 2020 son os seguintes: 
 

PLUVIAIS CABREIRA 

TIPO DE MOSTRAXE (I/E) 

DATA DA 
MOSTRAXE 

Enterococo                            
UFC/100 mL 

Escherichia coli            
NMP/100 mL 

07/07/2020 103 150 I 

16/07/2020 63 1600 I 

30/07/2020 42 1400 I 

16/08/2020 >110 1200 I 

25/08/2020 860 >24000 I 

10/09/2020 96 >24000 I 

22/09/2020 71 >24000  

I=INTERNO 

E=EXTERNO 

 
 
 

No relativo os resultados obtidos para este punto, informar que se están tomando accións para 
eliminar dito vertido conseguindo a súa conexión a rede de saneaento, tanto dende o Órgano xestor 
das praias como da empresa adxudicataria (Gestagua).  
 
 
 
 

 
 
 

 

Para garantir a calidade da area das praias, fíxose un control de cada areal. Os resultados das mostraxes 
son conformes, xa que non hai presenza de hidrocarburos totais do petróleo en ningunha das mostras 
analizadas.  
Este control fíxose para verificar a ausencia de calquera tipo de vertido que puidera afectar os areais. Á  
vista dos resultados conformes das mostraxes quedou verificada a ausencia de vertidos.  

CALIDADE DA AREA DAS PRAIAS: 

 

https://www.sergas.es/Saude-publica/Datos-praias-2008-2020
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Este  control  realizarase no caso de que se dea algunha situación de emerxencia medioambiental que 
puidera variar o estado das praias. 
Preséntanse os datos dos resultados obtidos no ano 2020. 
 

CALIDADE DA AREA 

PRAIA DATA RESULTADO HIDROCARBUROS 

RAZO 07/07/2020 < 50,00 mg/kg peso seco 

BALDAIO-SAÍÑAS 07/07/2020 < 50,00 mg/kg peso seco 

PEDRA DO SAL 07/07/2020 < 50,00 mg/kg peso seco 

 
 
 
 
 
Realizase un control de auga das duchas para o control de legionella, altérnase dun ano a outro a ducha 
controlada,  estes controis realízanse todos os anos ó comezo da tempada de baño. Preséntanse os 
resultados dos controis para a tempada 2020. 
 

CONTROL DE LEGIONELLA NAS DUCHAS 

PRAIA DATA LEGIONELLA 

RAZO 07/07/2020 No detectado 

BALDAIO-SAÍÑAS 07/07/2020 No detectado 

PEDRA DO SAL 07/07/2020 No detectado 

 
 
 
 
 
Realizase un control de auga dos termos para o control de leionella,  estes controis realízanse todos os 
anos ó comezo da tempada de baño. Preséntanse os resultados dos controis para a tempada 2020. 
 

CONTROL DE LEGIONELLA NOS TERMOS 

TERMO DATA LEGIONELLA 

RAZO 07/07/2020 No detectado 

BALDAIO-SAÍÑAS 07/07/2020 No detectado 

PEDRA DO SAL 07/07/2020 No detectado 

 

11. CUMPRIMENTO DA LEXISLACION AMBIENTAL 

A organización cumpre con todos os requisitos legais e outros requisitos aplicables as actividades nas 
praias,  incluídos aqueles requisitos legais relacionados coa seguridade industrial. Facilítase un cadro 
resumen coa xustificación dos requisitos máis importantes: 
 
 

CONTROL DA AUGA DAS DUCHAS: 

 

CONTROL DA AUGA DOS TERMOS (AUGA QUENTE SANITARIA): 
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REFERENCIA LEGAL REQUISITO APLICACIÓN XUSTIFICACIÓN CUMPRIMENTO 
Regulamento (CE) n o  1221/2009 

do Parlamento Europeo e do 

Consello, de 25 de novembro de 

2009 , relativo a participación 

voluntaria de organizacións en un 

sistema comunitario de xestión e 

auditoría medioambientais 

(EMAS), polo que se derogan o 

Regulamento (CE) n o  761/2001 e 

as Decisións 2001/681/CE e 

2006/193/CE da Comisión 

(modificado polo Regulamento 

517/2013, o Regulamento 

2017/1505 y polo Regulamento 

(UE) 2018/2026 de la Comisión, de 

19 de decembre de 2018, que 

modifica o anexo IV do 

Regulamento (CE) n.º 1221/2009 

do Parlamento Europeo e do 

Consello, relativo a participación 

voluntaria de organizacións en un 

sistema comunitario de xestión e 

auditoría medioambientais 

(EMAS)) 

Todo o Regulamento e en particular o Artigo 4 
Preparación para o rexistro  
1. As organizacións que queiran inscribirse por primeira 
vez no rexistro: 
a) realizarán unha análises medioambiental de todos os 
seus aspectos medioambientais de conformidade cos 
requisitos establecidos no anexo I e no punto A.3.1 do 
anexo II;  
b) la luz dos resultados do análises medioambiental, 
desenrolaran e aplicarán un sistema de xestión 
medioambiental que abarque todos os requisitos os 
que se refire o anexo II e tendendo en conta, cando se 
dispoña de elas, as mejores prácticas de xestión 
medioambiental para o sector específico o que se refire 
el artigo 46, apartado 1, letra a);  
c) realizarán unha auditoría interna conforme os 
requisitos establecidos no punto A.5.5 do anexo II y no 
anexo III;  
d) prepararán unha declaración medioambiental con 
arreglo o anexo IV. Cando se dispoña dos documentos 
de referencia sectoriais os que se refire o artigo 46 para 
un sector específico, a avaliación do comportamento 
medioambiental da organización terá en conta o 
documento pertinente. 
ANEXO I.  ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL 
ANEXO II.  Requisitos do Sistema de Xestión 
Medioambiental e aspectos adicionais que deben tratar 
as organizacións que aplican EMAS 
ANEXO III.  AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL INTERNA 
ANEXO IV.  PRESENTACIÓN DE INFORMES 
MEDIOAMBIENTALES 
ANEXO V.  LOGOTIPO EMAS 
ANEXO VI.  INFORMACIÓN NECESARIA PARA O 
REXISTRO 
ANEXO VII.  DECLARACIÓN DO VERIFICADOR 
MEDIOAMBIENTAL SOBRE AS ACTIVIDADES DE 
VERIFICACIÓN E VALIDACIÓN 
ANEXO VIII.  TABLA DE CORRESPONDENCIAS 

O concello ten un manual de Xestión 

Medioambiental e os procedementos 

correspondentes para cumprir cos requisitos 

do regulamento 

Decisión  2013/131/UE da 

Comisión do 4 de marzo de 2013 

pola que se establece a Guía de 

usuario na que figuran os pasos 

necesarios para participar no 

EMAS con arreglo o Regulamento 

1221/2009 do Parlamento 

Europeo e o Consello, relativo a 

participación voluntaria das 

organizacións nun sistema 

comunitario de xestión e auditoría 

medioambientais (EMAS) 

(modificada por Decisión 

2017/2285) 

O obxectivo do presente documento é proporcionar un 
asesoramento claro e simple as organizacións 
interesadas no EMAS aportando información adicional 
que aclare os pasos necesarios para participar no EMAS 

 

ISO 14001:2015 Sistema de Xestión Ambiental No 2017 obtivemos o novo certificado da ISO 

14001:2015 

Directiva 2006/7/CE do 

Parlamento Europeo e do 

Consello, do 15 de febreiro de 

2006, relativa a  xestión da 

calidade das augas de baño y polo  

que se deroga a Directiva 

76/160/CEE (Modificada polo 

"O artigo 12, apartado 1, letra a), da Directiva 
2006/7/CE dispón a obrigación de informar ao público, 
con un símbolo claro e sinxelo, da clasificación vixente 
das augas de baño, así como de calquera prohibición ou 
recomendación que afecte a este. 
A Directiva establece disposicións para: 
    a) o control e a clasificación da calidade das augas de 
baño; 

De forma anual determinarase a duración da 

tempada de baño. Realízanse analíticas da 

calidade da auga de forma periódica durante a 

tempada de baño. Os resultados obtidos poden 

ser consultados a través da páxina web da 

Xunta e os paneis informativos das praias. 
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Regulamento 596/2009 e Directiva 

2013/64 (Mayotte)) 

    b) a xestión da calidade das augas de baño; 
    c) O suministro de información ao público sobre a 
calidade das augas de baño." 

Decisión 2011/321/UE de 

Execución da Comisión, de 27 de 

maio de 2011, que establece, en 

virtude da Directiva 2006/7/CE do 

Parlamento Europeo e do 

Consello, un símbolo para 

informar ao público da 

clasificación das augas de baño e 

de calquera prohibición ou 

recomendación que afecte a este. 

Establece la simboloxía para informar sobre calquera 
prohibición de baño ou recomendación de absterse do 
mesmo e sobre a clasificación das augas de baño. 

No caso de que se prohiba o baño en calquera 

das praias, procederase ao balizado da mesma 

coas indicacións oportunas aos bañistas, tanto 

con sinalización como por parte dos 

socorristas. 

Real Decreto 865/2003 de 4 de 

xullo de 2003, control da 

legionelosis (e as súas 

modificacións) 

"os titulares das instalacións descritas no artigo 2 serán 
responsables do cumprimento do disposto en este real 
decreto e de que se leven a cabo os programas de 
mantemento periódico, as melloras estruturais e 
funcionais das instalacións, así como do control da 
calidade microbiolóxica e físico-química da auga, co fin 
de que no representen un risco para a saúde pública. 
A contratación dun servicio de mantemento externo 
non exime ao titular da instalación da súa 
responsabilidade. 
Instalacións do art. 2: 
1.º Instalacións con maior probabilidade de 
proliferación e dispersión de Legionella: 
    a) Torres de refrixeración e condensadores 
evaporativos. 
    b) Sistemas de auga quente sanitaria con acumulador 
e circuíto de retorno. 
    c) Sistemas de auga climatizada con axitación 
constante e recirculación a través de chorros de alta 
velocidade ou a inxección de aire (spas, jakuzzis, 
piscinas, vasos ou bañeiras terapéuticas, bañeiras de 
hidromasaxe, tratamentos con chorros a presión, 
outras). 
    d) Centrais humidificadoras industriais. 
2.º Instalacións con menor probabilidade de 
proliferación e dispersión de Legionella: 
    a) Sistemas de instalación interior de auga fría de 
consumo humano (tubarias, depósitos, alxibes), 
cisternas ou depósitos móbiles e auga quente sanitaria 
sen circuíto de retorno. 
    b) Equipos de enfriamento evaporativo que 
pulvericen auga, non incluídos en el apartado 2.1.º 
    c) Humectadores. 
    d) Fontes ornamentais. 
    e) Sistemas de rego por aspersión no medio urbano. 
    f) Sistemas de auga contra incendios. 
    g) Elementos de refrixeración por aerosolización, ao 
aire libre. 
    h) Outros aparatos que acumulen auga e poidan 
producir aerosois. 
3.º Instalacións de rego en terapia respiratoria: 
    a) Equipos de terapia respiratoria. 
    b) Respiradores. 
    c) Nebulizadores. 
    d) Outros equipos médicos en contacto coas vías 
respiratorias. 
Artigo 5 Rexistro de operacións de mantemento  
Os titulares das instalacións recollidas no artigo 2 
deberán dispoñer dun rexistro de mantemento. O 
titular da instalación poderá delegar a xestión de este 
rexistro en persoas físicas ou xurídicas designadas ao 
efecto, que realizarán as seguintes anotacións: 

O órgano xestor das praias realiza un control 

interno cada tempada dun grupo de duchas 

por praia alternando as mostraxes cada ano 
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a) Fecha de realización das tarefas de revisión, limpeza 
e desinfección XERAL, protocolo seguido, produtos 
utilizados, doses e tempo de actuación. Cando sexan 
efectuadas por una empresa contratada, ésta 
estendera un certificado, segundo o modelo que figura 
no anexo 2. 
b) Fecha de realización de calquera outra operación de 
mantemento (limpezas parciais, reparacións, 
verificacións, engraxes) e especificación de éstas, así 
como calquera tipo de incidencia e medidas adoptadas. 
c) Fecha e resultados analíticos dos diferentes análises 
da auga. 
d) Firma do responsable técnico das tarefas realizadas e 
do responsable da instalación. O rexistro de 
mantemento estará sempre a disposición das 
autoridades sanitarias responsables da inspección das  
instalacións. 

Decreto 136/2012, do 31 de maio, 

polo que se aproba o Regulamento 

do canon da auga e do coeficiente 

de vertido a sistemas públicos de 

depuración de augas residuais 

(Téñase en conta que o Decreto 

14/2019, do 31 de xaneiro, de 

desarrolo da Lei 10/2013, do 27 de 

novembro, de inclusión social de 

Galicia, no relativo a tramitación 

da renta de inclusión social de 

Galicia y das axudas de inclusión 

social DEROGA os números 2 e 7 

do artigo 26 do Decreto 136/2012, 

no relativo a competencia da 

consellería en materia de servizos 

sociais en na acreditación de 

situación de exclusión social da 

unidade de convivencia). 

Deroga o Decreto 8/1999  do canon de saneamento 

O canon da auga grava o uso o consumo real ou 

potencial da auga de calquera procedencia, con 

calquera finalidade e mediante calquera aplicación, 

incluso non consuntiva, por causa da afectación o 

medio que a súa utilización poida producir. O canon 

esíxese tanto polo uso ou consumo facilitado por 

entidades suministradoras, como polo uso ou consumo 

en réxime de concesión para abastecemento o 

procedente de captacións propias, superficiais ou 

subterráneas, incluso pluviais e mariñas. 

O coeficiente de vertido grava este uso cando o vertido 

se realice a un sistema de depuración xestionado por la 

Administración hidráulica de Galicia 

Nas facturas de auga das praias figura a 

cantidade correspondente ao canon 

Lei 5/2019, do 2 de agosto, do 

patrimonio natural e da  

biodiversidade de Galicia 

Ten por obxecto establecer o réxime xurídico da 

conservación, uso sostible, mellora e restauración do 

patrimonio natural, da biodiversidade e da 

xeodiversidade, aplicable no ámbito territorial da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Artigo 21. Concepto de espazo natural protexido 

1. Son espazos naturais protexidos da Comunidade 

Autónoma de Galicia aqueles que sexan declarados 

como tales pola administración competente, ó 

concorrer nos mesmos algún dos requisitos seguintes: 

a) conter sistemas ou elementos naturais 

representativos, singulares, fráxiles, ameazados ou de 

especial interese ecolóxico, científico, paisaxístico, 

xeolóxico ou educativo 

b) contribuír a garantir o bo estado de conservación 

dos hábitats, comunidades e especies presentes en 

calquera das fases do seu ciclo vital, que se atopen 

ameazados ou que o amparo de convenios 

internacionais subscritos por España ou de disposicións 

específicas requiran una protección especial 

O complexo natural Razo-Baldaio está incluído 

na Rede de Espazos Protexidos de Galicia 

Ordenanza municipal reguladora 
de las playas del Ayuntamiento de 
Carballo  Publicación definitiva : 
27-11-2013 BOP Nº 226 
 

Regula o uso das praias do concello de Carballo. 
§ Non se permitirá o uso de aparellos sonoros ou 
instrumentos musicais cando polo seu volume poidan 
molestar ao resto dos usuarios da praia. A Unidade de 
Salvamento e Socorrismo poderá utilizar megafonía e 
aparellos sonoros para o correcto desenvolvemento do 
servizo. Poderá autorizarse, con carácter excepcional, o 
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uso de megafonía, aparellos sonoros ou instrumentos 
musicais para eventos debidamente autorizados. 
 
§ A realización de calquera tipo de actividade ou 
disposición de obxectos, aínda de forma temporal, 
deberá dispor da preceptiva autorización municipal, ou 
do órgano administrativo competente que teña 
competencias en materia de Costas. 
 
§ Corresponde á Administración municipal a limpeza e 
o acondicionamento das praias do termo municipal. A 
limpeza realizarase do xeito que sexa máis adecuado ás 
características de cada unha das praias, coa frecuencia 
e co horario previstos para a axeitada xestión do 
servizo, retirando os residuos e baleirando as 
papeleiras públicas e os recipientes de residuos 
dispostos nas praias durante a tempada de baño. 
 
§ O concello adoptará as medidas oportunas de control 
dos verquidos e depósitos de materiais. 
 
§ O concello instalará nas praias polo menos un aseo 
público accesible durante a tempada de baño.  
 
§ A poboación terá dereito a ser informada polo 
concello da falta de aptitude para o baño e das augas 
que non satisfagan os criterios de calidade mínima 
esixibles polas normas vixentes. O concello facilitará, 
información actualizada das calidades das augas do 
baño e a fará pública na tempada estival. 
 
§ O emprazamento de calquera tipo de instalación (só 
dos servizos de tempada e das instalacións 
desmontables na praia) deberá contar coa preceptiva 
autorización municipal. 
 
§ As praias disporán durante a tempada de baño de 
servizos de Salvamento e Socorrismo naquelas zonas de 
baño debidamente balizadas. A Unidade de Salvamento 
e Socorrismo atenderá os postos de salvamento 
existentes nas praias exclusivamente durante o horario 
que determine o concello e que figure exposto nos 
carteis indicadores situados nas praias. Nas praias con 
zonas de baño debidamente balizadas, debe haber un 
servizo de Salvamento e Socorrismo, formado por un 
conxunto de medios humanos e materiais, que 
posibiliten a adopción dunha serie de medidas 
organizativas, de planificación e de seguridade e 
protección. 
 
§ Todo o persoal que realice tarefas de salvamento, 
socorrismo e asistencia sanitaria, deberá dispor da 
titulación homologada e estar inscrito no Rexistro 
Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia. O 
persoal da Unidade de Salvamento e Socorrismo 
contratado durante a tempada de baño dependerá 
para a súa organización e exercicio do Servizo 

Municipal de Protección Civil do concello de Carballo.  
 

Ordenanza municipal reguladora 

das praias do concello de Carballo 

Publicación definitiva: 27-11-2013 

BOP n.º 226 

 De obrigado cumprimento toda a ordenanza226   
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12. IMPLICACION DOS TRABALLADORES 

O sistema de xestión ambiental establece un procedemento de recursos humanos, a organización 
identifica as necesidades de formación do seu persoal e daqueles que traballen no seu nome de modo 
que se asegure que todo o persoal que desenvolva tarefas que poidan xerar un impacto significativo 
sobre o medio ambiente reciba unha formación axeitada. 
Todo o persoal da organización implicado directamente no sistema de xestión así como o persoal 
externo que realiza tarefas nas praias está implicado co sistema debido a súa cualificación técnica e os 
protocolos de actuación e cursos desenvolvidos durante a implantación do sistema. 
As necesidades de formación son propostas durante a revisión pola dirección e avaliadas polo 
Concelleiro e o responsable de medio ambiente. Durante o ano 2020 realizáronse os cursos de: 
 

- Curso básico de prevención de riscos biolóxicos para o posto de traballo 
- Curso de sensibilización ambiental. Impartido ao socorristas. 

 

13. COMUNICACIÓNS 

Existe un procedemento de comunicación que establece as comunicacións que regula a comunicación 
ambiental interna entre os diversos niveis e funcións da organización, así como o modo en que se 
reciben, documentan e responden as comunicacións relevantes de partes interesadas externas á 
organización. 
Este procedemento aplícase a todas as comunicacións internas e ás externas que sexan relevantes, 
incluídas aquelas relacionadas cos aspectos ambientais significativos do órgano. 
Durante o ano 2020  tiveron lugar as seguintes comunicacións: 

- O 05 de agosto, o técnico de medioambiente ponse en contacto co responsable de Gestagua, 
coa finalidade de emprender accións para eliminar a elevada concentración microbiana no tubo 
da Cabreira. 
 

- O 07 de agosto Con motivo de dar cumprimento aos requisitos da norma ISO 14001:2015, fanse 
públicos a través de cartelería situada nas casetas das praias dos aspectos ambientais 
significativos así como os obxectivos planeados para o ano 2020. 
 

Existen outras comunicacións consideradas como menos relevantes levadas a cabo entre os socorristas 
e o Órgano xestor a través dos partes de mantemento. 

 

 

14. PLANS DE EMERXENCIA 

Dentro da documentación do sistema, existe un procedemento de Plans de Emerxencia codificado 
como P-03, o obxecto deste procedemento é establecer a sistemática a seguir na organización no 
relativo á identificación, avaliación e definición de pautas de resposta ante os accidentes potenciais e as 
situacións de emerxencia que puidesen derivar dos seus procesos, operacións, instalacións auxiliares e 
servizos. 
O obxectivo final é minimizar as consecuencias ambientais que se deriven dos accidentes potenciais e 
situacións de emerxencia de posible aparición. 
O Responsable de Medio ambiente identifica os accidentes potenciais e as situacións de emerxencia 
previsibles asociadas a cada proceso, operación, instalación auxiliar e servizo en cada praia. Para cada 
accidente ou situación establecese unha ficha de emerxencia, onde se describe detalladamente o 
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procedemento a seguir en cada caso. As fichas de emerxencia identificadas dentro do órgano xestor de 
praias son as seguintes: 

 Presenza de residuos perigosos nas praias. 
 Vertido accidental de combustibles 
 Vertido de restos de mareas (ramas, madeira, algas, residuos, desperdicios que arroxan ó mar: 

plásticos, restos de roupa…etc.) 
 Sentinazos, Vertido de barcos de gran tonelaxe. 
 Incendio nas praias. 
 Vertidos accidentais de hidrocarburos en augas. 
 Retirada masiva de area por temporais. 

 
Durante o ano 2020 non se produciron  incidencias  que afectasen á xestión ambiental das praias. Coa 
finalidade de avaliar a actuación ante situacións de emerxencia por parte do persoal, o 16/07/2019 
lévase a cabo un simulacro de presenza de residuos de hidrocarburos na praia de Razo. 

 

 

15. ENTORNO NATURAL 

As praias de Carballo encóntranse no ámbito do espazo Natural de Razo-Baldaio, e constitúe o punto de 

maior interese paisaxístico e ecolóxico do concello. Este complexo está formado por aproximadamente 

360 hectáreas de superficie protexida. Un dos maiores atractivos da zona é a praia de Razo-Baldaio, que 

comprenden gran parte do litoral do municipio, eríxese como un dos areais máis extensos de Galicia. 

O complexo de Razo-Baldaio presenta unha gran diversidade xeográfica, con areais, dunas, marismas, 

acantilados ou praderías litorais. A variedade do ámbito, unido ao efecto do mar, favorece a existencia 

dunha extraordinaria flora, con adaptacións moi específicas ás condicións extremas. Este espazo, no 

que conflúen as augas doce e salgadas, está habitado ademais por unha gran diversidade de especies 

animais, sendo o das limícolas o grupo faunístico de maior relevancia. 

 

 

16. VERIFICACIÓN AMBIENTAL 

Para dar cumprimento a súa responsabilidade co medio ambiente, o órgano xestor de praias asume un 
dialogo ca sociedades e cos grupos de persoas interesadas nas súas actividades. 
Dende a presidencia do órgano xestor de praias farase chegar a presente declaración a todas as partes 
interesadas a través da paxina web do concello de Carballo, e estará exposta ó público nas 
dependencias municipais.  

A periodicidade da declaración ambiental é anual.  
Próxima declaración ambiental en setembro de 2022. 

 
 

17. MELLORAS 

Por parte do concello de Carballo é a nosa intención seguir ampliando o sistema de xestión ambiental 

cara as outras praias que forman parte do noso litoral, que son a praia de LEIRA, ARNELOS e ARNADOS. 

As recomendacións coherentes co compromiso de mellora continua do sistema é traballar tanto na 

sensibilización ambiental do persoal do órgano xestor de praias como dos propios usuarios, neste senso 

durante o ano 2020 colocáronse carteis de sensibilización ambiental nas tres praias para concienciar ós 

usuarios sobre os aspectos medioambientais máis salientables e o bo uso dos recursos naturais dos que 

dispomos. 
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Durante o 2020 leváronse a cabo no Concello de Carballo unha serie de campañas de sensibilización, as 

cales se detallan a continuación: 

 

 Co motivo da situación tan especial que se dou durante este ano, dada pola crise sanitaria 

provocada pola COVID-19, deben terse en conta outras medidas de protección, en especial o 

distanciamento social, o uso de máscara cando sexa preciso e a limitación do tempo de baño para 

evitar aglomeracións e facilitar que todas as persoas que o desexen poidan bañarse. Ó longo dos 

areais haberá carteis informativos para concienciar ós bañistas da situación tan delicada na que nos 

atopamos, e evitar que se propague o Coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ti tes a chave: Arranca o programa “Ti tes a chave” coa instalación de 200 colectores de cor 

marrón en distintos puntos da zona urbana. Os residuos xerados serán trasladados á nova 

planta de compostaxe de Sogama. 

Cada participante recibirá un kit que consta de un caldeiro de 10 litros de capacidade, tres 

atados de bolsas compostables personalizadas, un tríptico informativo e unha chave para abrir 

un dos contedores que se colocarán na vía pública para depositar os bioresiduos, que supoñen 

máis do 40% dos RSU que depositamos nos colectores verdes. Por iso é tan importante tanto 

reducir a produción de residuos como incrementar a súa separación e o seu tratamento 

axeitados. 

A distribución dos colectores irá completándose en función da demanda veciñal. O noso 

obxectivo é chegar ás 2.000 familias participantes, e deste xeito acadar o obxectivo fixado pola 

Unión Europea de reciclar o 50% dos residuos urbanos. 

A iniciativa “Ti tes a chave” vén complementar o programa de compostaxe doméstica que 

temos en marcha dende hai seis anos na zona rural e no que participan xa 342 familias. 

A fabricación de compost ten moitas vantaxes. Estas son algunhas delas: 

 Contribúe á mellora do medio ambiente ao reducir as emisións de CO2. 
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 Garante un fertilizante de calidade coa recuperación dunha práctica tradicional do rural 

galego. 

 Reduce os custos dos servizos municipais de recollida do lixo, xa que o canon de Sogama 

por tratar esta fracción na planta de compostaxe é máis barato que o da bolsa negra. 

   Cinceiros de plástico reciclado: As concellarías de Medio Ambiente e Servizos, coa 

colaboración das empresas Sulo e Acciona, poñen en marcha unha campaña de reparto de 

cinceiros de plástico reciclado entre as persoas usuarias das nosas praias. O obxectivo principal 

é a eliminación das cabichas, que, como puidemos comprobar en anos anteriores, constitúen 

un dos residuos máis habituais nos areais, pero os cinceiros, que teñen forma de cucurucho, 

tamén poden empregarse para cascas de pipas, envoltorios de caramelos ou calquera outro 

residuo pequeno. 

En total poñemos a disposición da cidadanía 2.000 cinceiros, achegados pola empresa Sulo, que 

fabrica colectores, papeleiras e distintos produtos medioambientais con plástico reciclado, que 

serán distribuídos a pé de praia polo persoal do servizo de limpeza, aínda que tamén poderán 

solicitarse nos postos de salvamento e na Oficina de Información Turística. 

 Premio Folla Verde Europea: Carballo está no Top 10 das cidades europeas de 20.000 a 

100.000 habitantes con mellores prácticas ambientais, un maior compromiso co crecemento 

verde e unha maior promoción da concienciación cidadá en temas medioambientais. Así o 

recoñece o 8º posto que vén de outorgarnos o equipo de 12 expertos europeos encargados de 

analizar e avaliar as memorias das 18 cidades de todo o continente seleccionadas como 

candidatas ao premio Folla Verde Europea (European Green Leaf 2021). O noso concello 

acadou moi boas valoracións nalgunhas das seis áreas temáticas, aínda que destaca o 4º posto 

na de Residuos e Economía Circular. 

 Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostibles: a corporación municipal aprobou en febreiro 

do 2019 a adhesión do Concello de Carballo á iniciativa europea do Pacto dos Alcaldes para o 

Clima e a Enerxía, un movemento no que participan autoridades locais e rexionais que 

asumiron o compromiso voluntario de mellorar a eficiencia enerxética, empregar fontes de 

enerxía renovables nos seus territorios e reducir as emisións de CO2. Neste momento estamos 

a traballar na elaboración do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES), e, neste 

marco, nos vindeiros días porase en marcha unha enquisa sobre consumo enerxético dirixida ao 

comercio local. Persoal da empresa contratada para realizar o traballo visitará os 

establecementos do municipio, aos que se lles pedirá que teñan a man unha factura eléctrica 

exclusivamente para verificar os kilovatios (kW) consumidos. Tras a Declaración de Emerxencia 

climática e Ambiental en España, o Concello de Carballo súmase tamén a desenvolver liñas de 

acción que fagan fronte á crise climática e aproveitar os beneficios sociais e económicos que 

ofrece a transición ecolóxica para mellorar a calidade de vida dos carballeses e carballesas. 

 

  Unha píllara de ferro e vimbio:  se a píllara de vimbio que instalamos o ano pasado en Razo se 

converteu no símbolo do turismo sustentable que tratamos de promover dende o Concello de 

Carballo, o arroaz de plástico reciclado que reloce na praia de Pedra do Sal vai ser o emblema 



DECLARACION AMBIENTAL DO ÓRGANO XESTOR DE PRAIAS DO CONCELLO DE CARBALLO REV. 0                                                            
DATA: XULLO 2021 

Praia de Razo, 
Baldaio-Saíñas 
e Pedra do Sal 

 

Página 51 de 53 

 

da loita contra a contaminación do mar, un gravísimo problema medioambiental que volvemos 

a constatar na xornada de limpeza realizada no marco do programa “Eu quero Razo-Baldaio”, e 

na que se recolleron 1.000 quilos de residuos, na súa maioría de plástico. 

 

 
 “Eu quero Razo-Baldaio”: Co proxecto “Eu quero Razo - Baldaio” preténdese crear hábitos de 

turismo consciente no litoral de Carballo. 

Para iso contactouse coas entidades que veñen desempeñando accións relacionadas coa 

sustentabilidade da nosa costa. Tanto o Concello como as entidades colaboradoras neste 

proxecto buscamos a valorización do contorno co obxectivo de que canto mais se coñeza mais 

se respecte. Ademais das accións propostas estas entidades desde o propio Concello tamén se 

propoñen outras actividades co mesmo obxectivo e que se indican no programa do proxecto. O 

cartaz para este ano é o seguinte:  
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Xullo 

 Mércores, 1: Segredos Culturais da costa carballesa 

 Sábado, 4: Iniciación á ornitoloxía: Píllara das dunas, a xoia de Baldaio 

 Mércores, 8: Identificación de especies invasoras 

 Sábado, 11: Identificación de especies invasoras 

 Mércores, 15: Xornada de eliminación de invasoras 

 Xoves, 16: Obradoiro de reciclaxe, Arroaz de plástico 

 Venres, 17: Obradoiro de reciclaxe, Arroaz de plástico 

 Sábado, 18: Flora e Fauna das contornas dunares 

 Mércores, 22: As orixes da costa de Carballo 

 Sábado, 25: Obradoiro de Biodiversidade e roteiro interpretativo 

 Mércores 29: Flora e Fauna das contornas dunares 

 

Agosto 

 Sábado, 1: Obradoiro de pegadas e indicios 

 Domingo, 2: Obradoiro de pegadas e indicios 
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 Mércores, 5: Limpeza de praias: Plásticos e microplásticos 

 Sábado, 8: Roteiro nocturno 

 Mércores, 12: Segredos culturais da costa carballesa 

 Mércores, 19: Iniciación á ornitoloxía: Píllara das dunas, a xoia de Baldaio 

 Sábado, 22: Limpeza de praias: Plásticos e microplásticos 

 Mércores, 26: Roteiro polas microreservas de flora ameazada 

 Sábado, 29: A note das avelaíñas 

 


		2021-10-20T08:11:12+0200
	09393252Y MARIA JOSE MUÑOZ (C:B28205904)
	Documento firmado digitalmente. BUREAU VERITAS IBERIA, S.L. Nº de verificador EMAS: ES-V-0003 Declaración ambiental validada según  Reglamento (CE) 1221/2009 modificado  por los Reglamentos (UE) 2017/1505 y (UE) 2018/2026.




