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LOCALIZACIÓN DO ÁMBITO DE ESTUDO

ZONA 3: DENDE MALPICA ATA FERROL



EVOLUCIÓN DOS PUNTOS DE VERTIDO
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ANALISE DA SITUACIÓN ACTUAL
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ANALISE DA SITUACIÓN ACTUAL POR CONCELLO
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PUNTOS CONTAMINANTES

O PCV avalía:

 número de vertidos 

 caudal 

 carga contaminante
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PUNTOS CONTAMINANTES
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APORTES NATURAIS

Puntualmente poden producir un
episodio de contaminación nas
rías e zonas costeiras (rexistrados
nas analíticas efectuadas por
Intecmar nos moluscos ou
Sanidade nas zonas de baño).

APORTES 
NATURAIS

MALPICA 0
CARBALLO 0
A LARACHA 0
ARTEIXO 0
A CORUÑA 1
OLEIROS 4
CAMBRE 1
CULLEREDO 0
SADA 1
BERGONDO 4
BETANZOS 0
PADERNE 3
MIÑO 3
PONTEDEUME 2
CABANAS 1
ARES 1
MUGARDOS 1
FENE 2
NEDA 0
NARÓN 2
FERROL 2

Total xeral 28

CONCELLOS Contaminantes

Casos rexistrados:

•Rego Callou (zona de Miodelo)

•Río Maior (Sada e Bergondo)

•Río Monelos e Quintas (A Coruña)

•Río Gandarío e Cavanés (Bergondo)



MEDIO RECEPTOR

ACTUALMENTE 

SÓ 2 MASAS DE AUGA 

PRESENTAN 

INCUMPRIMENTOS LEGAIS 

DE MICROBIOLOXÍA

2010 – 2016

50% MELLORA

Cumplimiento lei de 
augas

Cumplimiento lei de 
augas

Ferrol Ferrol Si Si
Grande de Xubia Narón, Neda e Fene No No
Dexo Ares, Oleiros e A Coruña Si Si

Ares
Oleiros, Sada, Bergondo, 
Paderne, Miño, Pontedeume, 
Cabanas, Fene e Ares

Si Si

Eume (Pontedeume) Cabanas e Pontedeume No Si
Mendo-Mandeo Bergondo, Paderne e Betanzos No No
A Coruña Oleiros e A Coruña Si Si

Mero (Ría do Burgo)
A Coruña, Culleredo, Cambre e 
Oleiros

No Si

Bens A Coruña e Arteixo Si Si

Costa da Morte
Arteixo, A laracha, Carballo e 
Malpica de Bergantiños

Si Si

VALORACION 
DATOS 2014-2016Nome da masa de 

auga

VALORACION 
DATOS 2010-2013Concellos limitrofes coa masa 

de auga



ATENCIÓN DE ALERTAS POR VERTIDO
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4. EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN ATA 

 

 

Dende o ano 2010 ata a actualidade, na 

 

a) Evolución dos puntos de vertido:

- Aumenta o inventariado

realizados polo PCV en todos

Dominio Público Marítimo Terrestre nos 21 Concellos comprendidos dende Malpica de 

Bergantiños ata Ferrol.
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SITUACIÓN ATA A ACTUALIDADE 

 

ende o ano 2010 ata a actualidade, na Zona 3 obsérvase: 

Evolución dos puntos de vertido: 

inventariado de novos puntos, ao continuar os labores de seguimento

realizados polo PCV en todos os puntos de vertido localizados directamente ao 

Dominio Público Marítimo Terrestre nos 21 Concellos comprendidos dende Malpica de 

Bergantiños ata Ferrol. 
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ao continuar os labores de seguimento 

os puntos de vertido localizados directamente ao 

Dominio Público Marítimo Terrestre nos 21 Concellos comprendidos dende Malpica de 

9

3%

74

26%

10

4%

PUNTOS DE VERTIDO SEGUNDO O SEU ESTADO (2015)

Altamente contaminantes

Contaminantes

En investigación

Cumpren límites

TOTAL: 
283



 

- O número de puntos libres de contaminación 

de 218 puntos inventa

inventariados (un 78 %) na actualidade

 
- Persisten 73 puntos con aportes contaminantes

conforman a Zona 3.  Este dato, tendo en conta que en total 

inventariados 392 puntos

catalogados. Atendendo aos datos de anos anteriores, percíbese con claridade a 

evolución da diminución dos puntos de vertido contaminantes

datos de 2010 para esta zona, o PCV tiña catalogados como puntos con presenza 

constatada de emisións contaminantes 91 puntos dun total de 218 (

2015, cando se celebraron as anteriores reunións no marco do Plan de Acción do 

Marisqueo, había catalogados nos c

contaminantes (9 deles altamente contaminantes), dun total de 283, o que supón o 

29 % do total. A data de hoxe xa non queda na zona ningún vertido que reúna os 

criterios da prioridade ”altamente contaminante”.

 

Para os restantes puntos de vertido identificados na zona, que aportan contaminación ao 

medio, por parte do Plan de Control de Vertidos seguirase traballando na mesma liña que ata 

a data, colaborando cos organismos ou titulares destes puntos

deficiencias ou aportes contaminantes, asesorando

conseguir a eliminación dos aportes de contaminación ao medio. 

 

b) Situación actual da zona:

o Destes 73 puntos de vertido prioritarios:

 - 23 deles están pendentes da execución das obras anteriormente indicadas que 

previsiblemente os emendarán.

  - Para os 50 restantes, 39 son titularidades de Concellos, Portos e algún particular, e 

maioritariamente corresponden a redes unitarias ou canalización

aportes de augas residuais. Estes puntos están en vías de subsanación por parte dos 

titulares ou serán incluídos nas próximas campañas de revisión efectuadas. Os 

restantes, son de natureza industrial. Para estes, realízanse inspe
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puntos libres de contaminación aumentou, de 80

de 218 puntos inventariados (37 %) en 2010, a 308 dun total de

(un 78 %) na actualidade.  

73 puntos con aportes contaminantes distribuídos nos 21 concellos que 

conforman a Zona 3.  Este dato, tendo en conta que en total a data de hoxe

puntos, supón o 19 % da totalidade de

catalogados. Atendendo aos datos de anos anteriores, percíbese con claridade a 

evolución da diminución dos puntos de vertido contaminantes.

para esta zona, o PCV tiña catalogados como puntos con presenza 

constatada de emisións contaminantes 91 puntos dun total de 218 (

, cando se celebraron as anteriores reunións no marco do Plan de Acción do 

Marisqueo, había catalogados nos concellos da actual zona 83 puntos con aportes 

(9 deles altamente contaminantes), dun total de 283, o que supón o 

do total. A data de hoxe xa non queda na zona ningún vertido que reúna os 

criterios da prioridade ”altamente contaminante”. 

Para os restantes puntos de vertido identificados na zona, que aportan contaminación ao 

por parte do Plan de Control de Vertidos seguirase traballando na mesma liña que ata 

cos organismos ou titulares destes puntos, co obxecto de localizar as 

deficiencias ou aportes contaminantes, asesorando tecnicamente aos titulares co fin de 

conseguir a eliminación dos aportes de contaminación ao medio.  

Situación actual da zona: 

Destes 73 puntos de vertido prioritarios: 

deles están pendentes da execución das obras anteriormente indicadas que 

previsiblemente os emendarán. 

Para os 50 restantes, 39 son titularidades de Concellos, Portos e algún particular, e 

maioritariamente corresponden a redes unitarias ou canalizacións de augas pluviais con 

aportes de augas residuais. Estes puntos están en vías de subsanación por parte dos 

titulares ou serán incluídos nas próximas campañas de revisión efectuadas. Os 

restantes, son de natureza industrial. Para estes, realízanse inspe

 

de 80 vertidos dun total 

dun total de 392 vertidos 

distribuídos nos 21 concellos que 

a data de hoxe constan 

a totalidade de puntos de vertido 

catalogados. Atendendo aos datos de anos anteriores, percíbese con claridade a 

. Se consideramos os 

para esta zona, o PCV tiña catalogados como puntos con presenza 

constatada de emisións contaminantes 91 puntos dun total de 218 (42 %). No ano 

, cando se celebraron as anteriores reunións no marco do Plan de Acción do 

83 puntos con aportes 

(9 deles altamente contaminantes), dun total de 283, o que supón o 

do total. A data de hoxe xa non queda na zona ningún vertido que reúna os 

Para os restantes puntos de vertido identificados na zona, que aportan contaminación ao 

por parte do Plan de Control de Vertidos seguirase traballando na mesma liña que ata 

co obxecto de localizar as 

aos titulares co fin de 

deles están pendentes da execución das obras anteriormente indicadas que 

Para os 50 restantes, 39 son titularidades de Concellos, Portos e algún particular, e 

s de augas pluviais con 

aportes de augas residuais. Estes puntos están en vías de subsanación por parte dos 

titulares ou serán incluídos nas próximas campañas de revisión efectuadas. Os 11 

restantes, son de natureza industrial. Para estes, realízanse inspeccións periódicas ás 



 

instalacións en diferentes situacións, derivándose as correspondentes actuacións por 

parte de Augas de Galicia ou autoridade competente.

 

Os vertidos susceptibles de autorización, tanto os industriais como os sistemas de depuración 

doméstico-urbanos, son obxecto de controis periódicos por parte de Augas de Galicia ou do 

plan de Control de Vertidos, co obxecto de verificar o cumprimento dos condicionantes 

establecidos e dos límites de vertido.

 

c. Obras Hidráulicas: 

- Nesta zona, nos últimos 

hidráulicas que afectan a algúns dos puntos de vertido inventariados catalogados 

como prioritarios. Entre estas actuacións, cabe citar:

 
� “ Interceptor Xeral da Marxe dereita da ría de Ferrol

data de hoxe. Posibilitou a 

na ría de Ferrol nos Concellos de Ferrol e Narón.

 

� “Execución da EDAR de Malpica” 

funcionamento, e que propiciou a

residuais directos ao mar

 
� “Execución da EDAR de Gandarío”,

eliminar numerosas conexións de augas residuais ao rego de Gandarío

redes de pluviais na zona, 

augas da zona de baño de Gandarío. Actualmente están pendentes de rematar as 

actuacións para completar as acometidas de vivendas da zona que leva a cabo o 

Concello de Bergondo, e que conlevarán a emenda definitiv

vertido existentes

 

� “Optimización dos Bombeos do Temple e Pasaxe, mediante construción dun sifón 

na ría do Burgo”, 

minimización dos episodios de vertidos puntuais por alivios dende os bombeos do 

Temple (no Concello de Cambre) e Pasaxe (en Oleiros)
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instalacións en diferentes situacións, derivándose as correspondentes actuacións por 

parte de Augas de Galicia ou autoridade competente. 

Os vertidos susceptibles de autorización, tanto os industriais como os sistemas de depuración 

urbanos, son obxecto de controis periódicos por parte de Augas de Galicia ou do 

plan de Control de Vertidos, co obxecto de verificar o cumprimento dos condicionantes 

establecidos e dos límites de vertido. 

a, nos últimos anos (dende 2015) planificáronse 

hidráulicas que afectan a algúns dos puntos de vertido inventariados catalogados 

como prioritarios. Entre estas actuacións, cabe citar: 

Interceptor Xeral da Marxe dereita da ría de Ferrol”, practicamente finalizada a 

osibilitou a emenda de 22 importantes puntos de vertido directos

na ría de Ferrol nos Concellos de Ferrol e Narón. 

Execución da EDAR de Malpica” , obra finalizada coa nova EDAR en 

funcionamento, e que propiciou a emenda de 3 puntos de vertido de augas 

residuais directos ao mar. 

“Execución da EDAR de Gandarío”, xa finalizada. Con esta obra conseguironse 

numerosas conexións de augas residuais ao rego de Gandarío

redes de pluviais na zona, o que repercutiu nunha mellora notoria na calidade das 

augas da zona de baño de Gandarío. Actualmente están pendentes de rematar as 

actuacións para completar as acometidas de vivendas da zona que leva a cabo o 

Concello de Bergondo, e que conlevarán a emenda definitiv

vertido existentes á praia. 

“Optimización dos Bombeos do Temple e Pasaxe, mediante construción dun sifón 

na ría do Burgo”, que se atopa en execución na actualidade e repercutirá na 

dos episodios de vertidos puntuais por alivios dende os bombeos do 

Temple (no Concello de Cambre) e Pasaxe (en Oleiros)

 

instalacións en diferentes situacións, derivándose as correspondentes actuacións por 

Os vertidos susceptibles de autorización, tanto os industriais como os sistemas de depuración 

urbanos, son obxecto de controis periódicos por parte de Augas de Galicia ou do 

plan de Control de Vertidos, co obxecto de verificar o cumprimento dos condicionantes 

 unha serie de obras 

hidráulicas que afectan a algúns dos puntos de vertido inventariados catalogados 

practicamente finalizada a 

emenda de 22 importantes puntos de vertido directos 

, obra finalizada coa nova EDAR en 

emenda de 3 puntos de vertido de augas 

. Con esta obra conseguironse 

numerosas conexións de augas residuais ao rego de Gandarío e nas 

nunha mellora notoria na calidade das 

augas da zona de baño de Gandarío. Actualmente están pendentes de rematar as 

actuacións para completar as acometidas de vivendas da zona que leva a cabo o 

Concello de Bergondo, e que conlevarán a emenda definitiva dos puntos de 

“Optimización dos Bombeos do Temple e Pasaxe, mediante construción dun sifón 

na actualidade e repercutirá na 

dos episodios de vertidos puntuais por alivios dende os bombeos do 

Temple (no Concello de Cambre) e Pasaxe (en Oleiros) pola mellora destas 



 

infraestruturas. 

puntuais ou sobrecarga no saneamento da

mesa relativa a calidade das augas no Plan de Acción do Marisqueo no ano 2015 

(Grupo Ártabro), que tivo lugar neste mesmo lugar n

 
� “Construción do tanque de tormentas de Santa Cruz, Oleiros”

actualmente, e 

puntuais producidos á ría da Coruña na zona de Santa Cruz dende o bombeo 

actual, ao incrementar notoriamente a capacidade da rede e infraestruturas de 

saneamento da zona.

 
� “Melloras no sistema de saneamento e depuración no Concello de Neda”,

actualmente en execución

DPMT. 

 
� “Saneamento en Ber, Pontedeume”, 

importantes vertidos contaminantes.

 
� “Melloras no saneamento en Cabanas e Pontedeume. Fase I”, 

o saneamento na ría e 

augas residuais. 

 
� “Saneamento na Malata, t.m. de Ferrol”, 

eliminará cando 

 

Por último, cómpre salientar

naturais nas rías ou zonas costeiras tamén son obxecto de control analítico por parte do PCV, 

co fin de detectar indicios de posibles vertidos localizados augas arriba. Neste senso, na zona 

obxecto de estudio, detéctanse 27 desembocaduras con aportes contaminantes nos últimos 

controis efectuados. Cómpre i

contaminación detectados augas arriba

salvo excepcións puntuais, non supoñen un aporte tan elevado de contaminación ao medio 

polo efecto da dilución. 
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infraestruturas. Cómpre indicar ao respecto, que esta problemática

puntuais ou sobrecarga no saneamento da zona), tratouse na anterior reunión da 

mesa relativa a calidade das augas no Plan de Acción do Marisqueo no ano 2015 

(Grupo Ártabro), que tivo lugar neste mesmo lugar no mes de

“Construción do tanque de tormentas de Santa Cruz, Oleiros”

actualmente, e ao igual que a anterior, reducirá considerablemente os alivios 

puntuais producidos á ría da Coruña na zona de Santa Cruz dende o bombeo 

, ao incrementar notoriamente a capacidade da rede e infraestruturas de 

nto da zona. 

“Melloras no sistema de saneamento e depuración no Concello de Neda”,

actualmente en execución. Permitirá eliminar polo menos 3 focos de vertido

“Saneamento en Ber, Pontedeume”, que está pendente de licitación e 

tes vertidos contaminantes. 

“Melloras no saneamento en Cabanas e Pontedeume. Fase I”, 

o saneamento na ría e conseguirá a eliminación de 3 importantes vertidos de 

 

“Saneamento na Malata, t.m. de Ferrol”, actuación pendente de licitación, e que 

cando menos 6 puntos de vertido de augas residuais directos ao DPMT

cómpre salientar que as desembocaduras de ríos, regatos ou outros aportes 

naturais nas rías ou zonas costeiras tamén son obxecto de control analítico por parte do PCV, 

co fin de detectar indicios de posibles vertidos localizados augas arriba. Neste senso, na zona 

de estudio, detéctanse 27 desembocaduras con aportes contaminantes nos últimos 

Cómpre indicar que para estes casos, estase a traballar nos focos de 

contaminación detectados augas arriba que causan esta contaminación

salvo excepcións puntuais, non supoñen un aporte tan elevado de contaminación ao medio 

 

ndicar ao respecto, que esta problemática (alivios 

, tratouse na anterior reunión da 

mesa relativa a calidade das augas no Plan de Acción do Marisqueo no ano 2015 

o mes de setembro de 2015. 

“Construción do tanque de tormentas de Santa Cruz, Oleiros”. Obra en execución 

reducirá considerablemente os alivios 

puntuais producidos á ría da Coruña na zona de Santa Cruz dende o bombeo 

, ao incrementar notoriamente a capacidade da rede e infraestruturas de 

“Melloras no sistema de saneamento e depuración no Concello de Neda”, 

Permitirá eliminar polo menos 3 focos de vertido ao 

que está pendente de licitación e eliminará 3 

“Melloras no saneamento en Cabanas e Pontedeume. Fase I”, obra que reforzará 

eliminación de 3 importantes vertidos de 

actuación pendente de licitación, e que 

menos 6 puntos de vertido de augas residuais directos ao DPMT. 

que as desembocaduras de ríos, regatos ou outros aportes 

naturais nas rías ou zonas costeiras tamén son obxecto de control analítico por parte do PCV, 

co fin de detectar indicios de posibles vertidos localizados augas arriba. Neste senso, na zona 

de estudio, detéctanse 27 desembocaduras con aportes contaminantes nos últimos 

ndicar que para estes casos, estase a traballar nos focos de 

que causan esta contaminación. De todas formas, e 

salvo excepcións puntuais, non supoñen un aporte tan elevado de contaminación ao medio 
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