
Plan de Acción do Marisqueo

ZONA 1: DENDE A GUARDA ATA CATOIRA

Concellos de: A Guarda, O Rosal, Oia, Baiona, Nigrán, Vigo, 
Redondela, Soutomaior, Vilaboa, Moaña, Cangas, Bueu, Marín, 

Pontevedra, Poio, Sanxenxo, O Grove, Meaño, Ribadumia, 
Cambados, Vilanova de Arousa, A Illa de Arousa, Vilagarcía e 

Catoira

Pontevedra, 29 de setembro de 2017



LOCALIZACIÓN DO ÁMBITO DE ESTUDO

ZONA 1: DENDE A GUARDA ATA CATOIRA

Enorme extensión:

�24 Concellos

�4 Rías
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ANALISE DA SITUACIÓN ACTUAL POR CONCELLO
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PUNTOS CONTAMINANTES

TOTAL:  124 puntos 
de vertido

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 a raíz de
desembocaduras de cauces
naturais

Contaminantes

A GUARDA 0
O ROSAL 0

OIA 0

BAIONA 1
NIGRÁN 3

VIGO 3

REDONDELA 5

CONCELLOS Río Con (Vilagarcía)

REDONDELA 5

SOUTOMAIOR 0

VILABOA 8

MOAÑA 4

CANGAS 9

BUEU 6

MARÍN 2
PONTEVEDRA 3

POIO 6
SANXENXO 4
O GROVE 1
MEAÑO 1
RIBADUMIA 0
CAMBADOS 4
VILANOVA DE AROUSA 2
A ILLA DE AROUSA 0
VILAGARCÍA DE AROUSA 2
CATOIRA 0

Total : 64

Rego do Bao (Vigo)

Río Gafos (Pontevedra)



MEDIO RECEPTOR

ZONA GAL ÁREA DE PRODUCIÓN 
CLASIFICACIÓN 

INTECMAR

09-01 Parte externa da ría de Arousa B

09-02-1 Parte externa do Esteiro de Vilaboa B

09-02-2 Parte interna do Esteiro de Vilaboa B

09-04 Enseadas de Ribeira e Palmeira B

09-05 Enseadas da Pobra do Caramiñal e Cabo de Cruz B

09-06 Enseada de Rianxo, Vilagarcía e esteiro do río Ulla B

09-07-1 Saco de Fefiñáns C

09-07-2 Entre canos B

09-08 Enseada do Grove B

09-09 Enseada de Meloxo B

09-10 O Bohído - Sarrido B

10-01 Parte externa da ría de Pontevedra A

10-03 Parte interna da ría de Aldán B

10-04 Parte externa da ría de Aldán A

10-05 Parte media da ría de Pontevedra (Portonovo - Bueu) B

10-06-1 Samieira B

10-06-2 Parte media da ría de Pontevedra B

10-07 Enseada de Campelo B

ACTUALMENTE EXISTEN 
3 ZONAS GAL 

CLASIFICADAS “C”

10-07 Enseada de Campelo B

10-08-1 Zona norte do banco dos Praceres B

10-08-2 Zona sur do banco dos Praceres B

11-01-1 Parte externa da ría de Vigo B

11-01-2 Enseada de Barra A

11-02 Enseada de Moaña B

11-03 Esteiro do río Miñor C

11-04 Parte media da ría de Vigo B

11-05 Parte interna da ría de Vigo B

11-06-1 Enseada de Arcade B

11-06-2 Enseada de Larache C

11-07 Enseada de Baiona B



ATENCIÓN DE ALERTAS POR VERTIDO
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4. EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN ATA 

a) Evolución dos puntos de vertido

Dende o ano 2010 ata a actualidade, 

- Aumenta o rexistro de novos puntos, ao continuar 

- Increméntase notoriamente

de hoxe presentan ausencia de contaminaci

147 vertidos libres 

645 (un 76 %) na actualidade, moitos deles emendados froito das actuacións 

levadas a cabo. 

- Tamén cómpre indicar que descendeu notoriamente, dende o ano 2010, a cifra 

dos puntos de vertido catalogados como “en investigación”, correspondentes 

maioritariamente a focos con indicios contaminantes pendentes 

mostra, pasando de 105 puntos de 

de 645 actualmente (5

- Por último, respecto aos puntos de vertido contamina

número pola presión inspectora realizada, se ben redúcese de forma moi 

importante a porcentaxe que supón respecto ao 

pasando dun 33 % a un 19

b) Situación actual 

Respecto á problemática existente a data de hoxe n

zona, nos que se identifican 124

emisións contaminantes, a maior parte corresponden a 
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SITUACIÓN ATA A ACTUALIDADE 

Evolución dos puntos de vertido 

ende o ano 2010 ata a actualidade, obsérvase que: 

Aumenta o rexistro de novos puntos, ao continuar os labores de seguimento

notoriamente a porcentaxe de puntos emendados ou que a data 

de hoxe presentan ausencia de contaminación. Concretamente, pasouse de 

vertidos libres de contaminación dun total de 349 (39 %) en 2010, a 492

%) na actualidade, moitos deles emendados froito das actuacións 

Tamén cómpre indicar que descendeu notoriamente, dende o ano 2010, a cifra 

dos puntos de vertido catalogados como “en investigación”, correspondentes 

maioritariamente a focos con indicios contaminantes pendentes 

mostra, pasando de 105 puntos de 349 no ano 2010 (28 %) a unicamente 2

de 645 actualmente (5 %). 

respecto aos puntos de vertido contaminantes, increme

la presión inspectora realizada, se ben redúcese de forma moi 

importante a porcentaxe que supón respecto ao total de pun

pasando dun 33 % a un 19%. 

 

Respecto á problemática existente a data de hoxe nos Concellos agrupados nesta 

os que se identifican 124 puntos de vertido con presenza constatada de 

emisións contaminantes, a maior parte corresponden a puntos de vertido de augas 
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s labores de seguimento. 

a porcentaxe de puntos emendados ou que a data 

ón. Concretamente, pasouse de 

dun total de 349 (39 %) en 2010, a 492 de 

%) na actualidade, moitos deles emendados froito das actuacións 

Tamén cómpre indicar que descendeu notoriamente, dende o ano 2010, a cifra 

dos puntos de vertido catalogados como “en investigación”, correspondentes 

maioritariamente a focos con indicios contaminantes pendentes de toma de 

%) a unicamente 29 

ntes, incrementouse o 

la presión inspectora realizada, se ben redúcese de forma moi 

total de puntos inventariados 

os Concellos agrupados nesta 

puntos de vertido con presenza constatada de 

e vertido de augas 

29

5%

PUNTOS DE VERTIDO (2017)



 

residuais urbanas sen depuración

domésticas procedentes de vivendas particulares (6)

aportes contaminantes 

hoxe 86 focos con esta tipoloxía. Para estes puntos

levando a cabo campañas periódicas cos titulares

deficiencias causantes da contaminación nas redes, ou as posibles solucións para 

aqueles puntos nos cales os aportes contaminantes xa foron identificados.

Por outra banda, detéctanse 

augas residuais urbanas que presentan deficiencias no seu funcionamento e/ou 

dimensionamento e non acadan o cumprimento dos valores límite de referencia 

establecidos. Para estes puntos de vertido, realízanse inspeccións periódicas dando 

traslado a Augas de Galicia e aos Concellos titulares 

inspeccións. O Departamento de Explotación de Depuradoras de Augas de Galicia e o 

Departamento de Obras de Augas de Galicia, xunto aos Concellos titulares e 

explotadores das plantas de depuración, traballan na medida do posible para dar 

solucións a problemática existente neste contexto. Neste senso, nos últimos anos 

completouse a obra da EDAR de 

algunha actuación para implantación

exemplo a obra de modernización e ampliación da EDAR de Lagares. Así mesmo 

tamén se atopa pendente de l

Poio. 

Os 19 puntos de vertido

puntos procedentes de industrias, as cales contan con resolución de autorización de 

vertido, realízanse inspeccións periódicas en diferentes condicións, e respecto aos 

incumprimentos detectados nas mostraxes ou anomalías ob

inspeccións, realízanse as correspondentes actuacións administrativas.

Cabe indicar que todas as instalacións industriais, son obxecto de inspeccións 

periódicas por parte do Plan de Control de Vertidos, tanto as sinaladas anteriormente 

nas cales se detectaron incumprimentos, como aquelas que habitualmente cumpren as 

especificacións establecidas na resolucións.

 

7 / 8 

residuais urbanas sen depuración (8), puntos de vertido de augas residuais 

domésticas procedentes de vivendas particulares (6) ou de redes de pluviais con 

 (72), de titularidade municipal. Así, detéctanse a data de 

con esta tipoloxía. Para estes puntos de vertido, estase a traballar

campañas periódicas cos titulares, co obxecto de ide

deficiencias causantes da contaminación nas redes, ou as posibles solucións para 

aqueles puntos nos cales os aportes contaminantes xa foron identificados.

Por outra banda, detéctanse 19 puntos de vertido de sistemas de depuración de 

augas residuais urbanas que presentan deficiencias no seu funcionamento e/ou 

dimensionamento e non acadan o cumprimento dos valores límite de referencia 

establecidos. Para estes puntos de vertido, realízanse inspeccións periódicas dando 

raslado a Augas de Galicia e aos Concellos titulares dos resultados obtidos en ditas 

inspeccións. O Departamento de Explotación de Depuradoras de Augas de Galicia e o 

Departamento de Obras de Augas de Galicia, xunto aos Concellos titulares e 

as plantas de depuración, traballan na medida do posible para dar 

solucións a problemática existente neste contexto. Neste senso, nos últimos anos 

completouse a obra da EDAR de O Grove, que xa se atopa en funcionamento e

para implantación de melloras ou construción de novas, como por 

exemplo a obra de modernización e ampliación da EDAR de Lagares. Así mesmo 

tamén se atopa pendente de licitación a obra para a construción da nova EDAR de 

puntos de vertido restantes contaminantes, teñen orixe industrial

puntos procedentes de industrias, as cales contan con resolución de autorización de 

vertido, realízanse inspeccións periódicas en diferentes condicións, e respecto aos 

incumprimentos detectados nas mostraxes ou anomalías observadas durante as 

inspeccións, realízanse as correspondentes actuacións administrativas.

Cabe indicar que todas as instalacións industriais, son obxecto de inspeccións 

periódicas por parte do Plan de Control de Vertidos, tanto as sinaladas anteriormente 

nas cales se detectaron incumprimentos, como aquelas que habitualmente cumpren as 

especificacións establecidas na resolucións. 

 

, puntos de vertido de augas residuais 

de redes de pluviais con 

detéctanse a data de 

de vertido, estase a traballar 

, co obxecto de identificar as 

deficiencias causantes da contaminación nas redes, ou as posibles solucións para 

aqueles puntos nos cales os aportes contaminantes xa foron identificados. 

de depuración de 

augas residuais urbanas que presentan deficiencias no seu funcionamento e/ou 

dimensionamento e non acadan o cumprimento dos valores límite de referencia 

establecidos. Para estes puntos de vertido, realízanse inspeccións periódicas dando 

os resultados obtidos en ditas 

inspeccións. O Departamento de Explotación de Depuradoras de Augas de Galicia e o 

Departamento de Obras de Augas de Galicia, xunto aos Concellos titulares e 

as plantas de depuración, traballan na medida do posible para dar 

solucións a problemática existente neste contexto. Neste senso, nos últimos anos 

ue xa se atopa en funcionamento e 

elloras ou construción de novas, como por 

exemplo a obra de modernización e ampliación da EDAR de Lagares. Así mesmo 

ción da nova EDAR de 

orixe industrial. Para os 

puntos procedentes de industrias, as cales contan con resolución de autorización de 

vertido, realízanse inspeccións periódicas en diferentes condicións, e respecto aos 

servadas durante as 

inspeccións, realízanse as correspondentes actuacións administrativas. 

Cabe indicar que todas as instalacións industriais, son obxecto de inspeccións 

periódicas por parte do Plan de Control de Vertidos, tanto as sinaladas anteriormente e 

nas cales se detectaron incumprimentos, como aquelas que habitualmente cumpren as 



 

Por outra banda, cabe indicar que os d

aos puntos de vertido detectados en DPMT, 

naturais con contaminación no mar

supor un aporte de contaminación importante. 

desembocadura do rego Pugariño

marxe esquerda da praia de Arealonga, no Concello de Redondela; dito rego recibe 

aportes contaminantes no seu percorrido, sobre os que se actúa co obxecto de acadar 

a súa eliminación.  Outro exemplo sería a desembocadura do r

Baiona, atravesando praia América, no Concello de Nigrán, na cal se detectou 

contaminación microbiolóxica nas análises efectuadas pola Consellería de Sanidade, 

xa que se emprega como zona de baño.

conxuntas con técnicos municipais localizando varios aportes contaminantes que xa 

foron subsanados, proseguindo as labores de inspección a día de hoxe.

Obras hidráulicas 

Nesta zona leváronse a cabo nos últimos anos

proxectadas unha serie de obras hidráulicas que afectan a algúns dos puntos de 

vertido inventariados catalogados como prioritarios

�  “Recollida dos vertidos ao saco de Fefiñáns. Fases I e II

de hoxe, que recolleu parte do 

mar. 

As seguintes son obras pendentes de licitación que darán lugar á mellora das EDARs 

e do saneamento da zona:

� “Construcción da nova EDAR de Poio

As seguintes son obras que se atopan en execución a día de ho

� “Modernización e ampliación da nova EDAR de Lagares

� “Mellora do colector xeral e nova impulsión de Marín”

� “Mellora da estación de bombeo de Lameira”
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Por outra banda, cabe indicar que os datos recollidos na presentación

aos puntos de vertido detectados en DPMT, pero non ás desembocaduras de aportes 

urais con contaminación no mar, existindo 64 nesta zona, que nalgún caso poden 

supor un aporte de contaminación importante. Exemplo disto serían os puntos de

desembocadura do rego Pugariño eo rego Cidadelle na ría de Vigo, atravesando a 

marxe esquerda da praia de Arealonga, no Concello de Redondela; dito rego recibe 

aportes contaminantes no seu percorrido, sobre os que se actúa co obxecto de acadar 

a súa eliminación.  Outro exemplo sería a desembocadura do río Muíños na ría de 

Baiona, atravesando praia América, no Concello de Nigrán, na cal se detectou 

contaminación microbiolóxica nas análises efectuadas pola Consellería de Sanidade, 

xa que se emprega como zona de baño. Nesta canle se efectuaron varias inspec

conxuntas con técnicos municipais localizando varios aportes contaminantes que xa 

, proseguindo as labores de inspección a día de hoxe.

Nesta zona leváronse a cabo nos últimos anos (dende 2015), están en execución ou

proxectadas unha serie de obras hidráulicas que afectan a algúns dos puntos de 

vertido inventariados catalogados como prioritarios: 

Recollida dos vertidos ao saco de Fefiñáns. Fases I e II” obra finalizada a data 

ecolleu parte do saneamento da zona, que antes era vertido

As seguintes son obras pendentes de licitación que darán lugar á mellora das EDARs 

e do saneamento da zona: 

Construcción da nova EDAR de Poio”  

As seguintes son obras que se atopan en execución a día de hoxe 

Modernización e ampliación da nova EDAR de Lagares”  

Mellora do colector xeral e nova impulsión de Marín” 

“Mellora da estación de bombeo de Lameira” 

 

atos recollidos na presentación fan referencia 

pero non ás desembocaduras de aportes 

que nalgún caso poden 

Exemplo disto serían os puntos de 

na ría de Vigo, atravesando a 

marxe esquerda da praia de Arealonga, no Concello de Redondela; dito rego recibe 

aportes contaminantes no seu percorrido, sobre os que se actúa co obxecto de acadar 

ío Muíños na ría de 

Baiona, atravesando praia América, no Concello de Nigrán, na cal se detectou 

contaminación microbiolóxica nas análises efectuadas pola Consellería de Sanidade, 

Nesta canle se efectuaron varias inspeccións 

conxuntas con técnicos municipais localizando varios aportes contaminantes que xa 

, proseguindo as labores de inspección a día de hoxe. 

están en execución ou 

proxectadas unha serie de obras hidráulicas que afectan a algúns dos puntos de 

obra finalizada a data 

, que antes era vertido ao 

As seguintes son obras pendentes de licitación que darán lugar á mellora das EDARs 
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