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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.  
Durante o ano 2017 obtivo unha nova certificación tras consecución da adaptación do Sistema de 
Xestión Ambiental a nova versión da norma UNE-EN ISO 14001:2015. No período 2017 e 2018 tivo lugar 
a adaptación ao Regulamento (UE) 2017/1505 da Comisión do 28 de agosto de 2017, pola que se 
modifican os anexos I, II e III do Regulamento (CE) nº 1221/2009 do Parlamento Europeo y do Consello, 
relativo a participación voluntaria das organizacións nun sistema comunitario de xestión e auditorías 
medioambientais (EMAS). De este xeito, na actualidade as normas que se atopan implantadas son:  

 
 A Norma Internacional UNE-EN ISO 14001:2015. 
 Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello do 25 de 

novembro de 2009 relativo á participación voluntaria de organizacións nun sistema 
comunitario de xestión e auditoría ambientais (EMAS). Versión consolidada que inclúe 
as modificacións do Anexo I, II e II introducidas polo Regulamento 2017/1505  para 
adaptalo a nova versión da norma UNE-EN ISO 14001:2015. 

 
O principal obxectivo é converter as  praias do municipio de Carballo nun referente paisaxístico sostible 
co medio ambiente. 
 
O órgano xestor de praias (xerencia 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 

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 
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. 
 
O Concello de Carballo poñerá a disposición do público e dos usuarios das praias esta declaración na 
web, nas oficinas da Casa do Concello e nas casetas dos socorristas:  

 

 

 

 

 

mailto:pcivil@carballo.org
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 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 

 
 

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 Non 800 m 30 m Semiurbana Praia aberta fina 

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

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.carballo.org/
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3. ALCANCE DO SISTEMA DE XESTIÓN AMBIENTAL 

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

 
 
A continuación móstrase un cartaz coa clasificación sanitaria das zonas de baño correspondente ao ano 
2017.  
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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 si se atopan incluídas no sistema. 
 

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: EULEN 

 
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. 
O sistema  está organizado da seguinte forma: 
 

 Manual de xestión ambiental 
 Procedementos: 

 

P-01 IDENTIFICACIÓN E AVALIACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTAIS 

P-02 
IDENTIFICACIÓN E AVALIACIÓN DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS 
REQUISITOS 

P-03 PLANS DE EMERXENCIA 

P-04 RECURSOS HUMANOS 

P-05 COMUNICACIÓN 

P-06 CONTROL DA DOCUMENTACIÓN E DOS REXISTROS 

P-07 
XESTIÓN DE NON CONFORMIDADES, ACCIÓNS CORECTIVAS E 
PREVENTIVAS 

P-08 AUDITORÍAS INTERNAS 

P-09 CONTROL DE PROVEDORES E SUBCONTRATAS 

P-10 XESTIÓN DE CONSUMO DE RECURSOS 

P-11 SEGUIMENTO E MEDICIÓN 

P-12 INDICADORES AMBIENTAIS 

P-13 PARA O ESTABLECEMENTO DE OBXECTIVOS E METAS 

P-14 CONTROL DE ACTIVIDADES DE MANTEMENTO 

 
 Rexistros 
 Protocolos de actuación 

 
O sistema de xestión ambiental cumpre cos requisitos da Norma UNE-EN-ISO 14001 e do Regulamento 
EMAS. 
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7. CONTEXTO DA ORGANIZACIÓN E PARTES INTERESADAS 

Durante o 2017 realizouse a adaptación do Sistema de Xestión Ambiental á novo versión da norma ISO 
14001:2015, polo que se analizaron as 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 

 
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: 

 

CUESTIÓN 
CONTEXTO  

(INTERNO/EXTERNO) 

Red Natura 2000 INTERNO/EXTERNO 

Sistema de Gestión Medio Ambiente INTERNO 

EMAS INTERNO 

Espazo natural INTERNO/EXTERNO 

Infraestructuras INTERNO 

RRHH INTERNO 

Tecnología INTERNO 

Comunidad EXTERNO 

Legislación EXTERNO 

Píllara das dunas EXTERNO 

Partes interesadas INTERNO/EXTERNO 
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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 avaliarase a existencia de medidas preventivas que 
permitan reducir o impacto dos mesmos. 
Avaliarase cada un dos riscos/ oportunidades identificados en base ós criterios de: 
 

PROBABILIDADE CAPACIDADE DE ACTUACIÓN 

Alto=3: Ocorreu no último ano. No caso de unha 
oportunidade: previsión a corto prazo (1 ano) 

Alto=1 

Medio= 2. Ocorreu nos últimos 5 anos. No caso de 
unha oportunidade: previsión a medio prazo (2-3 
anos) 

Medio= 2 

Baixo= 1. Non ocorreu nunca. No caso de unha 
oportunidade: previsión a longo prazo (>3 anos) 

Baixo= 3 

 
 
Sendo Impacto= Probabilidade x Capacidade de actuación 
 
Consideraranse significativos aqueles riscos/ oportunidades que alcancen un valor ≥ 6 
 
Para o ano 2017 aqueles riscos/ oportunidades que xurdiron como significativos tras a súa avaliación 
son: 
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PROCESO ÁREA DE INTERÉS CONSECUENCIAS IMPACTO (1-9) 
ESTRATEGIA 
(ACCIONES A 
EMPRENDER) 

RESPONSABLE OBJETIVO ASOCIADO PRAZO 

COMPROBACIÓN 
E ACCIÓN DE 

MELLORA 

Oportunidade: 
mellorar o 

seguimento das 
actividades de 
mantemento 

Reducir erros no 
mantemento dos 

equipos e 
instalacións 

Reducir o 
consumo de 

materias primas 
(papel) 

6 

Implantar a 
informatización 
dos rexistros por 

medio de PDA para 
os responsables 

Responsable de 
medio ambiente 

OBXETIVOS E METAS 
AMBIENTAIS 2017; 

Mellorar o seguimento 
das actividades de 

mantemento 

OBXETIVOS E METAS 
AMBIENTAIS 2017; 

Mellorar o seguimento 
das actividades de 

mantemento 

DESEMPEÑO 
AMBIENTAL NAS 

ACTIVIDADAS 

Risco: incorrecta 
segregación de 

residuos por parte 
dos usuarios 

Contaminación de 
solos e augas 

6 

Concienciación 
medioambiental 
dos usuarios por 

cartelería e 
mediante 
megafonía 

Responsable de 
medio ambiente 

-- 
Tempada de baño 

2017  

COMPROBACIÓN 
E ACCIÓN DE 

MELLORA 

 Risco: Excesivo 
consumo eléctrico 

por malas 
prácticas 

Mal 
aproveitamento 

de recursos 
naturais 

6 

Seguimento 
periódico de 

consumos 
Concienciación 

Substitución 
luminarias 

Responsable de 
medio ambiente 

OBXETIVOS E METAS 
AMBIENTAIS 2017; 
Reducir o consumo 

eléctrico das praias un 
2% 

OBXETIVOS E METAS 
AMBIENTAIS 2017; 
Reducir o consumo 

eléctrico das praias un 
2% 
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COMPROBACIÓN 
E ACCIÓN DE 

MELLORA 

Risco: Excesivo 
consumo de papel 

por malas 
prácticas nas 

oficinas 

Mal 
aproveitamento 

de recursos 
naturais 

6 

Seguimento 
periódico dos 

consumos 
Concienciación 

Informatización de 
rexistros e 

incentivar a 
tramitación 
electrónica 

Responsable de 
medio ambiente 

OBXETIVOS E METAS 
AMBIENTAIS 2017; 

Reducir o consumo de 
papel un 1% nas oficinas 

do órgano 

OBXETIVOS E METAS 
AMBIENTAIS 2017; 

Reducir o consumo de 
papel un 1% nas 

oficinas do órgano 

COMPROBACIÓN 
E ACCIÓN DE 

MELLORA 

Risco: Excesivo 
consumo de agua 

por prácticas 
inadecuadas 

Mal 
aproveitamento 

de recursos 
naturais 

6 

Instalar contadores 
nas casetas para 

mellorar o 
seguimento 

Concienciación 

Responsable de 
medio ambiente 

OBXETIVOS E METAS 
AMBIENTAIS 2017; 

Reducir o consumo de 
auga nas praias e nas 

oficinas do órgano un 2% 

OBXETIVOS E METAS 
AMBIENTAIS 2017; 

Reducir o consumo de 
auga nas praias e nas 
oficinas do órgano un 

2% 

DESEMPEÑO 
AMBIENTAL NAS 

ACTIVIDADAS 

Oportunidade: 
facilitar 

información aos 
usuarios para a 
participación 

activa na 
conservación da 
píllara das dunas 

Protección de 
especies 

protexidas 
6 

Facilitar trípticos 
aos usuarios con 
información da 

Píllara das Dunas 

Responsable de 
medio ambiente 

-- Tempada de baño  

DESEMPEÑO 
AMBIENTAL NAS 

ACTIVIDADAS 

Oportunidade: 
Concienciación 

para a 
conservación do 
espazo natural 

Protección do 
espazo natural 

compartido 
6 

Concienciación 
medioambiental 
dos usuarios por 

cartelería e 
mediante 
megafonía 

Responsable de 
medio ambiente 

-- 
Tempada de baño 

2017  
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DESEMPEÑO 
AMBIENTAL NAS 

ACTIVIDADAS 

 Risco: Peche da 
praia por 

resultados 
analíticos 

incorrectos no 
auga 

Contaminación 
dos recursos 

naturais 
9 

Revisar as 
conexións dos 

veciños de Razo a 
rede de 

saneamento  

Responsable de 
medio ambiente 

-- tempada de baño 2017 

 
 
Na Declaración ambiental que se realizará no próximo período  para o ano 2018, levarase a cabo un estudio dos resultados obtidos tras a aplicación das accións 
emprendidas para os riscos e oportunidades detectadas durante o 2017, así como una nova avaliación dos mesmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARACION AMBIENTAL DO ÓRGANO XESTOR DE PRAIAS DO CONCELLO DE CARBALLO REV. 0                                                             
DATA: XUÑO 2018 

Praia de Razo, 
Baldaio-Saíñas 
e Pedra do Sal 

 

Página 14 de 50 

 

 

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”.  
 
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. 
 
Para a avaliación de aspectos ambientais empréganse os seguintes criterios (ver Táboa en ANEXO I): 
-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 fórmula seguinte: 
 

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

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

SIGNIFICANCIA VALOR DE EF 

Aspecto significativo  EF  >160 

Aspecto non significativo EF  ≤160 

 
Para avaliar os aspectos indirectos asociados aos servizos empréganse os seguintes atributos (ver Táboa 
ANEXO II): 



DECLARACION AMBIENTAL DO ÓRGANO XESTOR DE PRAIAS DO CONCELLO DE CARBALLO REV. 0                                                             
DATA: XUÑO 2018 

Praia de Razo, 
Baldaio-Saíñas 
e Pedra do Sal 

 

Página 15 de 50 

 

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 fórmula seguinte: 

 
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 

 
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 
Combustible lancha Razo 

Diminución de recursos naturais  
Emisión de gases 

D 

Combustible vehículo 
Diminución de recursos naturais  
Emisión de gases 

D 

De gasóleo (calefacción protección civil) Diminución de recursos naturais 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 
para o ano 2018: 

1) Diminuír 1% o consumo de papel en todo o órgano xestor das praias  
2) Mellora na rede de saneamento na parroquia de Razo, o que vai levar consigo a realización de 

dúas metas: 
 Conexión do 100% do núcleo urbano de Razo a rede de abastecemento 
 100% das analíticas das augas de baño se atopen dentro do límites esixidos polo 

consellería de sanidade. 
 

A continuación descríbense os obxectivos e metas medioambientais establecidos e valorados para 
o ano 2017: 
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OBXECTIVOS PROPOSTOS Reducir o consumo eléctrico das praias un 2% 

DEPARTAMENTO Servizo Municipal de  Protección Civil 

CENTRO (NOME DA PRAIA) Praia de Razo e Baldaio-Saiñas  

DATA PREVISTA  Decembro 2017 

METAS  Reducir en un 2% o consumo eléctrico  

RESPONSABLE DO SEGUIMENTO Responsable de medio ambiente 

INDICADOR MWh/traballador(INDICADOR BASICO AMBIENTAL EMAS) 

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 
Substitución, na medida do 

posible, á LED as luminarias das 
casetas  

Concellería de Medio ambiente e 
praias/ Análise da viabilidade da 
substitución total ou parcial das 

luminarias das casetas por outras 
de menor consumo 

Xuño/2017 Xullo/2017 
Setembro 

2017 
O.K. 

2 
Sensibilización e boas prácticas 

para o aforro de enerxía 

Responsable de 
medioambiental/Medios, 

contactar con algunha empresa 
capacitada para dar esta clase de 

curso. 

Xuño 2017 Xullo 2017 
Setembro 

2017 
O.K. 

SEGUIMIENTO 

Data Control resultados  Resultado Causas incumprimento Acc. Correctiva 

1º semestre 2017 
Razo: 0,01 MWh/traballador  

Baldaio-Saíñas: 0,0045 
MWh/traballador 

N/A N/A 

VALORACIÓN FINAL DO OBXECTIVO 
Dato de partida: 

 

2016 

 

OBXETIVO 2017 VALOR OBTIDO 

 
TOTAL (MW/h) MWh/trabajador % REDUCCIÓN TOTAL (MW/h) MWh/trabajador MWh/trabajador 

RAZO 2,45 0,08 2% 2,43 0,06 0,09 

BALDAIO-SAIÑAS 0,73 0,0228 2% 0,71 0,0223 0,014 

 

 
O obxectivo proposto para o 2017 no que se pretendía diminuír un 2% o consumo de electricidade nas praias 

de Razo e Baldaio foi conseguido soamente nesta última. 
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Para a consecución de este obxectivo foron planeadas 2 tarefas, as cales foron conseguidas. Por un lado 

realizouse a substitución das lámpadas fluorescentes que aínda había en algunhas das casetas por LED, no caso 

da sensibilización e boas prácticas para o aforro de enerxía, na vez realizarse un curso preferiuse levar a cabo 

esta concienciación coa colocación de cartelería, co obxectivo de conseguir unha maior difusión. 

No caso da Praia de Razo este descenso non tivo lugar, principalmente porque durante o 2017 se tomou a 

decisión de excluír a Praia de Arnados do sistema de xestión polo que a hora de relativizar os consumos 

obtidos hai que eliminar os socorristas que se atopan en esa caseta, dando como resultado un incremento dos 

mesmos. Así mesmo, non existe unha diferenciación de contadores en cada unha das casetas que hai na Praia 

polo que todos os consumos son contabilizados en un só contador. 

Para a praia do Baldaio-Saíñas obtemos que ese descenso proposto si se conseguiu, polo que a substitución 

dos LED e a sensibilización mediante cartelería si xurdiron efecto. 

 
 
 

OBXECTIVOS 
PROPOSTOS 

Redución do consumo de papel nas praias e nas oficinas do órgano 

DEPARTAMENTO Oficinas do órgano xestor de praias 

CENTRO (NOME DA 
PRAIA) 

Praias de Razo, Baldaio-Saíñas, Pedra do Sal e oficinas do órgano xestor de praias 

DATA PREVISTA  Decembro de 2017 

METAS  
Reducir en un 1 % o consumo de papel  nas praias e nas oficinas do órgano xestor de 
praias 

RESPONSABLE DO 
SEGUIMENTO 

Responsable de medio ambiente 

INDICADOR TN/traballador (INDICADOR BASICO AMBIENTAL EMAS) 

PROGRAMA AMBIENTAL E DESCRICIÓN DAS TAREFAS  

Nº Descrición da tarefa Resp. /medios 
Data de 
inicio 

Data 
prevista 
fin 

Data real 
fin 

Resultados 
de  
acción 
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1 
Incentivar o uso da 
tramitación electrónica para 
reducir o consumo de papel 

Responsable de medio 
ambiente / Concienciación a 
todos os implicados no uso 
das tramitacións electrónicas 

Xuño 
2017 

Xullo 2017 Agosto 
17 

OK 

2 
Informatiza o rexistro de 
queixas, suxerencias e 
reclamacións ambientais 

Responsable de medio 
ambiente / Contactar co 
informático para levar a cabo 
dita tarefa 

Xuño 
2017 

Xullo 2017 - KO 

1 
Implantar a informatización 
dos rexistros por medio de 
PDA para os responsables 

Responsable de medio 
ambiente / Avaliar a 
viabilidade de implantar a 
informatización dos rexistros. 
Contactar con empresa 
capacitada para levar a cabo 
a tarefa 

Xullo 
2017 

Setembro 
2017 

- KO 

2 

Concienciación da 
importancia da 
informatización destes 
rexistros 

Responsable de medio 
ambiente / Concienciación 
aos responsables da 
importancia de informatizar 
estes rexistros 

Xullo 
2017 

Setembro 
2017 

Setembro 
17 

OK 

SEGUIMIENTO 

Data Control resultados  Resultado Causas incumprimento Acc. 
Correctiva 

1º semestre 2015 0,012 tn/traballador No aplica Carteleria 

2º semestre 2015 0,006 tn/traballador No aplica Carteleria 

1º semestre 2016 0,011 tn/traballador No aplica Carteleria 

2º semestre 2016 0,011 tn/traballador No aplica Carteleria 

1º semestre 2017 0,00435 tn/traballador N/A N/A 

VALORACIÓN FINAL DO OBXECTIVO 
 
Dato de partida: 
 

 2016  OBXETIVO 2017 VALOR OBTIDO 

 TOTAL TN PAPEL TOTAL TN PAPEL/ 
TRABALLADOR 

%REDUCCIÓN TOTAL TN PAPEL TOTAL TN PAPEL/ 
TRABALLDOR 

TOTAL TN PAPEL/ 
TRABALLDOR 

PAPEL 0,064 0,02 1% 0,063 0,01 0,01 

 
Un dos obxectivos máis ambiciosos propostos polo órgano xestor das praias foi o da redución do consumo de 
papel, co propósito de, algún días, poder eliminalo completamente do sistema de xestión. 
Realizouse unha gran labor de concienciación para a diminución do consumo de papel, pola que se pretendía 
que todas as tramitacións se fixeran electrónicamente. Non só dende o órgano xestor das praias, senón tamén 
as tramitacións levadas a cabo dende o Concello son realizadas telemáticamente, polo que a redución foi 
considerable. 
A tarefa máis significativa de este obxetivo era a de obter un programa informático co que cumprimentar o 
rexistro “F-P14-01 control actividades mantemento”, sen embargo por motivos económicos non se puido 
realizar. Malia e todo, o obxectivo foi conseguido 
 



DECLARACION AMBIENTAL DO ÓRGANO XESTOR DE PRAIAS DO CONCELLO DE CARBALLO REV. 0                                                             
DATA: XUÑO 2018 

Praia de Razo, 
Baldaio-Saíñas 
e Pedra do Sal 

 

Página 19 de 50 

 

 
 
 

 
 

OBXECTIVOS PROPOSTOS Redución do consumo de auga nas praias e nas oficinas do órgano 

DEPARTAMENTO Oficinas do órgano xestor de praias e Servizo Municipal de Protección Civil 

CENTRO (NOME DA 
PRAIA) 

Oficinas do órgano xestor de praias e as praias de Razo, Baldaio-Saíñas e Pedra do 
Sal 

DATA PREVISTA  Decembro de 2017 

METAS  Reducir en un 2 % o consumo de auga das praias e das oficinas do órgano xestor 

RESPONSABLE DO 
SEGUIMENTO 

Responsable de medio ambiente 

INDICADOR M3/traballador (INDICADOR BASICO AMBIENTAL EMAS) 

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 
Sensibilización do consumo da 
auga para o persoal  

Responsable de medio ambiente/Medios, 
Campaña de sensibilización no uso de auga e 

exposición de medidas de aforro 
Xuño 2017 Xullo 2017 

Setembro 
2017 

O.K. 

2 Instalar contadores nas casetas 
Responsable de medio ambiente / Examinar a 

viabilidade da instalación dos contadores. 
Contactar con empresa instaladora. 

Xuño 2017 Xullo 2017 Decembro 
17 

OK 

SEGUIMIENTO 

Data Control resultados  Resultado Causas incumprimento Acc. 
Correctiva 

1º semestre 2017 

 CIFRA R (m3/trab) 

RAZO 83,5 

BALDAIO-SAÍÑAS 23,3 

PEDRA DO SAL 10 

OFICINAS 104 
 

Non aplica Non aplica 

VALORACIÓN FINAL DO OBXECTIVO 
Dato de partida: 
 
 
 
 

 

2016 Obxetivo 2017 
VALOR 
OBTIDO 

PRAIAS 
AGUA-CIFRA A 

 (m3) 
CIFRA B 

 (traballador) 
CIFRA R  

(m3/traballador) 
REDUCCIÓN m3 auga m3/traballador m3/traballador 
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RAZO 5060 32 158,125 2% 4958,8 154,963 167,0 

BALDAIO-SAÍÑAS 1380 32 43,125 2% 1352,4 42,3 46,7 

PEDRA DO SAL 552 32 17,25 2% 541,0 16,9 20,0 

OFICINAS 608 3 202,67 2% 595,8 198,6 181,0 

 

Tras o seguimento do obxectivo da redución da auga, tanto nas praias como nas oficinas, planificado para o 
2017 obtemos que só se puido conseguir nas oficinas. 
Para a consecución de este obxectivo leváronse a cabo dúas tarefas consistentes na sensibilización do consumo 
da auga e a instalación de contadores nas casetas onde aínda non había. 
Esta última tarefa foi implantada a finais de ano polo que o dato obtido dos consumos nas praias durante o 2017 
segue a ser estimado, dato facilitado polo responsable das praias atendendo a afluencia de bañistas ó longo da 
tempada de baño. 
Un dos factores que influíron a este aumento na praia de Razo foi o feito de que, aínda que a praia de Arnados 
non entra dentro do sistema de xestión, si se contabiliza o seu consumo de auga a través do contador instalado 
en Razo. 
Para o caso de Baldaio-Saíñas e Pedra do Sal este incremento foi debido á maior afluencia de bañistas a praia no 
2º semestre do ano. 
 
 

 
 
 

 
 
Programa de obxectivos propostos para o ano 2018: 

 

OBXECTIVOS PROPOSTOS 
Diminución do consumo de papel nas praias e no órgano 
xestor 

DEPARTAMENTO Servizo Municipal de  Protección Civil 

CENTRO (NOME DA PRAIA) 
Praia de Razo, Baldaio-Saíñas, Pedra do Sal e oficinas do 
órgano  

DATA PREVISTA  Decembro 2018 

METAS  
Diminuír 1% o consumo de papel en todo o órgano xestor das 
praias 

RESPONSABLE DO SEGUIMENTO Responsable de medio ambiente 

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 
Incentivar o uso da tramitación 
electrónica para reducir o 
consumo de papel 

Responsable de medio ambiente / 
Concienciación a todos os 

implicados no uso das 
tramitacións electrónicas 

Xuño 2018 Xullo 2018 Xullo 2018 OK 

2 
Implantar a informatización dos 
rexistros por medio de PDA para 
os responsables 

Responsable de medio ambiente / 
Avaliar a viabilidade de implantar 
a informatización dos rexistros. 

Contactar con empresa capacitada 
para levar a cabo a tarefa 

Xullo 2017 Agosto 2018 Agosto 2018 OK 

3 
Concienciación da importancia da 
informatización destes rexistros 

Responsable de medio ambiente / 
Concienciación aos responsables 
da importancia de informatizar 

estes rexistros 

Xullo 2017 Agosto 2018   

SEGUIMIENTO 

Data Control resultados  Resultado Causas incumprimento Acc. Correctiva 
Dato Ano 2017 0.014 Tn papel/traballador No aplica Carteleria 

1º semestre 2018 0.003 Tn papel/traballador No aplica Carteleria 

VALORACIÓN FINAL DO OBXECTIVO 
Dato de partida: 

 2017  OBXETIVO 2018 VALOR OBTIDO 

 TOTAL TN PAPEL TOTAL TN PAPEL/ 
TRABALLADOR 

%REDUCCIÓN TOTAL TN PAPEL TOTAL TN PAPEL/ 
TRABALLDOR 

TOTAL TN PAPEL/ 
TRABALLDOR 

PAPEL 0.0547 0.014 1% 0.0542 0.013  
 

 
 
 

OBXECTIVOS PROPOSTOS Mellora na rede de saneamento na parroquia de Razo 

DEPARTAMENTO Servizo Municipal de  Protección Civil 

CENTRO (NOME DA PRAIA) Praia de Razo  

DATA PREVISTA  Decembro 2019 

METAS  

Conexión do 100% do núcleo urbano de Razo a rede de 
abastecemento 
100% das analíticas das augas de baño dentro dos límites 
esixidos pola consellería de sanidade 

RESPONSABLE DO SEGUIMENTO 
 Conselleiro de Medio ambiente e responsable de medio 
ambiente 

INDICADOR 
Metros de conexión a rede de abastecemento 
Ufc/100ml ou NMP/100ml/analíticas totais 

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 

Selección da empresa encargada 
da redacción do estudio director 

para a mellora do abastecemento 
no termo municipal de Carballo 

Concellaría de Medio Ambiente do 
Concello de Carballo 

Xaneiro 18 Xaneiro 18 Xaneiro 18 OK 

2 Inicio das obras 
Concellaría de Medio Ambiente do 

Concello de Carballo 
Agosto 18 

Decembro 
19 
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3 
Control da calidade da auga de 

baño na zona  de Razo 
Responsable de medio ambiente Maio 2018 

Setembro 
2019 

  

SEGUIMIENTO 

Data Control resultados  Resultado Causas incumprimento Acc. Correctiva 

1º semestre 2018 
Km de conexión= 0 

Control analítico= 100% 
  

    

VALORACIÓN FINAL DO OBXECTIVO 
Dato de partida: 
 

 

 
 
 

 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 2013 ata maio do 2018. 
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. A táboa tamén  reflexa as unidades nas que se deben 
expresar os indicadores básicos segundo o establecido no Anexo IV do Regulamento 1221/2009. 
 
 

ASPECTO FACTOR DE CONVERSIÓN CIFRA A CIFRA B  CIFRA R 

Eficiencia energética 0,001 MWh  MWh Trabajador  MWh/traballador 

Agua Non é necesario factor de conversión m3 Trabajador m3/traballador 

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

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

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

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

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

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

Residuos Vidrio Non é necesario factor de conversión Tn Trabajador Tn/traballador 

Residuos Fosa  fecales Non é necesario factor de conversión Tn Trabajador Tn/traballador 

Consumo Tóner 0,2 kg/toner Tn Trabajador Tn/traballador 

     

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

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

Biodiversidad Non é necesario factor de conversión m2 Trabajador m2/traballador 

Emisión combustible gasoil segundo calculadora de conversión tn/CO2 Trabajador tn/CO2 traballador 

Emisión combustible gasolina 2,6 Kg CO2 tn/CO2 Trabajador tn/CO2 traballador 

Tubos fluorescentes 0,6 kg tn Trabajador Tn/traballador 

Establecense 4 traballadores para as oficinas e 32 socorristas 
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O consumo de enerxía eléctrica das praias procede da rede eléctrica convencional, e existen contadores 
diferenciados para as praias de Razo e a de Baldaio – Saíñas. Os resultados obtidos do  período 
comprendido entre o ano 2013 ata o 2017 son extraídos das facturas para o caso das praias de Razo e 
de Baldaio-Saíñas, sen embargo, na praia de Pedra do Sal 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.  
Como se poden observar nas tablas presentadas a continuación, durante o ano 2017  prodúcese un 
incremento no consumo de electricidade na praia de Razo, mentras que na praia de Pedra do Sal se 
mantén constante e na de Baldaio-Saíñas diminue. Debido ao feito de que a praia de Arnados non se 
atopa dentro do Sistema de Xestión Ambiental, tampouco o fai a caseta dos socorristas que vixilan esa 
praia, coa conseguinte exclusión dos dous socorristas que se atopan en ela. Sen embargo, só existe un 
contador para a zona de Razo donde sí entran os consumos de electricidade tanto da praia de Razo 
como a de Arnados, facendo que o gasto de enerxía sexa maior. 
 
 

PRAIAS 
ENERXÍA ELECTRICA 2015 

CIFRA A (MWh) 
CIFRA B (traballador) 

CIFRA R 
(MWh/traballador) 

RAZO 0,82 32 0,03 

BALDAIO-SAÍÑAS 0,48 32 0,015 

PEDRA DO SAL 0,14 32 0,0044 

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

 

 

PRAIAS 
ENERXÍA ELECTRICA 2016 

CIFRA A (MWh) 
CIFRA B (traballador) 

CIFRA R 
(MWh/traballador) 

RAZO 2,45 32 0,077 

BALDAIO-SAÍÑAS 0,73 32 0,023 

PEDRA DO SAL 0,14 32 0,0044 

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

 
 

PRAIAS 
ENERXÍA ELECTRICA 2017 

CIFRA A (MWh) 
CIFRA B (traballador) 

CIFRA R 
(MWh/traballador) 

RAZO 2,600 30 0,090 

BALDAIO-SAÍÑAS 0,43 30 0,014 

PEDRA DO SAL 0,14 30 0,005 

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 das oficinas de protección civil e o da casa do concello. 
Neste caso, pode apreciarse un considerable descenso do consumo total dos Kwh nas oficinas durante 
o ano 2017. As accións emprendidas de; substitución na medida do posible a LED as luminarias e a 
sensibilización e boas prácticas para o aforro de enerxía conseguiron a que se producira un descenso do 
consumo de electricidade nas oficinas do órgano xestor. 
 
 

  ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017 

consumo total kwh oficinas  93490,74 97836 84793 

Mwh oficinas Cifra A 93,49 97,84 84,793 

Nº de traballadores Cifra B 4 3 4 

MWh oficinas/traballador Cifra R 23,37 32,61 21,2 

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

 
                                                                      

 
 
 
O impacto sobre o medio ambiente do consumo de enerxía é o seguinte: 

 Diminución dun recurso natural. 
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O consumo de auga fai referencia a auga consumida nas oficinas do órgano xestor (divididas en oficinas 
do concello e oficinas de protección civil) e a auga consumida nas praias. A continuación obsérvase  a 
evolución do consumo dende o ano 2013 ata o 2017 por área: 
 
 

 

AUGA ANO 2015 

PRAIAS 
AGUA-CIFRA A 

(m3) 
CIFRA B 

(traballador) 
DATOS 2014CIFRA R 

(m3/traballador) 

RAZO 4600 32 143,75 

BALDAIO-SAÍÑAS 920 32 28,75 

PEDRA DO SAL 460 32 14,38 

OFICINAS 663 4 165,75 
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 2016 

PRAIAS 
AGUA-CIFRA A 

(m3) 
CIFRA B 

(traballador) 
DATOS 2014CIFRA R 

(m3/traballador) 

RAZO 5060 32 158,12 

BALDAIO-SAÍÑAS 1380 32 43,12 

PEDRA DO SAL 552 32 17,25 

OFICINAS 608 3 202,67 
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 2017 

PRAIAS 
AGUA-CIFRA A 

(m3) 
CIFRA B 

(traballador) 
DATOS 2014CIFRA R 

(m3/traballador) 

RAZO 5010 30 167 

BALDAIO-SAÍÑAS 1400 30 46,7 

PEDRA DO SAL 600 30 20 

OFICINAS 724 4 181 
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 
 



DECLARACION AMBIENTAL DO ÓRGANO XESTOR DE PRAIAS DO CONCELLO DE CARBALLO REV. 0                                                             
DATA: XUÑO 2018 

Praia de Razo, 
Baldaio-Saíñas 
e Pedra do Sal 

 

Página 26 de 50 

 

 
 
No gráfico anterior pode verse que o consumo de auga nas praias incrementase con respecto o ano 
anterior a consecuencia do aumento dos bañistas, co seu respectivo aumento de consumo de auga. 
Tamén hai que ter en conta que o número de traballadores se reduciu a 30 dado que non se 
contabilizan os socorristas da da praia de Arnados, aínda que o consumo si se segue a rexistrar dado 
que só existe un contador único na zona de Razo.  
No caso da auga consumida nas oficinas pode apreciarse un descenso con respecto ao ano anterior, 
contribuíndo a este feito a colocación de cartelería nas oficinas do órgano xestor, que incide no 
compromiso dos traballadores do concello co medio ambiente e co consumo responsable de recursos.  
 
O consumo de auga nas praias leva asociado unha serie de impactos ambientais:  

 Diminución dun recurso natural. 
 

Manterase 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 consume para as tarefas administrativas e de xestión ambiental 
das praias, o sistema de xestión medioambiental implantou cartelería que está publicada na sala de 
impresións que afectan tanto as oficinas do concello como as oficinas de protección civil. 
A mesma medida levouse a cabo para a materia prima de tóner.  
 

 

DECLARACION AMBIENTAL 
CONSUMO PAPEL  

CIFRA A 
CIFRA B CIFRA R tn/traballador 

 

PAPEL 

Datos Ano 2015 0,07 4 0,017  

Datos Ano 2016 0,06 3 0,02  

Datos Ano 2017 0,055 4 0,014  

 

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 
 

 
 

       
Cifra B= Fai referencia o número de  traballadores na oficinas  do órgano xestor de praias 

Factor de conversión: 0,2 kg /toner 
Peso de 1 unidades de  tóner= 0,2 

 

 

MATERIAS PRIMAS 
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Durante o 2017 plantexouse como obxetivo a reducción dun 1 % o consumo de papel nas praias e nas 
oficinas do órgano xestor de praias, para a consecución de tal fin planeáronse unha serie de tarefas. 
Aínda que algunhas delas non se puideron emprender durante o 2017, conseguiuse unha redución do 
consumo de papel nun 29,29%. 
 
TÓNER: 
As cantidades xeradas de residuos coinciden co consumo de este material, os residuos de tóner 
xestiónanse a través do punto limpo do concello, xunto co resto de residuos perigosos xerados no 
Concello. Como podemos ver no seguinte gráfico o consumo de tóner obtido durante todo o 2017 
descendeu considerablemente con respecto ao ano anterior. 
 

 

DECLARACION AMBIENTAL 
CONSUMO TONER  

CIFRA A 
CIFRA B CIFRA R tn/traballador 

 

TONER 

Datos Ano 2015 0,0008 4 0,0002  

Dato Ano 2016 0,0008 3 0,0003  

Datos Ano 2017 0,0002 4 0,0001  
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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 
CIFRA B CIFRA R MWh/trabajador 

GASOLEO VEHÍCULO M6 
Datos Ano 2016   8,24 32 0,26 

Datos Ano 2017  8,88 30 0,30 

                                                                                                                     Factor de conversión gasoil: 35,86 

                                                                                                                      Factor de conversión gasolina: 34,78    

                                                                                                            1MJ=0,28 KWh 

 

 
Durante o ano 2017 produciuse un incremento considerable do consumo de combustible do M6 con 
respecto o ano anterior. Este aumento foi debido principalmente a dous factores: 

1. Durante o ano pasado tivo lugar no Concello de Carballo unha importante crise de auga. Gran 
parte das parroquias quedaron sen subministración de auga potable debido aos meses de seca 
que tiveron lugar a finais do verán ata ben comezado o outono. Dado que o vehículo designado 
ás praias tamén atende emerxencias de protección civil, este aumento de consumo de 
combustible débese principalmente ás saídas de atención aos veciños do concello atendidas 
neste último semestre. 

 
2. Dende a alta dirección do Concello de Carballo tomouse a decisión de excluír do Sistema de 

Xestión das praias a zona de Arnados, por este motivo a hora de relativizar os consumos 
segundo o número de traballadores hai que contar con 2 menos, que son os que se atoparían 
na caseta de Arnados. 

 

 
 

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 2015  1,22 32 0,04 

Datos Ano 2016  0,24 32 0,008 

Datos Ano 2017 2,92 30 0,10 

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  2016  0,46 32 0,010 

Datos Ano 2017 2,51 30 0,01 

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 

 
 

 
 

 

 

No caso do consumo de gasolina das lanchas de salvamento, este incremento producido durante o 
2017 foi debido o número de salvamentos realizados. Estas lanchas son cedidas por parte da Xunta de 
Galicia e soamente realizan operacións de vixilancia e salvamento. 
 
 

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

 

PERIODO 
CONSUMO 
litros/año 

CONSUMO   
CIFRA A  

MWh 

CIFRA B 
(traballador) 

CIFRA R  
(MWh/trabajad

or) 

GASOIL 

Ano 2015 3934 39,500507 4 9,88 

Ano 2016 4000 40,1632 3 13,39 

Ano 2017 4000 40,1632 4 10,04 

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

Factor de conversión=35,86 mj/l 

 

 

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
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo
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Durante o segundo semestre do 2017 as temperaturas rexistradas no Concello de Carballo foron 
bastante elevadas, o que implicou que uso da calefacción se retrasara con respecto a anos anteriores, 
facendo que o consumo de gasoil nas oficinas sufrira un pequeno descenso con respecto ao ano 2016. 

 
 

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

 
CONSUMO  

Kg/año 
CONSUMO 

Tn/año 
CONSUMO  

CIFRA A MWh 
CIFRA B  

CIFRA R  
MWh/traballador 

Datos  ano 2015  24430 24,43 122,15 4 30,54 

Datos  ano 2016  19280 19,28 96,40 3 32,13 

Datos ano 2017 13260 13,26 66,30 4 16,58 

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

 

 
 
 

http://ebinor.com/el-pellet-2/
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Analizando os resultados obtidos do consumo de pelets para o ano 2017 obsérvase un descenso 
considerable debido, ao igual que o gasto de gasoil nas oficinas de protección civil, as elevadas 
temperaturas rexistradas no 2º semestre. 
 
O consumo de combustible leva asociado unha serie de impactos ambientais:  

 Diminución dun recurso natural. 
 Emisións de gases. 

 
 
 
 
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 2013 e 2017: 
 
 

  RESIDUOS PERIGOSOS 
CIFRA A  

(tn) 
CIFRA B 

(traballador) 
CIFRA R 

(tn/traballador) 

TN totales/traballador (ANO 2015) 

Baterías 0 

36 

0 

Pilas 0 0 

Tubos fluorescentes 0 0 

TN totales/traballador (ANO 2016) 

Baterías 0 

35 

0 

Pilas 0 0 

Tubos fluorescentes 0,0024 0,00007 

TN totales/traballador (ANO 2017) 

Baterías 0 

35 

0 

Pilas 0 0 

Tubos fluorescentes 0,0018 0,00005 

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 trabajadores en las oficinas 
 

 
 

RESIDUOS 

 

http://djmania.es/p/tubo-fluorescente-36w-varios-colores*
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Como se observa na gráfica anterior, os únicos residuos xestionados durante o 2017 foron os 
fluorescentes que se xestionaron dende o punto limpo do concello. 
 
 
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 xerou este tipo de residuos durante o ano 2017. 
 
Residuos de fosa séptica: Os datos proveñen da empresa EULEN que é a encargada de baleirar a fosa 
séptica de Baldaio, que é a unica 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 paro das bombas. En todo caso estes residuos de augas fecais baléiranse 
directamente na depuradora municipal de augas residuais. 
 
 

ANO 2015 RESIDUOS FOSA SÉPTICA (L) 
RESIDUOS AGUAS 
FECALES CIFRA A (tn) 

CIFRA B CIFRA R tn/traballador 

 

RAZO 12000 12 32 0,37 

BALDAIO-SAÍÑAS 8000 8 32 0,25 

PEDRA DO SAL 5000 5 32 0,16 

ANO 2016  

RAZO 8000 8 32 0,25 

BALDAIO-SAÍÑAS 8000 8 32 0,25 

PEDRA DO SAL 4000 4 32 0,13 

ANO 2017  

RAZO 5500 5,5 30 0,18 

BALDAIO-SAÍÑAS 4500 4,5 30 0,15 

PEDRA DO SAL 3000 3 30 0,10 

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

1litro=1kg por tratarse de producto en base acuosa 
1 kilogramo = 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 (EULEN):  
 
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 

 
Os residuos xerados nos areais e depositados nos contedores das torres de limpeza son recollidos por 
persoal de EULEN. 

 
Detalle das torres de limpeza que se poden ver nos areais 

 

Os residuos que  recolle o persoal de EULEN depositados nas torres de limpeza dos areais deposítanse 
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 2017: 
 

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 

VIDREIRO 3000 L VACRI 1 1 

 
O servizo de recollida selectiva proporciona os datos das toneladas de residuos xerados no Concello, de 
onde se obteñen os xerados nos meses de verán (xuño, xullo e agosto) relacionándoos 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: 
 

2015 

TIPOS DE RESIDUOS CIFRA A (tn)  
CIFRA B (nº de 
trabajadores) 

CIFRA R tn/trabajador 

RSU 2653,98 32 82,94 

ENVASES 63,80 32 1,99 

PAPEL-CARTON 80,88 32 2,53 
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VIDRO 151,03 32 4,72 

 

2016 

TIPOS DE RESIDUOS CIFRA A (tn)  
CIFRA B (nº de 
trabajadores) 

CIFRA R tn/trabajador 

RSU 2645,72 32 82,68 

ENVASES 65,12 32 2,04 

PAPEL-CARTON 70,14 32 2,19 

VIDRO 165,70 32 5,18 

 
 

2017 

TIPOS DE RESIDUOS CIFRA A (tn)  
CIFRA B (nº de 
trabajadores) 

CIFRA R tn/trabajador 

RSU 2722 30 90,73 

ENVASES 66,22 30 2,21 

PAPEL-CARTON 76,44 30 2,55 

VIDRO 178,29 30 5,94 

 
 

 
 

 
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, onde non se observan crecementos nin diminucións 
significativas na produción de lixo. Só na praia de Razo se pode observar un pequeno pico durante o 
2017, influenciado por un maior número de bañistas durante a tempada de baño. 

 
IMPACTO AMBIENTAL DOS RESIDUOS: 

 Lixiviación se a xestión é incorrecta 
 Riscos para a flora, fauna e usuarios 
 Impacto visual no medio natural (deterioro paisaxístico, olor...) 
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Residuos  biosanitarios: 
Este tipo de residuos xérase, debido a actividades de atencións de botiquíns distribuídos polos 5 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 
descartodos quirúrxicos 

180104 

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

Si, en contenedores 
específicos 

Residuos  de obxetos cortantes e punzantes 
que non son obxeto de requisitos especiais 
para previr infeccións 

180101 
Obxetos 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 2016 xeráronse a 
seguinte cantidade de residuos biosanitarios: 
 

TIPO DE 
RESIDUO 

PERIODICIDADE 
CONSUMO 

Kg/año 
CONSUMO  
CIFRA A tn 

CIFRA B (traballador) 
CIFRA R 

(tn/traballador) 

CLASE IIa 
2016 0,5 0,0005 32 0,000016 

2017 0,75 0,00075 30 0,000025 

 

 
 
Obsérvase un incremento dos residuos biosanitarios xerados durante o 2017 como consecuencia do 
número de emerxencias atendidas. 
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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, utilízase para analizar o comportamento ambiental a 
superficie facilitada polo responsable de medio ambiente do órgano. 
 

PRAIA 
ÁREA  PRAIA 

(m2) 
CASETA SOCORRISTAS 

(m2) 
CIFRA A 

m2 praia/m2 caseta 
CIFRA B 

(traballadores) 
CIFRA R 

m2 de superficie construida/traballador 

RAZO 7200 117,61 204,06 

32 

6,38 

BALDAIO-SAÍÑAS 10500 90,00 116,67 3,65 

PEDRA DO SAL 7500 50,00 150,00 4,69 

 
 
 
 
 
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 
Nº de 

traballadores 

CIFRA R 
TNCO2/Traballador 

2016 10150,5 1674,8 1,67 32 0,052 

2017 11521 1901 1,90 30 0,063 

De esta forma podemos comparar los resultados con los límites establecidos por Kyoto: 7tCO2/persona y año, se tiene en cuanta para evaluar los 
aspectos ambientales 

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

 

BIODIVERSIDADE 
 

EMISIÓNS 

 

http://calcarbono.servicios4.aragon.es/
http://calcarbono.servicios4.aragon.es/
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Como se pode apreciar no gráfico anterior, en onde aparecen as emisión emitidas polo M6, durante o 
2017 produciuse un incremento das emisión, directamente relacionado co incremento de intervencións 
de protección civil tras a crise de auga que tivo lugar este ano. 
 

ANO 
LITROS 

GASOLINA 
LANCHA RAZO 

Kg de CO2 
CIFRA A 
TN CO2 

CIFRA B 
traballador 

CIFRA R 
TN 

CO2/traballador 

2013 549,98 1429,95 1,43 

32 
 

0,04 

2014 445,00 1157,00 1,16 0,04 

2015 125.39 326.014 0.33 0,01 

2016 24,85 64,61 0,065 0,002 

2017 300 780 0,78 30 0,026 
http://www.ceida.org/prestige/Documentacion/guiacoches.pdf 

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

 
 

 
 

 
 

ANO 

LITROS 
GASOLINA 
LANCHA 
BALDAIO 

Kg de CO2 
CIFRA A 
TN CO2 

CIFRA B 
traballador 

CIFRA R 
TN 

CO2/traballador 

2016 46,96 122,1 0,122 32 0,004 

2017 257,59 669,73 0,670 30 0,022 
http://www.ceida.org/prestige/Documentacion/guiacoches.pdf 

Guía de Vehículos Turismo de venta en España, con indicación de consumos y emisiones de CO2 (IDEA) Ministerio de Industria. 
Factor de conversión 2,6 Kg de CO2 
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No caso das lanchas, tamén se produciu un incremento das emisións en ámbalas dúas. Factor xerado 
polo maior número de intervencións realizadas polos equipos de salvamento  durante a tempada de 
baño. 
 
 
 
 
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 cumpren 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. 
 
 
 
 
O comportamento ambiental ante os olores analízase a través das queixas e reclamacións recibidas por 
parte dos usuarios das praias. Durante o 2017 non se xestionou ningunha queixa ou reclamación no 
referente aos posibles malos olores. 
 
 
 

 

Actualmente a calificación 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. 
 

De forma anual determínase a duración da tempada de baño. Realízanse analíticas da calidade da auga 
de forma periódica durante a tempada de baño, 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. 

RUIDOS 

 

OLORES 
 

CALIDADE DAS AUGAS DE BAÑO 

 

https://extranet.sergas.es/zonabaweb/ZONABA_GIS_WEB/Mapa.aspx?Idioma=es&IdPaxina=62539
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Durante a tempada do 2017 non se recibiu nas dependencias do órgano xestor de praias ningunha 
notificación ao respecto da calidade das augas de baño de Razo, Baldaio-Saíñas e Pedra do Sal. 
 

PRAIA DE RAZO 
TIPO DE MOSTRAXE 

(I/E) 
PUNTO DE 
MOSTRAXE 

DATA DA 
MOSTRAXE 

Enterococo                            
UFC/100 mL 

Escherichia coli            
UFC/100 mL 

24/05/2017 9 NMP/100ml 10 NMP/100ml E E Razo 

06/06/2017 9 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E Razo 

12/06/2017 0 0 I I Razo 

18/06/2017 9 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E Razo 

28/06/2017 0 0 I I Razo 

28/06/2017 9 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E Razo 

11/07/2017 9 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E Razo 

20/07/2017 0 2 I I Razo 

30/07/2017 9 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E Razo 

03/08/2017 20 30 I I Razo 

09/08/2017 9 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E Razo 

17/08/2017 0 0 I I Razo 

27/08/2017 9 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E Razo 

28/08/2017 0 3 I I Razo 

06/09/2017 9 NMP/100ml 10 NMP/100ml E E Razo 

19/09/2017 9 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E Razo 

I=INTERNO 

 E=EXTERNO 

 METODO NMP/100ml= http://www.sergas.es/ZONABA_GIS_WEB/Mapa.aspx?IdPaxina=62539= DATOS EXTRAIDOS DE LA XUNTA 
https://extranet.sergas.es/zonabaweb/ZONABA_GIS_WEB/Mapa.aspx?IdPaxina=62539 

METODOD UFC/100ml= Informe_praias_2013 XUNTA DE GALICIA 

 
 
 

PRAIA DE BALDAIO-SAÍÑAS 

TIPO DE MOSTRAXE (I/E) PUNTO DE MOSTRAXE 

DATA DA 
MOSTRAXE 

Enterococos                            
UFC/100 mL 

Escherichia coli            
UFC/100 mL 

24/05/2017 9 NMP/100ml 9NMP/100ml E E SAIÑAS 

29/05/2017 10 NMP/100ml 9NMP/100ml E E RIA DE BALDAIO 

06/06/2017 9 NMP/100ml 9NMP/100ml E E SAIÑAS 

06/06/2017 10 NMP/100ml 9NMP/100ml E E RIA DE BALDAIO 

12/06/2017 4 30 I I RIA DE BALDAIO 

18/06/2017 10 NMP/100ml 31NMP/100ml E E RIA DE BALDAIO 

http://www.sergas.es/ZONABA_GIS_WEB/Mapa.aspx?IdPaxina=62539=%20DATOS%20EXTRAIDOS%20DE%20LA%20XUNTA
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18/06/2017 9 NMP/100ml 9NMP/100ml E E SAIÑAS 

28/06/2017 9 NMP/100ml 42 NMP/100ml E E RIA DE BALDAIO 

28/06/2017 9 NMP/100ml 31 NMP/100ml E E SAIÑAS 

11/07/2017 9 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E SAIÑAS 

11/07/2017 9 NMP/100ml 10 NMP/100ml E E RIA DE BALDAIO 

30/07/2017 9 NMP/100ml 10 NMP/100ml E E SAIÑAS 

30/07/2017 9 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E RIA DE BALDAIO 

09/08/2017 9 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E SAIÑAS 

09/08/2017 9 NMP/100ml 42 NMP/100ml E E RIA DE BALDAIO 

27/08/2017 9 NMP/100ml 99 NMP/100ml E E SAIÑAS 

27/08/2017 9 NMP/100ml 10 NMP/100ml E E RIA DE BALDAIO 

06/09/2017 9 NMP/100ml 64 NMP/100ml E E SAIÑAS 

06/09/2017 9 NMP/100ml 42 NMP/100ml E E RIA DE BALDAIO 

19/09/2017 20 NMP/100ml 20 NMP/100ml E E SAIÑAS 

19/09/2017 10 NMP/100ml 10 NMP/100ml E E RIA DE BALDAIO 

I=INTERNO 

 E=EXTERNO 

 METODO NMP/100ml= http://www.sergas.es/ZONABA_GIS_WEB/Mapa.aspx?IdPaxina=62539= DATOS EXTRAIDOS DE LA XUNTA 
METODOD UFC/100ml= Informe_praias_2013 XUNTA DE GALICIA 

 
 
 

PRAIA DE PEDRA DO SAL 

TIPO DE MOSTRAXE (I/E) 

DATA DA 
MOSTRAXE 

Enterococo                            
UFC/100 mL 

Escherichia coli            
UFC/100 mL 

24/05/2017 10NMP/100ml 9NMP/100ml E E 

06/06/2017 9NMP/100ml 9NMP/100ml E E 

12/06/2017 0 0 I I 

18/06/2017 9NMP/100ml 9NMP/100ml E E 

28/06/2017 9 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E 

11/07/2017 9 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E 

30/07/2017 9 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E 

09/08/2017 9 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E 

27/08/2017 9 NMP/100ml 10 NMP/100ml E E 

06/09/2017 9 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E 

19/09/2017 10 NMP/100ml 9 NMP/100ml E E 

I=INTERNO 

E=EXTERNO 

METODO NMP/100ml= http://www.sergas.es/ZONABA_GIS_WEB/Mapa.aspx?IdPaxina=62539= DATOS EXTRAIDOS DE LA XUNTA 
METODOD UFC/100ml= Informe_praias_2013 XUNTA DE GALICIA 

 

http://www.sergas.es/ZONABA_GIS_WEB/Mapa.aspx?IdPaxina=62539=%20DATOS%20EXTRAIDOS%20DE%20LA%20XUNTA
http://www.sergas.es/ZONABA_GIS_WEB/Mapa.aspx?IdPaxina=62539=%20DATOS%20EXTRAIDOS%20DE%20LA%20XUNTA
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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 2017 son os seguintes: 
 
 

PLUVIAIS CABREIRA 

TIPO DE MOSTRAXE (I/E) 

DATA DA 
MOSTRAXE 

Enterococo                            
UFC/100 mL 

Escherichia coli            
UFC/100 mL 

28/06/2017 0 0 I 

20/07/2017 100 170 I 

03/08/2017 170 80 I 

17/08/2017 70 300 I 

28/08/2017 160 200 I 

I=INTERNO 

E=EXTERNO 

 
 
 
 

 
 
 

 

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.  
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 2017. 
 
 

CALIDADE DA AREA 

PRAIA DATA RESULTADO HIDROCARBUROS 

RAZO 11/06/2018 < 2,00 mg/kg 

BALDAIO-SAÍÑAS 11/06/2018 < 2,00 mg/kg 

PEDRA DO SAL 11/06/2018 < 2,00 mg/kg 

 
 
 
 
 
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 2017. 

CALIDADE DA AREA DAS PRAIAS: 

 

CONTROL DA AUGA DAS DUCHAS: 
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CONTROL DE LEGIONELLA NAS DUCHAS 

PRAIA DATA LEGIONELLA 

RAZO 12/06/2017 No detectado 

BALDAIO-SAÍÑAS 12/06/2017 No detectado 

PEDRA DO SAL 12/06/2017 No detectado 

 
 
 
 
Realizase un control de auga dos termos para o control de legionella,  estes controis realízanse todos os 
anos ó comezo da tempada de baño. Preséntanse os resultados dos controis para a tempada 2016. 
 

CONTROL DE LEGIONELLA NOS TERMOS 

TERMO DATA LEGIONELLA 

RAZO 12/06/2017 No detectado 

BALDAIO-SAÍÑAS 12/06/2017 No detectado 

PEDRA DO SAL 12/06/2017 No detectado 

11. CUMPRIMENTO DA LEXISLACION AMBIENTAL 

A organización cumpre con todos os requisitos legais e outros requisitos aplicables as actividades nas 
praias, facilitase un cadro resumen coa xustificación dos requisitos máis importantes: 
 

REFERENCIA LEGAL REQUISITO APLICACIÓN XUSTIFICACIÓN CUMPRIMENTO 

Regulamento 1221/2009 do 

Parlamento Europeo e do Consello 

do 25 de novembro de 2009 

relativo a  participación voluntaria 

das organizacións  nun sistema 

comunitario de xestión e 

auditorías medioambientais 

(EMAS), e polo que se derogan o 

Regulamento 761/2001 e as 

Decisións 2001/681/CE e 

2006/193/CE da Comisión 

(modificado polo Regulamento 

517/2013 e o Regulamento 

2017/1505 ) 

Todo o Regulamento e en particular o Artigo 4 
Preparación para o rexistro  
1. As organizacións que queiran inscribirse por primera 
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) a  luz dos resultados do análises medioambiental, 
desenvolverán e aplicarán un sistema de xestión 
medioambiental que abarque todos os requisitos os 
que se refire o anexo II e tendo en conta, cando se 
dispoña de elas, as mellores prácticas de xestión 
medioambiental para o sector específico o que se refire 
o artigo 46, apartado 1, letra a);  
c) realizarán unha auditoría interna conforme aos 
requisitos establecidos no punto A.5.5 do anexo II e no 
anexo III;  
d) prepararán unha declaración medioambiental con 
arreglo ao anexo IV. Cando se dispoña dos documentos 
de referencia sectoriais a 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 

O Concello ten un manual de Xestión 

Medioambiental e os procedementos 

correspondentes para cumprir cos requisitos 

do regulamento 

CONTROL DA AUGA DOS TERMOS (AUGA QUENTE SANITARIA): 
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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 
 

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 

Regulamento 596/2009 e Directiva 

2013/64 (Mayotte)) 

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

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 estructurais 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. 

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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    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: 
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. 

Real Decreto 833/1988, do 20 de 

xullo, polo que se aproba o 

Regulamento para a execución da 

Lei 20/1986, básica de Residuos 

tóxicos e perigosos (e as súas 

modificacións) 

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA: A administración 

ambiental competente autorizará a actividade xeradora 

de residuos perigosos. Rexistro da empresa dos RTP's:El 

produtor estará obrigado a levar un rexistro onde 

conste: cantidade, natureza, identificación, orixe, 

métodos e lugares de tratamento, datas de xeración e 

cesión do residuos, frecuencia de recollida e medio de 

transporte. DOCUMENTOS DA XESTIÓN: *Rexistrar e 

conservar os documentos de aceptación de RP e os 

exemplares destes durante un tempo non inferior a 5 

anos. *Cumprimentar os documentos de control e 

seguimento. *Notificación previa de traslado dos RP á 

Comunidade Autónoma. *Solicitude de admisión de 

residuos e documento de aceptación. ENTREGA: 

Prohibido entregar os RP a persoas físicas ou xurídicas 

non autorizadas. PEQUENOS PRODUTORES: Aqueles 

que xeren menos de 10.000 Kg ao ano. Quedan exentos 

do Pagamento dun seguro e da Declaración anual. 

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA: A 

administración ambiental competente 

autorizará a actividade xeradora de residuos 

perigosos. Rexistro da empresa dos RTP's:El 

produtor estará obrigado a levar un rexistro 

onde conste: cantidade, natureza, 

identificación, orixe, métodos e lugares de 

tratamento, datas de xeración e cesión do 

residuos, frecuencia de Polo tipo de residuos 

xerados na actividade de xestión das praias 

non é necesario darse de alta como produtor 

de residuos perigosos Las algas non se adoitan 

recoller, pero en caso de que a maquina de 

limpeza arrastre ningún destes residuos, Eulen 

farase cargo destes. En canto os residuos 

perigosos: os únicos residuos perigosos que se 

xeran da propia actividade son as pilas, que se 

recollen en colectores pequenos apropiados 

para estes residuos, onde se almacenan 

temporalmente e logo se trasladan ao punto 

limpo do Concello. fluorescentes: deposítanse 

no punto limpo. Residuos No Perigosos: 

residuos de mareas; madeiras, ramas e 

animais; algas; residuos inertes, son 

xestionados pola empresa subcontratar 

(EULEN). achégase o certificado de  xestión dos 

residuos de EULEN. 
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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 
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.  
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Decreto 174/2005, do 9 de xuño, 

polo que se regula o réxime 

xurídico da produción e xestión de 

residuos e o rexistro XERAL de 

produtores e xestores de residuos 

de Galicia  (modificado por 

Decreto 59/2009) 

Actividades exentas de autorización. 

Non requirirán autorización administrativa as 

actividades de xestión de residuos urbanos realizadas 

por: 

a) As entidades locais, cando realicen directamente a 

xestión. 

b) A Sociedade Galega de Medio (Sogama), cando 

realice directamente a xestión de residuos 

encomendada no artigo 29 da Lei 10/1997, do 22 de 

agosto, de residuos sólidos urbanos de Galicia. 

Actividades exentas de autorización. 

Non requirirán autorización administrativa as 

actividades de xestión de Las cantidades de 

residuos propios xerados pola xestión das 

praias non superan as cantidades indicadas 

para ningunha das tipoloxías de residuos 

establecidas na disposición. Todos os residuos 

xerados son xestionados a través da recollida 

do concello que esta subcontratar. Achégase 

autorización de URBASER. 

Plan de Xestión de Residuos 

Urbanos de Galicia 2010-2020 

Define as estratexias en materia de RSU, para dar 

resposta ás esixencias comunitarias sobre prevención 

da xeración de residuos e o fomento da reutilización, a 

reciclaxe e a recuperación. 

Pretende estabilizar a produción de lixo no período 

2014-2017 e lograr que en 2020 a poboación galega 

produza un 10% menos de RSU respecto dos 1,2 

millóns de toneladas que se xeran na actualidade 

(1,216 quilos por habitante/día), diminuír 

progresivamente os residuos que van parar a 

vertedoiros, incrementar a reutilización e a reciclaxe 

dos residuos ata un 30% do total dos residuos sólidos 

xerados. 

  

Decreto 106/2015 de 9 de xullo 

sobre contaminación acústica de 

Galicia 

Incorpóranse o dereito autonómico a normativa 

europea e estatal básica en materia de contaminación 

acústica e establécense normas adicionais de 

protección, a partir da derogación da lei 7/1997 

 

As actividades de xestión de praias non son 

supcetibles de emisións acústicas relevantes, 

os vehículos e maquinaria dispoñen de 

marcado CE e ITV. Non está permitida a 

megafonía só utilízase en caso de emerxencia 

ou evacuación e para anunciar cambios de 

bandeira, ambientais ou sanitarios. 

Ordenanza municipal reguladora 

das praias do Concello de Carballo 

Publicación definitiva: 27-11-2013 

BOP n.º 226 

 De obrigado cumprimento toda a ordenanza226 

  

 

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 2017 realizáronse os cursos de: 

- E curso de formación a todo o persoal implicado nas praias, e anualmente valorarase a 
formación continua dos traballadores. 

 

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 
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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 2017 só se realizou unha comunicación, feita polo responsable de medio ambiente en 
cumprimento coa nova versión da norma ISO 14001:2015. En esta comunicación facíanse públicos, para 
todas as partes interesadas, os obxectivos propostos para o 2017, a política de medio ambiente e os 
aspectos ambientais significativos. 

 

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 
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 2017 non se produciron  incidencias  que afectasen á xestión ambiental das praias. 
Último simulacro realizado en xullo de 2017. 

 

 

15. ENTORNO NATURAL 

As praias de Carballo encóntranse no ámbito do espazo Natural de Razo-Baldaio 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. 
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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.  
Durante o 2017 realízase a adaptación do sistema de xestión ambiental a ISO 14001:2015  e a 

renovación do Regulamento EMAS. Próxima declaración ambiental en setembro de 2019. 
 
 

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 
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DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR 

 

 

 
 

 

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009 

modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505 

 

Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL 

ES-V-0001 

 

Fecha de Validación : 
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