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PRESENTACION DA DECLARACION AMBIENTAL 
Situado nas Rías Baixas, Marín ofrécenos unha estampa marabillosa no seu litoral, 

con praias resgardadas de auga cristalina e area fina coa vexetación como telón de 

fondo. A cor verde da natureza do contorno mestúrase coa azul do ceo para dar paso 

á fermosa azul verdosa do mar 

 

No Concello de Marín convencidos da necesidade de establecer unha política e uns 

obxectivos medioambientais de protección e prevención da contaminación na xestión 

das praias, iniciamos a finais do ano 2008 a implantación dun Sistema de Xestión 

Medioambiental baseado na norma ISO 14001:2004 e no regulamento EMAS II.  

 

Dende o 10 de Xullo de 2009 o  Concello de Marín atopase rexistrado có numero ES-

GA-230. Ó alcance do sistema de xestión ambiental é “XESTION DE PRAIAS”, e dende 

aquela permanentemente estivo comprometido en materias de sustentabilidade, 

respecto ao medio ambiente e mellora continua. 

 

O longo do ano 2012 establecéronse as medidas pertinentes có fin de transicionar ó 

regulamento EMAS III. Rematada a tempada estival 2017 vimos de facer a 

adaptación do noso sistema de xestión ambiental os requisitos da ISO 14001:2015 

e do Regulamento (CE) 2017/1505, polo que se modifican os anexos I, II, y III do 

Regulamento (CE) no 1221/2009, EMAS III.  

 

Conscientes da importancia que ten a contorna natural e vista o aumento do nivel de 

esixencia das persoas usuarias en canto ao comportamento ambiental das 
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administracións públicas, dende  as Concellerías de Medio e de  Praias Seguimos 

apostando por unha xestión ambiental de excelencia no ámbito das praias do  

concello de Marín e continuamos a traballar na redución dos impactos ambientais 

asociados ao usufruto das Praias do Concello de Marín e na mellora dos servizos 

nestas ofrecidos con obxectivo converter as praias do municipio de Marín nun 

referente paisaxístico sostible co medio ambiente 

 

Con ese espírito preséntase esta declaración ambiental cos datos dá  tempada 2020,  

singularmente marcada pola pandemia derivada da enfermidade ocasionada polo 

virus  SARS- CoV-2, na cal vimos a necesidade de reducir os servizos aos usuarios 

das nosas praias en relación á dispoñibilidade de duchas e servizos  hixiénicos, e a 

dispoñibilidade de colectores de residuos nos areais, á vez que puxemos en marcha 

un pioneiro sistema de control de aforos e aviso ás partes interesadas 

 

 

Para a elaboración da DECLARACION AMBIENTAL dende 2019 vimos de ter en conta 

a modificación do Regulamento EMAS aprobada polo  Regulamento (UE) 2018/2026, 

que anula e substitúe o Anexo IV e fixa os requisitos de presentación de informes 

ambientais, e por tanto das Declaracións Ambientais,  e adicionalmente, a publicación 

da Decisión UE/2019/61, relativa ó documento de referencia sectorial  sobre as 

mellores prácticas de xestión ambiental, os indicadores sectoriais de comportamento 

ambiental e os parámetros comparativos de excelencia, para o sector da 

administración pública no marco do Regulamento (CE)  n.° 1221/2009.  

 

http://www.concellodemarin.es/mogor/
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O mantemento do rexistro EMAS e o recoñecemento Banceira Azul é importante o 

porque demostra que traballamos seguindo criterios de sostibilidade, respectuosos e 

que ofrecemos un turismo e uns servizos sustentables, acordes coa nosa filosofía de 

defensa da contorna  

 

  
 

 

 

Coa implantación deste sistema de xestión ambiental mantemos controlados, 

principalmente: os procesos de recollida e xestión de residuos xerados no ámbito das 

praias e os seus accesos, os procesos de consumo e control da calidade da auga en 

praias, o consumo eléctrico para iluminación de viais, paseos, areais e  chiringuitos, 

a calidade da auga de baño e a información aos usuarios, a incidencia sonora de 

actividades diúrnas e nocturnas, o cumprimento legal das distintas actividades 

levadas a cabo, con especial atención aos chiringuitos e o aseguramento do Plan de 

Usos de Tempada, o sistema de comunicación e concienciación ambiental aos 

usuarios das praias, a mellora de espazos naturais próximos á zona de praias , o 
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control dos posibles vertidos de augas residuais por desbordamento de fosas  sépticas 

ou perdidas na rede, e o control de posibles incidencias ambientais que puidesen 

ocorrer na zona de praias 

 

 

As praias de Marín volveron no 

verán 2020 a ser merecedoras 

do certificado de Bandeira Azul 

outorgado pola Adeac. 

Portocelo, Mogor, Aguete, Loira, 

O Santo-A Coviña revalidaron 

este distintivo de excelencia 

medioambiental, que premia 

non só a calidade das augas dos areais de Marín, senón tamén a prestación de 

servizos e de comodidades para os usuarios. 

 

 

Mellorar a sostibilidade do turismo e conseguir unha relación respectuosa co Medio 

Ambiente son dous obxectivos importantes que persegue o Concello. Con esta 

publicación pretendese facilitar ao público e a outras partes interesadas as liñas 

estratéxicas e as melloras permanentes acadadas no contexto medioambiental da 

xestión das praias. 

 

 

 

 

Marián Sanmartín García 

Concelleira de medio ambiente, benestar social, igualdade, educación e festas 

 

 

 

Maria Cristina Acuña González 

Concelleira de turismo, comercio, dinamización, parques e xardíns e cemiterios 

 

 

  



 

DECLARACION MEDIOAMBIENTAL 2020 

 

 

Página 8 de 83 

1. DESCRIPCIÓN DA ORGANIZACIÓN. ALCANCE DO 
SISTEMA DE XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

1.1. DATOS XERAIS. 

 

ORGANIZACIÓN: CONCELLO DE MARIN 

DIRECCIÓN DO CONCELLO: AVENIDA DE OURENSE S/N 

CIF: P3602600C 

TELEFONO: 986.880.300/886.208.086 

FAX: 986.882.013/886.208.087 

 

1.2. PRESENTACIÓN DO CONCELLO.  

Marín é un municipio español pertencente á provincia de Pontevedra, na Comunidade 

Autónoma de Galicia. Atópase situado na península do Morrazo, na marxe meridional 

da Ría de Pontevedra, a 7Km. de Pontevedra e a 27Km. de Vigo.  

 

Marín conta cunha poboación de 24242 habitantes (I.N.E decembro 2020) e cunha 

extensión de 35.9 Km2.  

 

Marín é coñecido mundialmente por albergar a Escola Naval Militar que foi trasladada 

ata esta localización en 1943 desde San Fernando (Cádiz).  

 

O CNAE do CONCELLO DE MARIN é o 84.11 correspondente a Actividades xerais da 

administración pública  

 

1.3. ALCANCE DO SISTEMA DE XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

As praias obxecto da implantación do Sistema de Xestión Medioambiental baseado 

no regulamento EMAS son  as enumeradas a continuación: 

▪ PORTOCELO. 

▪ MOGOR. 

▪ AGUETE. 

▪ LOIRA. 

▪ COVIÑA 

▪ SANTO DO MAR. 
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▪ LAPAMAN (Marín),  

▪ RIBEIRA PEQUENA,  

▪ OS NAMORADOS. 

 

Para o acceso dende o centro urbano do Concello de Marín ate as praias o propio 

Concello promove medios de transporte sostibles, habilitando liñas de autobuses que 

percorren todas as praias do municipio, distintas rutas ciclo turistas e areas dotadas 

de “aparcabicicletas”. Nas distintas praias periodicamente acondiciónanse os 

aparcadoiros, sinalizándoos de forma correcta o igual que os carrís de uso exclusivo 

para ciclistas ou uso compartido. 

 

As actividades que se desenvolven dentro do alcance do Sistema de Xestión 

Medioambiental das praias do CONCELLO DE MARIN son as actividades de 

seguridade, salvamento e primeiros auxilios, limpeza e recollida de residuos, 

mantemento das instalacións, accesos, servizos hixiénicos e actividades de lecer  

 

Dentro das actividades consideradas no alcance téñense en conta tamén o 

mantemento da maquinaria para dar servizo ás praias e que son xestionadas en 

instalacións pertencentes ao CONCELLO DE MARIN, no almacén-taller da SACOA/ 

Oficina de medio ambiente. 

 

Coa implantación e mantemento do Sistema de Xestión Medioambiental preténdese 

evitar a degradación das praias, e potenciar a mellora medioambiental das mesmas 

dende o punto de vista da súa  xestión e uso, potenciando no usuario a conciencia 

medioambiental e a sostibilidade. 

 

1.3.1. PRAIAS 

 
A.PORTOCELO. 

 

Praia rectilínea, de area dourada combinada con pequenas pedriñas, abicada nun 

entorno urbano, nas proximidades do núcleo de Marín e ben resgardada.. 

Comunicada coa praia de Mogor por un paseo que discorre baixo a sombra de pinos 

e eucaliptos. Con augas tranquilas, propicias para o baño e os deportes acuáticos: 

vela, esquí, motonáutica e windsurf. Fermosas vistas dos areais.. Presenta unha 

lonxitude de  350 m e unha anchura de  30 m en baixamar. 
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É una praia moi familiar onde o perfil de usuario adoita ser adultos con nenos, debido 

a proximidade o núcleo urbán. 

 

Para o acceso directamente á praia disponse na marxe dereita dunha rampla de 

acceso á praia a través dunhas escaleiras, e na marxe esquerda da mesma dun 

acceso a nivel con pasarelas e tamén escaleiras de acceso á praia.  

 

Portocelo dispón de sanitarios de libre acceso público. Realízanse actividades de 

limpeza diariamente na praia, baleirándose as papeleiras e limpando a area por 

medio da brigada de limpeza da contrata municipal có apoio de camións colectores.  

 

Na praia de Portocelo disponse de 1 restaurante,1 quiosco, 4 duchas no areal ,1 baño 

dotado con aseo adaptado para persoas dependentes e está dotada con balizamento.  

 

No verán 2020, no ámbito do plan de actuacións marcada pola pandemia derivada 

da enfermidade ocasionada polo virus  SARS- CoV-2, na cal vimos a necesidade de 

reducir os servizos aos usuarios das nosas praias en relación á dispoñibilidade de 

duchas e servizos  hixiénicos, e a dispoñibilidade de colectores de residuos nos areais, 

as duchas e o baño non estiveron operativos. 

 

A praia dispón de bandeira azul 

 

B. MOGOR 

 

Praia rasgada en forma de cuncha con unha lonxitude de 400 m e unha anchura 

media de 50 m. Presenta unha area branca e fina e forma de media lúa resgardada 
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dos ventos polos piñeirais que a rodean. Dispón de unhas magníficas vistas sobre a 

Ría de Pontevedra e a illa de Tambo.  

 

    

 

Na praia de Mogor disponse de 3 duchas no areal ,1 baño dotado con aseo adaptado 

para persoas dependentes e está dotada con balizamento, quiosco e hidropedais. A 

diferenza de Portocelo, Mogor ten dous bares-restaurantes a pe de praia. 

 

O perfil de usuario que acode a esta praia é moi xuvenil a pesar de que nestes últimos 

años acoden cada vez máis familias 

 

No verán 2020, no ámbito do plan de actuacións marcada pola pandemia derivada 

da enfermidade ocasionada polo virus  SARS- CoV-2, na cal vimos a necesidade de 

reducir os servizos aos usuarios das nosas praias en relación á dispoñibilidade de 

duchas e servizos  hixiénicos, e a dispoñibilidade de colectores de residuos nos areais, 

as duchas e o baño non estiveron operativos. 

 

A praia dispón de Bandeira Azul.  

 

C. PRAIA DOS ENAMORADOS  

 

Praia semiurbán sen paseo marítimo composta principalmente de area dourada. A 

súa extensión é de 80 metros por 25 metros con gran variación de ancho. É unha 

praia de difícil acceso (só por rocas). O nivel medio de ocupación é medio, e o estado 

habitual do mar é augas tranquilas.   

 

Non dispón de servizos  
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D, AGUETE.   

 

Ampla praia en forma de media cuncha dividido en tres por unhas zonas de pedras, 

Ten area branca e fina, dotada de bo equipamento e sita nun entorno semiurbán. 

Destaca pola súa tranquilidade e seguridade no baño debido as súas augas tranquilas. 

Presenta unha lonxitude de 920 m e unha anchura media de 22 m e distintos accesos 

 

Encontrase nas proximidades do club de mar de Aguete, que ofrece a posibilidade de 

practicar todo tipo de deportes acuáticos.. 

 

O perfil de usuario e moi vario pinto, dende familias a grupos de amigos son os que 

frecuentan esta praia 

 

   

 

 En canto ós accesos á praia na marxe dereita existe unha rampla con pasarelas e 

unha escaleira, na marxe esquerda disponse dun acceso mediante rampla con 

pasarelas de madeira e en total outros tres accesos con ramplas, estando situados 

un no centro e dous na marxe dereita. 

 

Na praia de Aguete existen dos aseos de libre acceso público con baño adaptado para 

persoas dependentes, 5 duchas e dispón de balizamento, quiosco e hidropedais. 

 

No verán 2020, no ámbito do plan de actuacións marcada pola pandemia derivada 

da enfermidade ocasionada polo virus  SARS- CoV-2, na cal vimos a necesidade de 

reducir os servizos aos usuarios das nosas praias en relación á dispoñibilidade de 

duchas e servizos  hixiénicos, e a dispoñibilidade de colectores de residuos nos areais, 

as duchas e os baños  non estiveron operativos. 

 

http://www.concellodemarin.es/aguete/
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A praia presenta Bandeira Azul. 

 

E. LOIRA. 

 

Praia en forma rectilínea, de area dourada e fina ubicada nun entorno semiurbán. A 

praia dispón de zona de fondeo de embarcacións.  

 

Pola súa distancia a Marín é a praia de menos volume de xente. É a menos abrigada, 

con oleaxe case continuo e desnivel importante. 

 

Dispón de unha lonxitude de 420 m e unha anchura media de 70 m. Esta praia esta 

formada pola desembocadura do río Loira, e esta delimitada por un promontorio 

frondoso na súa parte occidental.  Cara o final  da praia e na parte máis lonxe da 

beira do río atopamos dúas porterías para practicar o  fútbol praia e unha rede de 

voleibol 

                  

 

Para os accesos ó areal a praia na marxe dereita existe unha rampla de acceso e na 

marxe esquerda un acceso a nivel con pasarelas.  

 

Na praia de Loira disponse de 1 sanitario de libre acceso público con adaptación para 

persoas dependentes, 3 duchas e dispón de balizamento, 1 quiosco e 1 terraza. 

 

No verán 2020, no ámbito do plan de actuacións marcada pola pandemia derivada 

da enfermidade ocasionada polo virus  SARS- CoV-2, na cal vimos a necesidade de 

reducir os servizos aos usuarios das nosas praias en relación á dispoñibilidade de 

duchas e servizos  hixiénicos, e a dispoñibilidade de colectores de residuos nos areais, 

as duchas e o baño non estiveron operativos. 
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A praia de Loira ten conexión a rede de saneamento municipal. Conta dende 2018 

con Bandeira Azul, 

 

F. RIBEIRA PEQUENA, 
 

É unha praia de 100 m de lonxitude e un ancho medio de 5 m.  É unha praia illada 

composta de grava e area dourada con difícil acceso a pé, de maneira que o grao de 

ocupación que presenta é baixo.   

 

No 2017 mellorouse ó acceso o areal de 

Ribeira Pequena con escalas de madeira e 

conectáronse as  dúas partes do núcleo 

separadas pola mesma.  

 

Non dispón de servizos.  

 

G, A COVIÑA. 

 

Praia con fermosas vistas abicada nun entorno natural, é unha praia de 120 m e de 

augas tranquilas. Conta con fondeo para embarcacións. 

 

                     

 

O acceso á praia en coche durante os meses de verán restrínxese para asegurar o 

acceso de ambulancias, por tratarse de estradas secundarias. Non existe aparcadoiro 

no acceso á Praia da Coviña. Dispón de quiosco. 

 

Conta con servizo de socorrismo e bandeira azul 
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H, SANTO DO MAR. 

 

Praia en forma rectilínea, de area branca e fina, combinada con cantos rodados. 

Abicada nun entorno rural caracterizada polas súas augas tranquilas ideais para gozar 

do baño. Con zona de fondeo de embarcacións. Presenta unha lonxitude de 350 m e 

unha anchura media de 15 m, e sendo a praia máis pequena do Concello pero pola 

contra una das máis vistosas pola súa pequena illa situada no medio do areal. 

 

               

 

O acceso á praia en coche durante os meses de verán restrínxese para asegurar o 

acceso de ambulancias, por tratarse de estradas secundarias. Non existe aparcadoiro 

no acceso á Praia do Santo.  

 

No Santo disponse de 1 sanitario de libre acceso público e 1 ducha. Coma no resto 

das praias, éstes na campaña estival 2020 no estiveron en servizo 

 

Dende a campaña 2015 a praia dispón de bandeira azul 

 

I. LAPAMAN  

 

É a maior e máis longa praia do municipio de Marín e que comparte co veciño Bueu. 

A súa extensión é de 800 metros por 30 metros de ancho.  Augas cálidas e cristalinas. 

É unha praia semiurbán sen paseo marítimo, con area fina e branca 
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Limita o norte coa Praia de A Coviña  

 

Pese a no contar con excesivos servicios, 

a ocupación en temporada estival é alta,  

 

 

 

 

 

 

Unha ou dos veces ó día e apoiada por camións colectores e vehículos limpa praias, 

o persoal de mantemento así como a contrata de limpeza específica das praias 

realizan a limpeza dos areais e a recollida de lixo da praia. En varios accesos, segundo 

a praia, no vial ou nas proximidades disponse de colectores para a eliminación de 

residuos orgánicos, envases e plásticos, papel e cartón vidro. 

 

1.3.2. ALMACEN SACOA. OFICINA MEDIOAMBIENTE 

 

Para levar a cabo a actividade de mantemento da maquinaria que se usa dentro da 

xestión das praias disponse dun pequeno parque de maquinaria e gardería de 

vehículos compartido, ate 2018, coa empresa que levaba a cabo a xestión de residuos 

sólidos urbanos. Nestas mesmas instalacións existe un  pequeno almacenamento de 

produtos de limpeza e para mantemento de maquinaria que se utilizan para levar a 

cabo distintas actividades relacionadas coa xestión das praias, ademais de parques 

e xardíns. 

 

Nestas instalacións son efectuadas as labores administrativas relativas a propia 

xestión das praias e o sistema de xestión ambiental polo capataz municipal e polo 

delegado para o sistema de xestión ambiental, ademais das propias desenvolvidas 

na Casa Consistorial polas conselleiras de medio ambiente e de praias e polos 

técnicos municipais. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lapam%C3%A1n,_Mar%C3%ADn.jpg
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2. DESCRICIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL  

 

Coma ben de ser indicado, o Alcance do Sistema de Xestión Medioambiental inclúe 

as actividades e servizos levados a cabo nas praias do CONCELLO DE MARIN; entre 

outras as actividades que se teñen en conta son: Seguridade, salvamento e primeiros 

auxilios, limpeza de accesos, limpeza de areais e recollida de residuos, mantemento 

das instalación existentes nas praias, dotación e limpeza de servizos hixiénicos, 

mantemento dos equipos de limpeza das praias, actividades de lecer, etc.  

 

 

ORGANIGRAMA DE XESTIÓN DE PRAIAS. 

 

Os socorristas e ó  persoal de limpeza das praias son contratados na época estival. 

Considéranse baixo o concepto de “empregados equivalentes” no cálculo dos 

indicadores básicos exixidos polo regulamento EMAS  

 

A xestión das praias é tarefa compartida entre As Concelleiras de: 

• Medio Ambiente e benestar social, igualdade, educación e festas 

Entre as súas responsabilidades se atopan todos os servizos que son competencia 

municipal relacionados coa auga, saneamento, parques e xardíns, electricidade e 

carpintería que se levan a cabo coas brigadas municipais de obras, limpeza, 

fontanería, electricidade e carpintería. 

• Turismo, comercio, dinamización, parques e xardíns e cemiterios 

Alcaldesa

Concelleira 

Medioambiente

Tecnico 

Municipal

Capataz

Peones -

Contratas

Rble Delegado 

SGA 

Concelleira 

Turismo e 

Praias

Coordinador 

Socorristas

Socorristas
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O turismo leva implícito actuacións transversais dirixidas a ofertar distintos 

ámbitos que teñen susceptibilidades de ser explotados. Campañas turísticas, as 

praias, os servizos que se ofrezan e o seu estado de calidade. 

 

O comité de xestión de praias, conformado polas conselleiras de medio ambiente e 

turismo, o responsable de medio ambiente o técnico municipal e o capataz, ten a 

labor de planificar, dotar e organizar os servizos e actividades do persoal implicado 

na xestión das praias. 

 

O comité de xestión de praias é o encargado da identificación dos riscos e dos 

aspectos medioambientais e da súa posterior avaliación, considerando os riscos e as 

oportunidades vinculados o cumprimento das expectativas das partes interesadas. 

 

A avaliación dos aspectos medioambientais define aqueles aspectos que son 

considerados significativos e os que se consideran como non significativos, có fin de 

poder establecer obxectivos e metas medio ambientáis.  

 

A avaliación dos aspectos medioambientais identificados inicialmente levase a cabo 

segundo diferentes criterios dependendo si os aspectos a avaliar son considerados 

Directos, Indirectos ou producidos por situacións de emerxencia acontecidas. 

 

Unha vez identificados os aspectos medioambientais consecuencia das actividades 

levadas a cabo, identifícanse os requisitos legais que son de aplicación aos aspectos 

medioambientais recoñecidos, avaliando posteriormente o cumprimento dos 

mesmos, e informando as partes interesadas afectadas  

 

Como consecuencia o Concello de Marín identifica as actividades que xeran aspectos 

medioambientais significativos e leva a cabo procedementos ou instrucións técnicas 

para que se desenvolvan en condicións controladas. O control operacional supón polo 

tanto que as operacións se executen sempre de forma planificada. Nos 

procedementos específicos do Sistema de Xestión Medioambiental recóllense as 

responsabilidades e tarefas a aplicar para o correcto desenvolvemento dos mesmos. 

 

O Concello de Marín dispón dunha sistemática para permitir levar a cabo o 

seguimento e medición das características claves das operacións e actividades que 
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teñan influencia sobre o medio ambiente, así como para medir o grado de 

cumprimento dos requisitos legais identificados.  

 

A Dirección  Xeral de  Saúde Publica  do  Goberno Autonómico realiza o control da 

calidade das augas litorais, a determinación da súa aptitude para o baño, o control 

da calidade da área da peripraria, e a aplicación de medidas sanitarias. Todas estas 

accións son competencia da  Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. 

 

As actividades asociadas os procesos de limpeza e de recollida de residuos nas praias 

é efectuado pola empresa adxudicataria do concurso publico o efecto establecido, 

sendo coordinados polo capataz municipal. 

 

As actividades de socorrismo e primeiros auxilios son desenvolvidas por persoal 

socorrista, patróns e un coordinador. Todos eles son anualmente contratados 

segundo as bases publicadas  para a selección do persoal do dispositivo de 

salvamento e socorrismo das praias do Concello de Marín na tempada de verán.  

 

No ámbito do sistema de xestión, o menos con carácter anual, levase a cabo unha 

auditoría interna, segundo o indicado no Programa de Auditorías Medioambientais. A 

auditoría interna ten como obxecto a detección de deficiencias ou desviacións con 

respecto ao programado, e a valoración da eficacia do sistema de xestión en relación 

ó fin para o que foi definido e imprementado. Levase a cabo do mesmo xeito que a 

auditoría externa, que anualmente e feita a través dun verificador medioambiental 

acreditado por ENAC. 

 

As non conformidades detectadas nas auditorías, o igual que as que acontecen no 

dia a dia da xestión, son descritas e avaliadas, definíndose accións correctoras coa 

finalidade é dar solución ás mesmas, evitando que estas poidan volver a suceder. 

 

Con carácter anual lévase a cabo a Revisión pola Dirección na que se teñen en conta 

ao menos os seguintes aspectos:  

• Informes anteriores de Revisión pola Dirección. Estado das accións derivadas 

• Cambios en:  

1) cuestións externas e internas relevantes para o sistema de xestión 

ambiental;   

2) necesidades e expectativas das partes interesadas 
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3) aspectos ambientais significativos;  

 4) riscos e oportunidades; 

• Seguimento de obxectivos e metas ambientais. Grao de cumprimento 

• Información sobre o desempeño ambiental da organización, incluídas as 

tendencias relacionadas con:  

1) non conformidades e accións  correctivas;  incluídas as situacións de 

emerxencia ou incidencias ambientais. 

2) resultados de seguimento e medición;  

3) cumprimento dous requisitos legais e outros requisitos;   

4) resultados das auditorías internas e informes de auditorías dá entidade de 

certificación;   

• Adecuación de recursos;   

• Comunicacións relevantes dás partes interesadas, incluídas queixas e 

enquisas a usuarios 

• Oportunidades de mellora continua; 

• Grao de cumprimento de requisitos  medioambientais de provedores e 

contratistas 

 

Anualmente presentase ante ó Organismo Competente a declaración medioambiental 

do Sistema de Xestión Medioambiental validada, onde se aportan os novos datos dos 

indicadores medioambientais e os demais contidos pautados polo anexo IV do 

regulamento EMAS III, e as conclusións relativas a mellora do noso desenvolvemento 

ambiental. 

 

O sistema de xestión medioambiental do CONCELLO DE MARIN está estruturado 

documentalmente en: 

• Manual do Sistema de Xestión Medioambiental. no que se describe o sistema. 

• Procedementos e Instrución Técnicas, onde se desenvolven as metodoloxías 

desenvolvidas para as distintas actividades e servizos. 

• Rexistros ou información documentada de evidencia do cumprimento dos 

procedementos e instrucións. 

 

Os procedementos que conforman noso Sistema de Xestión Medioambiental son: 
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Análises Interno y Externo 

Xestión de riscos e oportunidades 

Identificación e avaliación de aspectos medioambientais 

Identificación e avaliación de requisitos legais e outros. 

Obxectivos e metas medioambientais 

Xestión de formación ambiental e competencia profesional 

Xestión da comunicación medioambiental interna e externa 

Control da Informacion documentada 

Control Operacional Ambiental 

Control Ambiental de concesionarias, contratistas e provedores 

Emerxencias Ambientais 

Xestión de residuos 

Xestión dos consumos 

Control das augas de baño 

Control dos vertidos 

Control das actividades que se levan a cabo nas praias 

Xestión do almacén  

Control dos ruídos  

Xestión de provedores e subcontratistas. Actividades concesionadas ou adxudicadas 

Seguimento e medición 

Auditorías internas 

Revisión do sistema pola dirección 

Xestión das non conformidades e accións de mellora 

 

  



 

DECLARACION MEDIOAMBIENTAL 2020 

 

 

Página 22 de 83 

 

As Instrucións Técnicas desenvolvidas  son: 

Actuación ambiental ante acontecementos esporádicos 

Montaxe e desmonte de instalacións móbiles 

Xestión de Residuos  Biosanitarios 

Normas de  Cortesía 

Boas practicas ambientais en negocios de hostalería/ chiringos/quioscos” 
Boas Practicas Ambientais” en actividades  nas  praias 

Incendios 

Derrames de graxas ou produtos combustibles no areal como consecuencia dun desperfecto 

nalgunha das maquinas de limpeza das praias 

Derrames de graxas ou produtos combustibles no mar como consecuencia dun desperfecto 

nalgunha das embarcacións de salvamento marítimo da praia ou de embarcacións de recreo. 

Presencia de grandes cantidades de algas 

Rotura ou fisura da fosa séptica 

Inundacións 

Derrames de produtos nas instalacións de Sacoa. 

Chegada de animais de gran tamaño ás praias. 

Xestión de residuos no Taller 
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3. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL. 

 

A política medioambiental é o documento público  onde se recollen os obxectivos 

principais do CONCELLO DE MARIN respecto ao Medio Ambiente, asinado polo  mais 

alto representante da dirección da organización, e actuando como o marco de 

referencia para establecer e revisar os obxectivos medioambientais.  

 

 

 

A política en vigor en 2020, e na data de edición desta declaración ambiental, é a 

exposta a seguir. 

 

 

http://www.concellodemarin.es/loira/
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4. O CONCELLO DE MARIN E O SEU CONTEXTO  

 

O CONCELLO DE MARIN determina os axentes externos e internos que son relevantes 

para a "excelencia na xestión ambiental das praias" e que afectan a capacidade de 

acadar os resultados esperados.  Estas cuestións inclúen condicións ambientais que 

poden afectar ou ser afectadas pola organización ou polos usuarios das praias. 

 

A comprensión do contexto é importante xa que o CONCELLO non opera de forma 

illada na excelencia perseguida coa xestión das súas praias: Cuestións como a 

dispoñibilidade de recursos, a participación activa do persoal, propio ou contratado, 

e especialmente as actitudes e comportamentos dos usuarios e usuarias son 

determinantes para o obxectivo perseguido de preservar o medio ambiente nunha 

ampla iniciativa de sostibilidade.  

 

A partir da revisión da identificación do contexto, incluídas as denominadas partes 

interesadas e as súas expectativas, anualmente CONCELLO de MARIN procede a 

identificación e avaliación dos riscos e oportunidades para o cumprimento dos 

obxectivos e resultados esperados do sistema de xestión ambiental implantado nas 

praias, e dispón as accións necesarias.   

 

Así, Durante o 2020 levouse a cabo una nova revisión das necesidades e expectativas 

das partes interesadas, así como a das cuestións internas e externas relacionadas co 

contexto da organización. Particularmente, en relación coa situación marcada pola 

COVID 19 e o plan de actuación despregado polo concello de Marín as partes 

interesadas externas, basicamente usuarios, foron obxecto de enquisa. Do seu 

análise xurdiron necesidades e expectativas que se terán en conta a hora de realizar 

a planificación da campaña do verán 2021. 
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5. IDENTIFICACIÓN DOS RISCOS E OPORTUNIDADES 

Unha vez que dende o comité xestor das praias se teñen identificadas as necesidades 

e expectativas das partes interesadas, así como tralo análise do contexto da 

organización, procédese a identificación de aqueles riscos e oportunidades reais ou 

potenciais para o cumprimento dos obxectivos do CONCELLO de MARIN e ó dos 

resultados esperados do sistema de xestión ambiental implantado nas praias,  

 

Unha vez identificados os riscos e oportunidades que afectan o sistema de xestión, 

establécense unha serie de accións para tentar aumentar os efectos  desexables ou 

previr ou mitigar os efectos non desexados, e conseguir unha mellora continua  

 

O  proceso de xestión de riscos  aplicable ao sistema de xestión ambiental  é un 

proceso de cinco etapas ou  subprocesos,  secuencial e iterativo: 

1. Planificación da xestión dos riscos. 

2. Identificación dos riscos. 

3. Análise dos riscos. 

4. Planificación da resposta a os riscos. 

5. Supervisión e control dos riscos 

 

Así, na planificación da campaña 2020 ven de ser actualizada a Matriz ou listaxe de 

Riscos e Oportunidades,  

 

A análise de riscos levouse  a cabo para examinar os riscos identificados e determinar 

a exposición ao risco (índice de  criticidade). A avaliación realizouse en función dun 

sistema  matricial de probabilidade de ocorrencia e de impacto no caso de que 

ocorran. 

 

Os riscos mais relevantes inicialmente identificados na planificación da campaña 2020 

foron: 

 

✓ Dificultades a hora de CUBRIR OS POSTOS DE SOCORRISTAS nas praias 

✓ LIMPEZA INCORRECTA ou insuficiente dos areais  

✓ Incremento da XERACIÓN DE RESIDUOS DE RECOLLIDA MANUAL (ratios 

fronte a recollidas en contedores). Carencias de concienciación 
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✓ FALTAS DE SEGREGACIÓN de residuos depositados nos colectores. Carencias 

de concienciación 

✓ Existencia de  AFLORAMIENTOS E VERTEDURAS non controladas 

 

e en menor medida: 

✓ Inadecuado comportamento dos usuarios en materia de CONSUMOS DE AUGA 

NOS  AREAIS 

✓ Falta de INFORMACIÓN de desempeño ambiental acorde á realidade por 

INCORRECTA captura y/o tratamento dos datos de indicadores 

 

Como oportunidades, as avaliadas como mais relevantes foron: 

✓ Mellora da ACCESIBILIDADE as Praias 

✓ Eficiencia e AFORRO ENERXÉTICO. Sistemas de iluminación 

✓ Diminución da PEGADA DE CARBONO no ciclo de vida das praias Dotación de 

sistemas de aforro de auga en duchas e lavapés. 

 

Para estes riscos foron determinados  PLANS DE MITIGACIÓN OU DE CONTINXENCIA  

coas accións que debían de se adoptar para executar a estratexia de resposta aos 

riscos,  

 

Posteriormente, como consecuencia da pandemia DA COVID 19 OCASIONADA POLO 

SARS- COV-2 , a matriz de riscos foi reevaluada centrándose case que todos os 

esforzos nas medidas anticovid 

 

O risco relevante pasou a ser 

✓ Afectación por PANDEMIA 
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6. PLAN DE ACTUACIÓNS DERIVADA DA COVID 19 

OCASIONADA POLO SARS- COV-2  
 

O bo tempo e a época estival permiten gozar das nosas praias unha xoia natural que 

nos distingue como municipio e que supón un importante atractivo turístico 

 

Na planificación da campaña estival 2020 dende o Concello de Marín vimos de tomar 

unha serie de medidas de control para que o desfrute das praias por nosos veciños e 

visitantes fose segura, debendo facelo con sentidiño, responsabilidade e cumprindo 

con todas as medidas adoptadas no decreto de nova normalidade derivado da crise 

sanitaria da Covid19, así como todas as recomendacións do ente Bandeira Azul. 

 

As medidas adoptadas polo concello de Marín foron as seguintes 

 

6.1 XESTIÓN E CONTROL DA MOBILIDADE NAS PRAIAS E NA 

SÚA CONTORNA. MOTORIZACIÓN E LIMITACIÓN DO AFORO 

NOS AREAIS 

 
Inicialmente ou  Concello de Marín mediu o aforo das praias para o seu futuro control. 

O proceso, que se realizou a través de voo fotogramétrico con vehículo aéreo non 

tripulado (dron), levouse a cabo en todas as praias tanto para a preamar, como para 

a  baixamar. Con esta tecnoloxía  xeráronse unhas curvas de nivel onde se crearon 

as liñas de  baixamar e  preamar  que  serviron para calcular o aforo total de cada 

un dos areais seguindo os criterios recollidos no decreto da Nova Normalidade 

publicado no  DOGA para o verán 2020, é dicir, reservando catro metros cadrados 

como a superficie que podía ocupar cada persoa 

 

Atendendo a estes parámetros, Loira é a que máis xente permite no seu espazo de 

420 metros lineais cun aforo total de 2.645 persoas. Séguena Aguete, con 1.690 

persoas permitidas nos seus 900 metros lineais; Mogor, cun aforo de 1.280 persoas 

en 400 metros lineais e, por último Portocelo, con 970 usuarios en 350 metros lineais 

 

Coñecendo estes datos, o control de aforo comezou a realizarse a partir do un de 

xullo e permaneceu activo ata que finalizou a tempada de verán utilizando un sistema 

de conteo informático. Este método capaz de xerar o dato en tempo real do número 
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de persoas que estaban en cada momento en cada unha das praias, instalouse en 

Portocelo, Mogor, Aguete e Loira. Os datos que se ían xerando envorcábanse nun 

sistema informático que os traducía a un semáforo de ocupación con catro niveles: 

baixo, medio, alto e completo 

 

Esta simboloxía, fácil de interpretar por todo o mundo, estivo dispoñible en diversas 

plataformas para a consulta popular da mesma: a través dunha aplicación, a través 

da páxina web do Concello e a través das redes sociais. Os datos mantivéronse 

actualizados practicamente en tempo real, de tal maneira que se alguén quería acudir 

a un areal concreto podía saber con antelación como estaba a praia nese momento 

 

Avanzado Xullo nos areais de Portocelo, Mogor, Aguete e Loira dispuxéronse  

semáforos físicos que indicaban o aforo en tempo real de cada praia. Estes semáforos 

físicos viñan a replicar a información que se podía  consultar de xeito automático na 

web do Concello, onde se podía coñecer o estado de cada praia en tempo real e a 

súa densidade de ocupación por zonas.  

 

Estes luminosos, outra forma de 

consulta de aforo, seguían  as mesmas 

directrices que a virtual, pero tan só 

con tres niveles: verde, ámbar e 

vermello, dispuxéronse como forma de 

facilitar o acceso á información  as  

persoas sen acceso a Internet ou non 

habituadas a consultar a través dás 

plataformas 

 

A medición baseouse nun sistema de mapa de calor a través dun computador con 

visión artificial para controlar o que pasaba dentro das praias. Posteriormente esa 

información envorcábase tanto na web como no semáforo 
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 Grazas ao sistema de aviso 

vos usuarios, non que lestes 

puideron comprobar antes de 

ir á praia como se atopaba o 

areal para evitar posibles 

aglomeracións, en ningún 

momento en ningunha praia 

detectouse en todo ou verán a 

condición de “aforo completo” 

 
6.2 ADECUACIÓN DOS SERVIZOS 

 

O  Concello de Marín, entre outras tantas medidas, este  verán 2020  mantivo  

pechados os baños dás  praias co  obxectivo de evitar que se  converteran en focos 

de  contaxio. Tampouco se puido facer uso das papeleiras, os  lavapés ou as duchas, 

ante a imposibilidade de poder  desinfectar estes espazos tras cada uso. 

 

Nesta liña, e co obxectivo de previr  contaxios nas zonas comúns máis usadas, o  

Concello tamén tomou a decisión de non poñer ao dispor do usuarios os habituais 

aparcamentos de apoio xestionados cos propietarios. 

 

Nos dispostas as papeleiras nos areais reforzáronse os colectores de recollida 

selectiva, de reciclaxe, nas entradas e saídas das praias, para incentivar o bo 

tratamento dos residuos.. A retirada das papeleiras da praia foi premiado como unha 

boa práctica por parte da Adeac, o organismo de sustentabilidade medio ambiental 

responsable de dar as Bandeiras Azuis. 

 

6.3 CONVENIO COA CANLE HORECA NA CONTORNA DAS PRAIAS 

 

O feito de no contar con servizos hixiénicos nos areais propiciou que se chegase a un 

acordo cos establecementos de hostalaría que están nas praias para que os seus 

aseos foxen de uso público durante este verán tan atípico. 

 

O concello estableceu un acordo de colaboración e dotou os bares e restaurantes que 

colaboraron co Concello nesta circunstancia de varios lotes de papel hixiénico, lixivia 

e produtos desinfectantes, así como un kit de primeiros auxilios. Ademais, por conta 
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do concello, tivo lugar o baleirado das fosas sépticas daqueles establecementos que 

non dispoñen de conexión a rede de saneamento municipal 

 
6.4 CONCIENCIACIÓN DOS USUARIOS 

 

O Goberno local ha colocado carteis informativos nas inmediacións das praias coas 

recomendacións sanitarias a ter en conta, medidas de hixiene e de prevención a 

tomar durante a estancia na praia, como respectar a distancia de seguridade e levar 

máscara, e taboleiros informativos do aforo máximo sobre o que se realizan as 

medicións de ocupación 

 

 
 

Tamén se instalou megafonía coa que lembrar en todo momento aos usuarios das 

praias a necesidade de non relaxar as medidas impostas polo decreto da Nova 

Normalidade que rexía no verán 2020 a desescalada na comunidade. 
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7. DESCRICIÓN E NATUREZA DOS ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTAIS DIRECTOS E INDIRECTOS 
SIGNIFICATIVOS E IMPACTOS ASOCIADOS. 
METODO DE AVALIACION 

 

Coñecese como Aspecto medioambiental ao elemento das actividades, produtos ou 

servizos da organización que poden interferir no medio ambiente; un aspecto 

medioambiental significativo é aquel que ten ou pode ter un impacto medioambiental 

significativo. 

 

Os aspectos medioambientais que se identifican na xestión das praias son: 

 

• Emisións atmosféricas. 

• Xeración de verteduras. 

• Consumos de auga 

• Consumos de electricidade 

• Xeración de residuos perigosos 

• Xeración de residuos non perigosos 

• Uso do solo. Biodiversidade 

• Emisión de ruídos. 

• Outras cuestións medioambientais. 

 

A identificación detallada de aspectos ambientais, segundo o proceso xerador, 

directos e indirectos, tanto os que teñen lugar en condicións normais e anormais 

como os producidos polas potenciais situacións de emerxencia, teñan lugar nos 

areais, no taller da Sacoa ou noutro lugar, tomando en consideración a perspectiva 

do ciclo de vida da XESTION DAS PRAIAS,  

 

A avaliación dos aspectos medioambientais é actualizada ao menos con carácter 

anual 

 

7.1. AVALIACIÓN DE ASPECTOS DIRECTOS. 

 

Para a avaliación de aspectos medioambientais directos, aqueles sobre os que o 

concello ten capacidade de xestión, téñense en conta tres variables 
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TOXICIDADE: Defínese como a intensidade do impacto medioambiental no medio 

ambiente e nas persoas xerado por cada un dos aspectos medioambientais das 

actividades, produtos ou servizos da empresa. 

MAGNITUDE: A magnitude indica a dimensión cuantitativa do aspecto 

medioambiental xerado durante un ano polas actividades, produtos ou servizos da 

organización. Para a estimación da magnitude usaranse os valores obtidos nos 

indicadores ambientais asociados aos aspectos ambientais 

EXISTENCIA DE REQUISITOS: Valora a existencia ou non de requisitos legais 

aplicables á actividade, produto ou servizo evacuado. 

 

O nivel de significancia obtense a partir da realización do produto entre as tres 

variables (Toxicidade. Magnitude e Existencia de requisitos) por unha serie de 

factores. 

 

A magnitude, que indica a dimensión cuantitativa do aspecto ambiental xerado 

durante un ano polas actividades ou servizos da organización, e un dato analizado 

comparativamente con correspondente o período anterior 

 

Aínda que a xeración de residuos recollidos nas praias e gran parte dos consumos 

nestas son consecuencia do usufruto das nosas praias polos visitantes, estes aspectos 

avalíanse como aspectos medioambientais directos, aínda que o concello non ten 

mais que capacidade de influencia sobre estes. 

 

7.2. AVALIACIÓN DE ASPECTOS INDIRECTOS. 

 

Os aspectos medioambientais indirectos de aqueles provedores ou contratas  que 

traballan directamente nas nosas instalacións ou nas nosas praias avalíanse do 

mesmo xeito e en conxunto cos aspectos medioambientais directos.  

 

Os aspectos medioambientais xurdidos como consecuencia da realización de 

actividades e servizos, ou a provisión de produtos, sobre os que o concello non ten 

capacidade mais que de influencia, incluídos os das actividades concesionadas, 

avaliarase en función de dúas variables 

DESEMPEÑO AMBIENTAL DAS EMPRESAS  

GRADO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS MEDIOAMBIENTAIS 
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O nivel de significancia obtense a partir da suma de ambas variables multiplicados 

estes por uns factores.  

 

7.3. AVALIACIÓN DE ASPECTOS EN SITUACIÓNS DE 
EMERXENCIA. 

 

As situacións de emerxencia avalíanse en función das variables probabilidade  e 

severidade. 

 

PROBABILIDADE: Equivale á probabilidade de ocorrencia do suceso. 

SEVERIDADE: Equivale á severidade das consecuencias no caso de que a 

emerxencia tivera lugar. 

 

O nivel de significancia obtense a partir do produto de ambas variables.  

 

7.4. ASPECTOS MEDIOAMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS. 

 

Os aspectos medioambientais significativos resultantes na ultima avaliación 

efectuada en marzo 2021, cos datos de desempeño de 2020 foron: 

 

Ámbito Aspecto Impacto 

Almacén / taller de sacoa Xeración de envases  
contaminados 

Contaminación do medio 

Xeración de aceites 
usados 

Contaminación do medio 

Xeración de filtros de 
combustible 

Contaminación do medio 

Consumo auga (época 
estival)* 

Esgotamento de recursos 
naturais 

* (non considerado inadecuado desempeño ante a necesidade de maximizar a 

limpeza dos vehículos e maquinarias ante a pandemia) 
 

Ningún Aspecto Ambiental identificado como xerado en condiciones de emerxencia 

ha sido avaliado como significativo. Tampouco existen aspectos  indirectos 

significativos 

 

Fonte o período anterior, campaña 2019, deixaron de ser significativos  

 



 

DECLARACION MEDIOAMBIENTAL 2020 

 

 

Página 35 de 83 

Ámbito Aspecto Impacto 

Conxunto praias Xeración de residuos 
sanitarios 

Contaminación do medio 

Almacén / taller de sacoa Xeración de lodos de 
decantación  

Contaminación do medio 

Consumo de electricidade Esgotamento de recursos 
naturais 

Xeración de absorbentes  
contaminados 

Contaminación do medio 

Praia de Mogor 
Praia de Portocelo 
Praia de Aguete 

Xeración de residuos 
orgánicos, recolla manual 

Contaminación do medio. 
Impacto visual 

Xeración de residuos de 
envases recolla manual 

Contaminación do medio. 
Impacto visual 

Praia de Loira: 
 

Consumo auga Esgotamento de recursos 
naturais 

Consumo electricidade Esgotamento de recursos 
naturais 

 

 

Nesta campaña estival 2020, por mor das restricións debidas a COVID e o as 

actuacións indicadas no capitulo 6 desta Declaración Ambiental, os aspectos 

ambientais asociados o consumo de auga nas praias no tiveron ocorrencia, 

namentres que a xeración de residuos, o seren estes depositados nos colectores dos 

accesos e dos viais, e polo tanto, retirados pola concesionaria municipal da recollida 

do lixo, no han podido ser contabilizados. 
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8. OBXECTIVOS E METAS EN RELACIÓN COS ASPECTOS 
E IMPACTOS MEDIOAMBIENTAIS. 

 

O CONCELLO DE MARIN definiu un programa medioambiental onde se definen os 

obxectivos e metas medioambientais para o ano 2020 a partir da análise de 

consecución dos obxectivos 2019, dos resultados da actualización da avaliación dos 

aspectos medioambientais e tomando tamén en consideración os resultados da 

avaliación de riscos e oportunidades ambientais no alcance do SGA, cos datos de 

desempeño de 2019. Estes foron: 

 

Nº OBXETIVO  
MEDIOAMBIENTAL 

META/S  
MEDIOAMBIENTAIS 

0 

Continuación da Mellora 
da imaxe do Concello de 
Marín como organización 

ambientalmente 
comprometida 

Renovación rexistro EMAS 2020 
 

Difusión da Declaración Ambiental validada da 
campaña estival 2019, e da renovación do 
rexistro ante a Dirección Xeral de Calidade 
Ambiental  

 
Disposición nos Accesos ás Praias de nova 
carteleira alusiva o compromiso do Concello de 
Marín COMPROMETIDOS CO MEDIO AMBIENTE 

Avaliación final: Obxectivo acadado 
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-morrazo/marin-renueva-certificado-emas-mejoras-
playas/202010181344181108557.html 
 
http://www.concellodemarin.es/wp-
content/uploads/2019/12/DECLARACION_MEDIOAMBIENTAL_2019_validada.pdf 
 
https://cmatv.xunta.gal/seccion-
organizacion/c/SX_de_Calidade_e_Avaliacion_Ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental
/Sistemas_calidade/seccion.html&sub=utilidades-
emas/&ui=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Sistemas_calidade/utilidades-
emas/Centro_EMAS/centroEMAS_0377.html 
 

✓ DMA validada con data 02/12/2020 
✓ ISO 14001 vigor ate 15/07/2021  
✓ Rexistro renovado EMAS ate 2/12/2021 

1 
Mellora da imaxe das 

praias  

Reparación de Muros (SANTO) 
 

Pintado de casetas  
 

Renovación de taboleiros e carteis 
 

Limpeza de grafittis e pintadas nos accesos  
Avaliación final: Obxectivo parcialmente acadado 

✓ Renovados taboleiros segundo as necesidades 
✓ Feitos desbroces perimetrais e limpezas 
✓ Asfaltado do vial das praias de Aguete 
✓ Reparación muro no areal do Santo condicionando permiso de Mº Costas 

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-morrazo/marin-renueva-certificado-emas-mejoras-playas/202010181344181108557.html
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-morrazo/marin-renueva-certificado-emas-mejoras-playas/202010181344181108557.html
http://www.concellodemarin.es/wp-content/uploads/2019/12/DECLARACION_MEDIOAMBIENTAL_2019_validada.pdf
http://www.concellodemarin.es/wp-content/uploads/2019/12/DECLARACION_MEDIOAMBIENTAL_2019_validada.pdf
https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/SX_de_Calidade_e_Avaliacion_Ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Sistemas_calidade/seccion.html&sub=utilidades-emas/&ui=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Sistemas_calidade/utilidades-emas/Centro_EMAS/centroEMAS_0377.html
https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/SX_de_Calidade_e_Avaliacion_Ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Sistemas_calidade/seccion.html&sub=utilidades-emas/&ui=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Sistemas_calidade/utilidades-emas/Centro_EMAS/centroEMAS_0377.html
https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/SX_de_Calidade_e_Avaliacion_Ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Sistemas_calidade/seccion.html&sub=utilidades-emas/&ui=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Sistemas_calidade/utilidades-emas/Centro_EMAS/centroEMAS_0377.html
https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/SX_de_Calidade_e_Avaliacion_Ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Sistemas_calidade/seccion.html&sub=utilidades-emas/&ui=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Sistemas_calidade/utilidades-emas/Centro_EMAS/centroEMAS_0377.html
https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/SX_de_Calidade_e_Avaliacion_Ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Sistemas_calidade/seccion.html&sub=utilidades-emas/&ui=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Sistemas_calidade/utilidades-emas/Centro_EMAS/centroEMAS_0377.html
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2 
Melloras en 

accesibilidade ás praias 

Mellorar a estabilidade dos pasareas. Reparación 
ou dotación segundo necesidades 

 
Reparación de accesos (rampas) nas praias de 
PORTOCELO, MOGOR E COVIÑA 

 
Ubicar un área ZONA ACCESIBLE na Praia de 
Portocelo 

 
Análise de Accesibilidade na Ruta Praias por 
colectivo de persoas dependentes. Plan de Acción 
derivado 

Avaliación final: Obxectivo  parcialmente non despregado  
✓ Pasareas e rampas reparadas. Actuación en PORTOCELO 
✓ Retirada rampa lateral acceso MOGOR 
✓ Non se dispoñen aseos nas praias. 
✓ Non se dispoñen  papeleiras nos areais nin se dotan cabicheiros 
✓ Carteleira “residuos” é reemprazada por carteleira “COVID” 

Obxectivo afectado polo COVID. - reorientado (nº12) - 

3 

Mellora da segregación 
dos residuos xerados 
nos areais e na sua 

contorna: 
A) Incremento da 

cobertura da recollida 
selectiva 

B) Redución 5% 
residuos de recollida 

manual fronte a recollida 
selectiva 

Incremento 5% de 
residuos de recollida 

selectiva en bolsa 
amarela fronte a negra 

Aumento da cobertura da recollida selectiva de 
residuos nos areais e na contorna 
1. Dotación de "cabicheiros" para o seu uso polos 
usuarios das praias  
2. Subministración de sistemas de recollida 
selectiva de residuos de hixiene feminina nos 
baños das praias  

 
Concienciación dos usuarios en materia de 
recollida selectiva mediante carteis convidando a 
non deixar lixo abandonado e a depositar cada 
fracción no seu lugar. Renovación da carteleira 

 
Concienciación dos usuarios en materia de 
recollida selectiva mediante campaña de 
caracterización do reciclaxe 

Avaliación final: Obxectivo non despregado 
Afectacións por COVID 19: 

✓ Non se dispoñen aseos nas praias. 
✓ Non se dispoñen  papeleiras nos areais nin se dotan cabicheiros 
✓ Carteleira “residuos” é reemprazada por carteleira “COVID” 

Obxectivo reorientado (nº12) 

4 

Mellora na segregación 
de residuos urbanos 

asociados a canle 
HORECA no ámbito das 

praias 

Dotación a kioskos, bares, restaurantes… de 
colectores para recollida de residuos de hixiene 
feminina  
Disponer contenedores específicos para aceite de 
cociña en negocios de restauración nas praias de 
PORTOCELO, MOGOR Y AGUETE 

Avaliación final: Obxectivo reorientado 
✓ Ante o impacto da COVID 19, e o feito de manter pechados os baños das praias, 

co obxectivo de evitar que se converteran en focos de contaxio o concello 
convino cos hostaleiros da zona o uso dos aseos polos usuarios das praias e 
repartiu material sanitario e de limpeza a demanda 

http://www.concellodemarin.es/o-concello-reparte-material-sanitario-e-de-limpeza-aos-
establecementos-hosteleiros-da-zona-das-praias/ 

✓ O concello, a través das súas contratas fixo baleirados de fosas sépticas dos 
locais  

✓ Non foi necesaria a participación do concello no relativo os aceites de cociña 
usados, directamente xestionados polos responsables da súa xeración 



 

DECLARACION MEDIOAMBIENTAL 2020 

 

 

Página 38 de 83 

5 
Mellora da seguridade 

nos areais e en 
primeiros auxilios  

Dotación de roscos salvavidas con 
disponibilidade fora de horario de socorristas 
 
Dotar de botiquins con contenidos mínimos as 
concesionarias nos areais 

Avaliación final: Obxectivo parcialmente acadado 
✓ No convenio cos hostaleiros das praias o Concello repartiu polos 

establecementos 14 kits de primeiros auxilios. Os roscos no poideron ser 
dotados 

6 
Diminución da cantidade 
de residuos biosanitarios 

xerados 

Diminución do número de asistencias mediante 
accións asociadas a facer fincapé nas campañas 
de información por socorristas a usuarios das 
praias para previr picaduras de faneca, e 
feridas…. 
 

Avaliación final: Obxectivo acadado 
✓  Na campaña estival 2020 os datos de atencións refiren, un total de 1435 

intervencións. O indicador de kg RBE / nº asistencias  ven de ter diminuído 
dende 0,0058 kg/intervención ate 0,0042,  

7 

Incremento da 
Sostibilidade. Redución 

do consumo de auga nas 
praias  

Sensibilización dos usuarios en materia de 
consumo responsable  
(nenos & duchas) 

 
Avaliación continua de perdas na Rede e puntos 
terminais 

Avaliación final: Obxectivo non despregado 
Afectacións por COVID 19: 

✓ Non se dispoñen servizos de duchas nin lavapes nas praias.. 

8 
 

Campaña hábitos 
saudables 

Reducción das emisión de CO2 debidas a 
mobilidade das persoas: 
-Fomento do uso de transporte colectivo  
-Fomento do uso da bicicleta como medio de 
transporte sustentable 

 
Nova participación na rede galega de PRAIAS 
SEN FUME. Praia de PORTOCELO. Extensión do 
alcance a O SANTO 

Avaliación final: Obxectivo acadado 
✓ Non e cuantificable a redución da pegada de carbono procedente das emisións 

de CO2 mais e evidenciado o incremento do uso da bicicletas no acceso as 
praias. Por mor da pandemia, sen datos obxectivos, a diminución do uso do 
trasposte publico tamén foi observada. 

✓ PORTOCELO E O SANTO formaron parte da rede de PRAIS SEN FUME 
https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/3890/Praias_sen_fume.pdf 
 

9 
Mellora do desempeño 
ambiental no ciclo de 

vida das praias 

Inclusión / ampliación de requisitos ambientais a 
ser observados por contratas e concesionarias 
nos contratos e nas licitacións: 

1. Implantación procedemento 
2. Determinación de especificacións 
3. Inclusión en novas contratacións e 

concesións 
 

Avaliación final: Obxectivo acadado 
✓ Condicionado para os PPT /PCAP e instrucións de control ambiental de 

subcontratadas e actividades concesionadas documentado. 
✓ Condicionado ambiental en pregos concurso servizo limpeza-subcriterio 

11.2.1.1e e nalgunhas contratacións directas 

https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/3890/Praias_sen_fume.pdf
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• Os laboratorios de control de verquidos e potabilizacións dispón de 
acreditación ISO 17025.  

• As empresas contratadas para a xestión dos residuos xerados no ámbito 
das praias contan con a preceptiva inscrición no rexistro de xestores. No 
caso do xestor dos RPs valorouse o seu compromiso coa diminución da 
pegada de Carbono , verificada anualmente por entidade externa 

• O noso provedor de produtos químicos dispón de certificación ISO 14001 
✓ Non considerados criterios no caso de dotacións priorizandose a celeridade das 

actuacións no contexto COVID 

10 
Redución de riscos 

ambientais no ciclo de 
vida das praias  

Prevención da contaminación de solos en caso  de 
derrames no taller de  SACOA: 
- Renovación de pavimentos. Formigón puído e 
pintura  epoxi 
- Montaxe de pequeno  decantador das augas de 
limpeza do  area de taller previo á evacuación á 
rede de sanitarias 

Avaliación final: Obxectivo acadado 
✓ Taller / almacén renovado. Decantador conexionado a rede 

• Na labor cotiá do taller/almacén de maquinaria  prodúcense ocasionalmente 
pequenos derrames ou goteos. Estes son recollidos con material 
absorbente. No producíronse episodios que implicasen a chegada de 
contaminantes o decantador 

11 
Diminución do risco de 
perda de auga residual 

na rede 

Mellora pozo de desbaste e retención de  sólidos 
EBAR de LOIRA, EBAR la GOLERA (Aguete) 
Cambio colector xeral Marín. (ámbito 
supramunicipal) 

Avaliación final: Obxectivo acadado 
✓ Obras feitas en LOIRA e AGUETE 
✓ O cambio do colector supuxo a execución de 1,2 quilómetros de novas 

canalizacións e unha nova instalación de bombeo 
 

12 

ADAPTACION DAS 
PRAIAS e os SERVIZOS 
ós protocolos derivados 

da PANDEMIA polo 
COVID 19 

Colocación de CARTELEIRA recordatorio das 
medidas preventivas “CON SENTIDIÑO” e de 
MEGAFONIA 
Limitación e CONTROL do AFORO 
Peche de servizos os usuarios (aseos, duchas e 
lavapes) 
Non colocación de papeleiras nos areais (recolla 
de residuos nos colectores dos accesos) 
Non concesión de negocios de tempada (kioskos, 
chiringos…) 

Avaliacion final: Obxectivo acadado 
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-morrazo/marin-mide-aforo-playas-cara-futuro-
control/202006041132281089473.html 
https://morrazonoticias.com/un-semaforo-regulara-la-ocupacion-de-las-playas-de-marin 
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-morrazo/playas-marin-preparan-verano-limitacion-
aforo-servicios/202006281452311092842.html 
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-morrazo/como-funcionan-
semaforos/202007241126361096826.html 
https://www.farodevigo.es/pontevedra/2020/07/04/marin-activa-sistema-control-aforo-
15142350.html 
 

✓ O control de accesos mantívose operativo  a pesar de rexistrarse algún acto 
vandálico coas cámaras 

✓ No foron rexistrados eventos que supuxeran o semáforo vermello e feche 
dalgunha praia. O Obxectivo informativo e disuasorio co panel informativo da 
rúa Ourense e coa informacion accesíbel na APP foi determinante 

 
 

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-morrazo/marin-mide-aforo-playas-cara-futuro-control/202006041132281089473.html
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-morrazo/marin-mide-aforo-playas-cara-futuro-control/202006041132281089473.html
https://morrazonoticias.com/un-semaforo-regulara-la-ocupacion-de-las-playas-de-marin
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-morrazo/playas-marin-preparan-verano-limitacion-aforo-servicios/202006281452311092842.html
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-morrazo/playas-marin-preparan-verano-limitacion-aforo-servicios/202006281452311092842.html
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-morrazo/como-funcionan-semaforos/202007241126361096826.html
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-morrazo/como-funcionan-semaforos/202007241126361096826.html
https://www.farodevigo.es/pontevedra/2020/07/04/marin-activa-sistema-control-aforo-15142350.html
https://www.farodevigo.es/pontevedra/2020/07/04/marin-activa-sistema-control-aforo-15142350.html
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Para o ano 2021 veñen de ser establecidos os seguintes obxectivos: 
 
➔ Continuación da Mellora da imaxe do Concello de Marín como 

organización ambientalmente comprometida 
o Renovación rexistro EMAS 2021 
o Difusión da Declaración Ambiental validada da campaña estival 2020, e da 

renovación do rexistro ante a Dirección Xeral de Calidade Ambiental  
o Disposición nos Accesos ás Praias de nova carteleira  

➔ Mellora da imaxe das praias 
o MOGOR recuperación de la arena movida 
o Pintado de casetas e muros  
o Renovación de taboleiros e carteis 
o Limpeza de grafittis e pintadas nos accesos  
o Renovación das sillas dos socorristas nas praias de  PORTOCELO Y MOGOR 

➔ Melloras en accesibilidade ás praias 
o Mellorar a estabilidade dos pasareas. Reparación ou dotación segundo 

necesidades 
o Reparación de accesos (rampas) nas praias de PORTOCELO, MOGOR E 

COVIÑA 
o Ubicar un área ZONA ACCESIBLE na Praia de Portocelo 

➔ Mellora do desempeño ambiental na planificación do ciclo de vida das 
praias: Requisitos ambientais a ser observados por contratas e 
concesionarias 
o Incremento da exixencia nas contratación e concesión 

➔ Mellora do desempeño ambiental no ciclo de vida das praias:  
• Diminución do consumo de auga polos usuarios 

o Concienciación dos usuarios mediante carteis 
• Incrementa-la valorización de residuos recollidos nas praias e 

areas periprayeras 
o Restos vexetais de poda en accesos e partes altas, e algas, destino 

compostaxe, aporte en nitróxeno e carbono 
• Disminución do impacto ambiental no uso de productos quimicos 

o Uso exclusivo de produtos biodegradables nas limpezas dos aseos das 
praias 

• Diminución da pegada de CO2 no servizo en praias 
o Planificacion do servizo de salvamento na mar mediante “taboas de 

rescate” en detrimento do uso das embarcacións 
o Melloras na eficiencia enerxética do alumbrado 

➔ Asunción de  obxectivos temáticos dá Unión Europea para alcanzar un  
crecemento  intelixente,  sostible e inclusivo 

• Actuacións de reparacións a través de centros de formación facilitando o 
desenvolvemento e aprendizaxe de colectivos.  

• Contratación de colectivos dependentes para apoio en actividades 
auxiliares ao servizo de praias contribuíndo á súa integración social 
(xardinaría, limpeza...) 
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9.  SERVIZO DE SALVAMENTO E SOCORRISMO 
 

Os servizos de salvamento e socorrismo nas praias son de vital importancia para un 

correcto funcionamento das mesmas xa que a base máis importante sobre a que se 

debe sustentar é a de VIXIANCIA e PREVENCIÓN e sobre todo nun verán tan 

complicado coma este onde o protagonista foi o COVID19. 

 

O  servizo de socorrismo non verán 2020  estivo composto por vinte e un socorristas, 

tres patróns para embarcacións de rescate e un coordinador de grupo. 

 

As praias do Concello de Marín que contaron 

co servizo de salvamento e socorrismo 

acuático en horario de 12h a 20 h foron: 

- Portocelo. 

- Mogor. 

- Aguete. 

- Loira. 

- O Santo do Mar / A Coviña. 

 

No mes de Xullo os socorristas fixeron un total de 505 atencións das cales 85 

sucederon na Praia de Portocelo, 152 en Mogor, 103 en Aguete 1, 101 en Aguete 2, 

84 na Praia de Loira e por último 65 no Santo.  

 

Dentro das atencións menores que tivemos, temos que destacar o habitual de todos 

os veráns, que son as picaduras de fanecas con 171, as picaduras de avespas cun 

total de 68, 173 feridas e 30 avisos a cans. O resto de atencións menores tiveron 

pouca incidencia ou relevancia deixando os seguintes datos; 9 avisos a embarcacións,  

14 avisos a pescadores, 2 escordaduras. En canto ás atencións maiores sinalar dúas 

lipotimias en Portocelo e Aguete respectivamente, un traumatismo dental e un ataque 

de ansiedade na primeira Praia de Aguete (con aviso aos servicios sanitarios) e un 

atragoamento con chamada a ambulancia dun usuario con parálise cerebral. 

 

No mes de Agosto fixéronse un total de 481 atencións das cales 105 sucederon na 

Praia de Portocelo, 139 en Mogor, 78 en Aguete 1, 85 en Aguete 2, 104 na Praia de 

Loira e por último 75 no Santo. 
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Dentro das atencións menores que tivemos, temos que destacar as picaduras de 

fanecas con 95, as picaduras de avespas cun total de 29, 189 feridas e 56 avisos a 

cans. O resto de atencións menores tiveron pouca incidencia ou relevancia deixando 

os seguintes datos; 38 avisos a embarcacións, 29 avisos a pescadores, 2 

escordaduras.  En canto ás atencións maiores sinalar catro lipotimias (en Portocelo, 

Mogor, Aguete e Loira), dous rescates acuáticos en Loira e 3 en Mogor (sen 

consecuencias maiores). Catro rapaces perdidos en Portocelo (sen consecuencias 

maiores) e por último dúas patoloxías cardíacas en Loira o mesmo día con asistencia 

de dúas ambulancias medicalizadas e traslado ó hospital de referencia 

 

No mes de setembro, ate o remate do servizo, os socorristas fixeron un total de 203 

atencións das cales 52 sucederon na Praia de Portocelo,65 en Mogor, 45 en Aguete 

1, 46 en Aguete 2, 29 na Praia de Loira e por último 22 no Santo. 

 

Dentro das atencións menores que tivemos seguen  destacar as picaduras de fanecas 

con 40, as picaduras de avespas cun total de 27, atención a feridas 78, e 29 avisos 

a cans. O resto de atencións menores deixaron os seguintes datos; 8 avisos a 

embarcacións, 5 atencións a ollos e oídos, 13 avisos a pescadores. En canto ás 

atencións maiores sinalar tres golpes de calor en Mogor cun traslado en ambulancia, 

un rescate acuáticos en Aguete1sen consecuencias maiores e por último dous avisos 

a corpos de seguridade en Mogor e Aguete1 

 

O total das intervencións rexistradas en 2020 foron 1435, valor inferior o dos anos 

anteriores, coherente co feito da menor presencia de bañistas nos areais este ano. 

 

Sinalar o gran traballo que fixeron os socorristas profesionais dos areais do concello 

de Marín nun momento difícil para todos onde o máis importante era a saúde tanto 

dos usuarios coma os propios socorristas, protexéndose( máscara, luvas, pantallas e 

xel hidroalcóholico) e protexendo os demais. 
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10. O DESEMPEÑO AMBIENTAL NO CICLO DO 
USUFRUCTO DAS PRAIAS 

 

Tómanse como valor de referencia e indicadores de desempeño, a maiores dos 

indicadores básicos, e os indicadores específicos do DRS aplicábel, mostrados nos 

apartados seguintes, os que se relacionan: 

 

- Residuos Sanitarios xerados en praias.  

Os residuos xerados considéranse fronte o número de intervencións feitas polos 

socorristas. 

• Total intervencións, 2016 -  1938 actuacións  

• Total intervencións, 2017 – 1804 actuacións 

• Total intervencións, 2018 – 1623 actuacións 

• Total intervencións, 2019 -  1720 actuacións 

• Total intervencións, 2020 -  1435 actuacións 

 

As intervención mais reproducibles en 2020 foron picaduras de vespa, picaduras de 

faneca, lesións ou feridas -estes eventos son os que requiren consumo de recursos e 

xeración de residuos-. Outros, coma avisos as embarcacións, avisos os buzos e 

pescadores, -que demandan  consumos-, en tanto que lipotimias, golpes de calor, 

nenos perdidos, avisos por presenza de animais, ou incluso os rescates (sen 

embarcación), - non esixen consumos nin xeras residuos-. Todas contabilízanse os 

efectos do cálculo do indicador de xeración de residuos sanitarios ou do consumo das 

embarcacións neumáticas 

 

- Residuos perigosos, consumos de combustibles, e consumos eléctrico e de auga no 

taller da Sacoa considéranse fronte o número de traballadores do Concello de Marín 

con base no taller no alcance do EMAS, ou fronte o numero de vehículos, km 

recorridos ou horas de funcionamento.  

• Traballadores equivalentes  Sacoa, 4 (afectos EMAS) 

• Vehículos afeitos o traballo nas praias, 7 

 

- Residuo de algas. Considéranse fronte a superficie de cada areal. A súa proliferación 

non ten que ver con desempeño ambiental no usufruto das praias 

 

- Consumos e residuos xerados nas praias.  
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Ate o 2020 considerábanse fronte o número de usuarios estimados calculados 

tomando en consideración a superficie de cada areal, unha densidade de ocupación 

tipo, e a climatoloxía 

 

No 2020, dado que non temos consumo de auga, e os residuos xerados polos usuarios 

non veñen de ser contabilizados, nos utilizaremos este indicador o efecto do consumo 

eléctrico nos areais, o cal, de por si, non ten a mesma relación directa coa cantidade 

de usuarios que os anteriores.  

 
10.1 .CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 
 

Os totais de consumo na época estival foron os indicado na seguinte táboa;  

CONSUMO DE GASOLEO/GASOLINA 

vehículo litros 2016 2017 2018 2019 2020 

Balsas neumáticas 476,16 354,65 402,13 38,75 20 

PO-0818-BH, Camión 405,56 450,86 620,99 482,98 190,76 

E-4427-BCK, Limpapraias 256,25 298,25 148,2 34,95 138,79 

PO-43699-VE,Tractor  302,28 211,46 - 347,91 - 

0281 HVC, Turismo 207,88 196,28 197,47 156,52 151,87 

PO-0411-BD Furgón 64,36 - - - - 

6406DFW Furgón - - - - 115,77 

E-3075-BFN, Task 217,70 - 229,74 118,47 148,18 

E-3076-BFN Task 228,54 276,18 223,78 170,56 337,63 

TOTAL  2158,73 1787,68 1822,31 1350,14 1103 

 

En total o consumo de gasóleo/gasolina ven de ser reducido ininterrompidamente 

nos últimos anos considerando tanto embarcacións como vehículos, un 17,18% no 

2017, un 25.9% en 2019, e un 18,3%  no 2020, habendo incrementado nun 1,93% 

no 2018 fronte o 2017. 

 

Os consumos por vehículos en función do funcionamento foron similares aos 

alcanzados en campañas anteriores. As diferenzas mais notables céntranse no 

vehículo limpapraias, nos tractor desbrozador e nos Task  

 

Análise consumo embarcacións neumáticas: Nas campañas de 2015 a 2018 tivemos 

como dúas embarcacións neumáticas en servizo en cada xornada. Dende o 2015 a 

distancia a  percorrer e maior coa entrada en servizo do socorrismo na praia de Loira. 

Ademais, o desenrolo de practicas, a premisa do coordinador de que as embarcacións 
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efectuasen rondas de vixilancia, e o feito de que o socorrismo nas praias de Ribeira 

Pequena, Coviña e Os Namorados teña lugar por mar, xustifica as evolucións ate o 

2019. Ademais, a intervención dun socorrista non necesariamente demanda o 

emprego das embarcacións neumáticas, o tempo que nas intervencións vinculadas a 

rescates no mar, avisos, ou outras que requiran o emprego das embarcacións, 

supoñen un consumo de combustible dereitamente vinculado ó estado do mar, o 

senso do vento, a duración das intervencións,  ou a necesidade de facer remolque, 

entre outros. 

 

Para as embarcación o consumo incrementa no 2018 nun 13.38% en valor absoluto 

e un 25% en relativo fronte as intervencións. No 2019, a ausencia de patróns e o 

feito de ter unha única embarcación activa provocou una diminución dos consumos 

derivados, tanto en valor absoluto coma relativizado. No 2020, en liña co obxectivo 

de diminución da pegada de carbono, o servizo de socorrismo foi dotado de táboas 

de rescate, se ben mantivemos operativa, mais atracada no porto, unha embarcación 

por si houbese de ser utilizada. Isto non aconteceu. So se rexistrou o consumo de 

mantela operativa  

 

10.2.CONSUMO DE ELECTRICIDADE 
 

Nave da Sacoa 

 

Os consumos eléctricos na Nave da Sacoa son producidos non so como 

consecuencia da utilización do mesmo para as labores de mantemento dos vehículos 

e equipos utilizados na xestión das praias, senón tamén no mantemento de vehículos 

e equipamentos utilizados na conservación de parques e xardíns, e ocasionalmente 

da policía municipal, do CONCELLO DE MARIN. Ademais, este ben de estar 

parcialmente usufrutuado pola concesionaria municipal de recollida de residuos e 

limpeza viaria (ate febreiro 2018).  

 

Durante os derradeiros anos os consumos foron os seguintes: 

CONSUMO ELECTRICIDADE  2016 2017 2018 2019 2020 

Taller de A Sacoa, MWh 39,834 39,581 31,094 34,356 32,131 

Indicador, MWh/empleados Sacoa 9,9585 9,8952 7,7735 8,589 8,032 

 

Os consumos, xa sexa en valor absoluto ou ponderados diminúen coas obras 

executadas na cuberta tralo verán 2017 e mas co cambio a luminarias de baixo 
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consumo efectuado durante 2018 en varias seccións. A dotación de equipamentos 

coma o elevador e ferramenta electro portátil provoca o incremento do consumo 

rexistrado en 2019. No 2020, este ven de reducirse se ben a actividade mantívose 

semellante a dos anos anteriores  

 

O carácter polivalente do taller nos permite obter conclusións en relación a evolución 

do consumo no contexto do EMAS. 

 

Consumo en Praias 

 

O consumo de enerxía eléctrica das praias do Concello de Marín procede da rede 

eléctrica convencional, e existen contadores diferenciados para todas as praias. Os 

consumos eléctricos nos derradeiros anos, e os indicadores asociados, foron os 

seguintes: 

 

CONSUMO 
ELECTRICIDADE  PORTOCELO MOGOR AGUETE LOIRA COVIÑA Total 
2016 (Kw) 55 80 236 16 - * 

Indicador (kw /usuario) 0,00057 * 0,00049 0,00006 - * 

2017 (Kw) 64 911 369 94 - 1438 

Indicador (kw /usuario) 0,00092 0,00945 0,00106 0,00051 - 0,001952 

2018 (Kw) 125 901 418 115 - 1559 

Indicador (kw /usuario) 0,00130 0,00674 0,00087 0,00045 - 0,001526 

2019 (Kw) 98 797 402 128 - 1425 

Indicador (kw /usuario) 0.00100 0.00594 0.00083 0.00050 - 0,001393 

2020 (Kw) 93 695 349 77 13 1227 

Indicador (kw /usuario) - - - - - - 

 

* Durante  o ano 2016 foron mudados diversos cadros eléctricos e arranxadas 

diversas deficiencias nas redes, de xeito que en praias como Mogor no existen datos 

reais de consumo ate setembro, ni en Loira nos meses de Xuño e Xulio. Tamén foron 

mudados a leds algúns equipos de iluminación. Os datos no son obxectivamente 

comparativos en 2016 

 

Na praia de Portocelo o consumo eléctrico no 2018 ha incrementado notoriamente 

tanto en valores absoluto coma relativo. A orixe deste incremento atribúese a cada 

vez maior demanda de uso deste areal para eventos diversos como campamentos de 

verán, concertos, montaxe de xogos (inchables), actividades da ENM, etc que 
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incrementan a demanda eléctrica. No resto das praias descenden os valores 

ponderados, incrementando lixeiramente os absolutos en Aguete e Loira 

 

En 2019 en todas as praias a eficiencia enerxética e cada vez maior tal como reflicten 

os datos tanto en valor absoluto como relativo a excepción da praia de Loira que 

rexistra un leve incremento.  

 

Na análise comparativa dos valores absolutos no verán 2020 amosa que ha tendencia 

mantense, tendo diminuído o consumo o ter diminuído os servizos por la pandemia. 

 

 

 

No total das praias en 2018 o consumo incrementou en valor absoluto ate 1559 Kwh, 

isto é un +8.41%, namentres que no 2019 en no 2020 o consumo eléctrico total, en 

valor absoluto diminúe, nu 8.59% e nun 14,6% respectivamente 

 

10.3.CONSUMO DE AUGA. 
 

Taller de Sacoa. Os consumos de auga son os seguintes: 

Ano  2016 2017 2018 2019 2020 

Xuño      

Xullo 29 30 30 21 31 

Agosto       

Setembro 36 35 102 22 23 

TOTAL estival (m3) 65 65 132 43 54 

TOTAL anual (m3) 127 129 179 105 93 

 
Os indicadores en canto ao consumo durante a campaña estival foron os seguintes: 



 

DECLARACION MEDIOAMBIENTAL 2020 

 

 

Página 48 de 83 

Ano 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicador (estival)  
(m3/traballador Sacoa ) 

16,25 16,25 33 10,75 13,5 

Indicador (anual) 

(m3/traballador Sacoa ) 
31,75 32,25 44,75 26,25 23,25 

 

O feito de que a nave teña un carácter polivalente vinculado o parque de maquinaria 

do concello (almacén, taller...), mais o feito de que este fora ate febreiro  2018 tamén 

a base de operacións da contrata municipal de limpeza, supón que o consumo de 

auga non é representativo do desempeño ambiental no contexto do alcance do EMAS.  

 

No 2018 as operacións de limpeza e adecuación das instalacións disparan o consumo. 

No 2019 estes acadan mínimos na época estival en tanto que no 2020 veñen de ser 

reducidos o máximo histórico 

 

Consumo en Praias 

O consumo nas praias asociase o uso das duchas e lavapés por usuarios, os aseos, e 

nalgún caso, as concesións. Todas teñen a súa orixe na rede municipal de 

abastecemento, a excepción da praia do Santo na que a subministración procede dun 

afloramento. 

 

No existiu servizo de duchas, lava pés ni estiveron abertos os aseos. Non houbo 

consumo de auga.  

 

Os datos dos consumos rexistrados ate 2019 poden ser consultados nas Declaracións 

Ambientais correspondentes as tempadas anteriores o igual que as análises das 

tendencias 
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10.4. XERACIÓN DE RESIDUOS PERIGOSOS. 
 

Debido as actividades levadas a cabo, no CONCELLO DE MARIN xéranse residuos 

perigosos de distinta tipoloxía. Todos estes residuos, caso de producirse directamente 

nas actividades vinculadas a xestión das praias, foron identificados como aspectos 

medioambientais e consecuentemente avaliados e sometidos a controis operacionais. 

Así os residuos perigosos identificados son: 

✓ Envases perigosos 

✓ Acumuladores de Ni/Cd. Baterías de Pb  

✓ Fluorescentes 

✓ Residuos Sanitarios 

✓ Lodos de decantación  

✓ Aceites usados 

✓ Filtros de aceite/combustibles 

✓ Pilas 

✓ Absorbentes e Trapos contaminados. 

 

Cabe subliñar que o Concello de Marín, inscrito como pequeno produtor de residuos 

perigosos, dispón de autorización emitida polo organismo competente pudendo 

almacenar ate un ano  os residuos perigosos xerados.  

 

As cantidades de residuos retiradas durante os derradeiros anos foron as seguintes, 

tomando en conta que a maioría xéranse nas pequenas actividades de mantemento 

e posta a punto dos equipamentos feitas directamente polo persoal do concello, polo 

servizo de socorrismo ou son procedentes da recolla no Concello. 

 

Residuos perigosos,  kg 2016 2017 2018 2019 2020 

Pilas(1) 569 226 Acopiado Dato no 

dispoñible 
187 

Luminarias (1) (3) (*)  243  231 Dato no 

dispoñible 
Acopiado  

Residuos Sanitarios (4) 5 4  7 10 6 

Lodos de decantación (2) 8020 7490 0 8180  

Acumuladores–Baterías (*) Dato no 

dispoñible 

Dato no 

dispoñible 

Dato no 

dispoñible 

Dato no 

dispoñible 

Dato no 

dispoñible 

Aceites usados (5) 400 300 700 Acopiado 1000 

Filtros aceite/combustible(5) 41 67 21 Acopiado 31 

Absorbentes contaminados (5) 21 18 12 77  

Envases perigosos (6) 21 46 41 39 45 

(*),xestionadas via cadea de subministro  
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Os indicadores relativos os residuos perigosos son: 

 Indicadores xeración 2016 2017 2018 2019 2020 

Pilas(1)  

(Kg/traballador concello) 
8,75 3,48 - 

Non 

calculable 2,88 

Lámpadas (1) (3) 

(Kg traballador concello) 
3,74 3,55 

Non 

calculable 
-  

Residuos Sanitarios (4) 

(kg intervención) 
0,0026 0,0022 0,0043 0,0058 0,0042 

Lodos de decantación (2) 

(Kg /  vehículo) 
1145,71 1134,28 0 1168,57  

Acumuladores de Ni/Cd 

(kg / vehículo) 
Non 

calculable 
Non 

calculable 
Non 

calculable 
Non 

calculable 
Non 

calculable 

Aceites  (5) 

(kg / vehículo) 
57,14 42,86 100 - 142,85 

Filtros aceite/comb. (5)  
(kg / vehículo) 

5,86 9,57 3 - 4,43 

Absorb. contaminados (5)  
(kg / vehículo) 

4,57 2,57 1,71 11  

Envases perigosos (6) 

(Kg /  traballador Sacoa) 
5,25 11,50 10,25 9,75 11,25 

(1) Os datos corresponden a retirada de residuos en todo o Concello e non só nas actividades que se 

desenvolven dentro do alcance do sistema de xestión medioambiental. Identifícanse en relación cos 

equipos de comunicacións dos socorristas mais non se avalían dada a súa xestión conxunta. 

(2) Os lodos de decantación correspondían ate febreiro 2018 non só á limpeza dos vehículos que se usan 

para a xestión das praias -7 unidades- senón tamén o servizo de parques e xardíns e a outros camións da 

contrata municipal que compartía as instalacións do taller de Sacoa. Os datos son ademais os 

correspondentes a xeración de residuos durante todo o ano, e non só durante a época estival na que se 

utilizan os vehículos para as actividades propias da praia.  

(3) Considerase para o cálculo en peso das cantidades de lámpadas retirados que cada unidade 

(fluorescentes, haloxenuros, vapor de mercurio, leds...) pesa de media 300 gramos.  

(4) Os residuos sanitarios refírense producidos no ano da tempada estival, independentemente da data 

da súa xestión 

(5) Os valores acadados para o aceite, os filtros de aceite/combustible e os absorbentes corresponden non 

só os vehículos que se utilizan para levar a cabo as actividades necesarias dentro das praias, senón os se 

contabilizan no taller, con independencia do uso dos vehículos dentro do Concello de Marín 

 (6) Proceden dos produtos de mantemento de vehículos o das infraestruturas ou espazos públicos 

vinculados as praias.  

 

Con todas estas consideracións non e consecuente a obtención de conclusións do 

desempeño ambiental nesta materia, a excepción do relativo o que os ratios de 

xeración de residuos das intervencións dos socorristas nas praias son estables ano a 

ano. 
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10.5. XERACIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DAS PRAIAS.   
 

Os residuos identificados dentro desta categoría son: 

➔ Residuos de grandes limpezas levadas a cabo a principios de cada tempada 

➔ Residuos de podas 

➔ Residuos procedentes do limpapraias 

➔ Residuos procedentes da recollida de animais mortos. 

➔ Residuos procedentes da recollida de algas 

➔ Residuos procedentes da limpeza manual do areal,  

➔ Residuos procedentes das papeleiras de recollida selectiva 

➔  

Residuos procedentes de grandes limpezas levadas a cabo a principios de 

cada tempada 

 

No concello de Marín non estamos a medir as cantidades de residuos retiradas dos 

areais ao principio de cada tempada. A xeración destes non está directamente 

asociada ao uso das nosas praias.  

 

A aparición de restos que deben ser retirados, (redes, cabos, madeiras, plásticos, 

etc,) é directamente proporcional á forza da ondada nos temporais do inverno. A súa 

retirada forma parte dos traballos de adecuación dos areais cada inicio de temporada 

 

Residuos de podas 

 

Ate este ano 2020 os residuos procedentes de desbroces e podas, xa sexa de 

adecuación dos accesos ou do mantemento das zoas altas das praias non veñen de 

ser contabilizados, dado que a súa xeración e natural e axea os hábitos dos usuarios 

das praias. Estes, procedentes de biomasa natural ou de actuacións de dotación de 

zonas verdes, superficies orientadas, e destinado a compostaxe para voltar a 

incorpóranse o ciclo en forma de substrato nos parques e xardíns da vila  

 
Residuos procedentes da Recollida de algas. 
 

Estes residuos, de produción allea ó Concello de Marín e os hábitos e costumes dos 

usuarios das súas praias, son principalmente obxecto de traballo na praia de Aguete.  

 



 

DECLARACION MEDIOAMBIENTAL 2020 

 

 

Página 52 de 83 

Recollida de animais mortos 
 

Na campaña 2020 non foi notificada a recollida nos areais de gaivotas, paxaros, ou 

outros animais. 

 

Residuos procedentes das papeleiras de recollida selectiva. 

 

Diferenciamos neste caso os residuos procedentes da bolsa negra (residuos 

orgánicos) e os residuos procedentes da bolsa amarela (residuos de envases). 

 

Son os residuos depositados polos usuarios nos contedores de recollida selectiva 

colocados nas distintas praias, ate o 2020 no que deixaron de ser colocar contedores 

nos areais.  

 

O seren estes retornados os seus puntos de orixe polos usuarios, ou ser depositados 

nos contedores da recolla municipal do lixo, no puideron ser obxecto de 

contabilización 

 

Nos anteriores dous anos, os datos acumulados, a partires de análise feita praia a 

praia  foron: 

 

BOLSA NEGRA RECOLLIDA 
SELECTIVA 

TOTAL, Kg Indicador total 
praias 

2018 
33534 0,0672 

2019 
33744,50 0,0410 

 

No verán 2018 a recollida de residuos de bolsa negra diminuíu en valor absoluto y 

tamén en valor relativo. Isto, en detrimento da recollida de contedor amarelo, que 

incrementa, é positivo en termos de incremento da concienciación dos usuarios 

relativa a reciclaxe de envases. 

 

No 2019  estabilizase a produción en valores absolutos, en tanto que a diminución 

calculadas fronte o numero de usuarios estimados diminúe un 38% 

 

Non existen datos de recolla no 2020 o non estar dispoñibles os contedores nos areais 

o haber estes sido retirados no marco do plan de continxencia contra a COVID19 
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2) Residuos procedentes da bolsa amarela. Residuos de envases. 

Nos anteriores dous anos, os datos acumulados, a partires de análise feita praia a 

praia  foron: 

 

BOLSA AMARELA RECOLLIDA SELECTIVA TOTAL, Kg Indicador total 
praias 

2018 
20302 0,0410 

2019 
20442 0,0409 

 

No ano 2018 excepto na Coviña e Santo incrementouse a cantidade e o indicador 

relativo a recollida de residuos de bolsa amarela, notoriamente en Aguete e Loira. 

Isto é indicativo da mellora da concienciación coa reciclaxe 

 

No ano 2019 os valores absolutos son moi semellantes os de 2018, incrementado 

nos meses de xuño nas praias mais familiares. Os indicadores relativos descenden 

lixeiramente en Portocelo e Aguete e incrementan lixeiramente en Mogor, 

manténdose no resto.  Os valores acumulados mantéñense estables 

 

Como ben de ser indicado, non existen datos de recolla no 2020 o non estar 

dispoñibles os contedores nos areais o haber estes sido retirados no marco do plan 

de continxencia contra a COVID19 

 

Limpeza manual. 

 

Na limpeza manual reflíctense as retiradas de lixo abandoado nos areais. Na súa 

recollida estes, segundo súa natureza, son depositados en contedores ou bolsas 

negras ou amarelas, sendo considerados fracción resto ou fracción envases lixeiros.  

 

Estes residuos procedentes da limpeza manual permiten obter unha idea sobre o 

nivel de civismo e concienciación ambiental dos nosos veciños e visitantes usuarios 

das praias. 

 

No ano 2020, se ben mantívose a actividade de limpeza dos areais, non foron 

contabilizados os residuos retirados 
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A análise estatística dos anos anteriores non pode considerarse concluínte aínda que 

os datos analizados por praia permiten evidencia-lo feito de que os indicadores de 

recollida manual refiren valores mais baixos nas praias menos populosas e de 

carácter menos familiar.  Tamén que, ano a ano, a cantidade de residuos recollidos 

nos areais diminúe fronte os depositados polos usuarios nos colectores de recollida 

selectiva, grazas os esforzos do concello en educación e sensibilización ambiental dos 

usuarios das praias, invitándoos a deixar os seus residuos nas papeleiras de recollida 

selectiva en lugar de tira-los o chan ou no areal. 

 

BOLSA NEGRA RECOLLIDA MANUAL TOTAL, Kg Indicador total 
praias 

2018 
10183,50 0,0239 

2019 10656 0,0243 

BOLSA AMARELA RECOLLIDA MANUAL TOTAL, Kg Indicador total 
praias 

2018 
4613 0,0123 

2019 
4882 0,0125 

 

A comparativa 2019 / 2018 mostra que a cantidade de residuos de recolla manual 

recollidos nos areais practicamente non varia incrementado lixeiramente a recollida 

manual de residuos de bolsa verde e amarela en PORTOCELO, MOGOR e AGUETE  

 

Recollida selectiva fronte recollida manual 

 

Dende  2017 ate o 2019 a conclusión de que os residuos procedentes da recolla 

manual descenden fronte os que son depositados selectivamente polos usuarios nas 

papeleiras e contedores. Isto es indicativo de la mellora experimentada en materia 

de segregación dos envases por parte dos usuarios. 

 

A porcentaxe de residuos retirados na recollida selectiva en 2017 supuxo un total, 

entre ambas fraccións, de 75,39%. No 2018, este porcentaxe incrementa ate o 78.44 

% e en 2019 baixa lixeiramente ate o 77.71% Isto é un indicativo da sensibilización 

ambiental dos usuarios 
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No 2020 nos poden ser feitas 

análises comparativas 

 

 
 
 
 
 

 
10.6. EMISIONS  
 

Nas actividades que se atopan dentro do sistema de xestión medioambiental as 

emisións non se atopan como aspectos medioambientais identificados con carácter 

significativo.  

 

Estas son as relativas as emisións á atmosfera realizadas polos motores dos vehículos 

de servizo as praias e as lanchas de salvamento así como o ruído que efectúan. Os 

vehículos e as lanchas  son periodicamente sometidos as ITV e as inspeccións 

regulamentarias por capitanía. 

 

A ITV dos vehículos, entre os que se inclúen o tractor e o limpapraias, inclúe a revisión 

do 

estado do sistema de escape de gases. 

 

10.7. RUIDOS 
 

Os ruídos xerados polo Concello de Marín na xestión  de praias limítanse á megafonía, 

que está prohibida en todas as praias exceptuando no 2020 os recordatorios das 

medidas de distanciamento e protección no contexto da COVID.  

 

. Os equipos de megafonía están homologados e compren ca normativa autonómica 

vixente. 

 

O comportamento ambiental ante os ruídos analízase a través das queixas recibidas 

por parte dos usuarios das praias. 
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No período comprendido nesta declaración ambiental non se recibiu ningunha queixa 

acerca de este aspecto ambiental, polo que non se poden reflexar datos 

 

10.8 RESULTADOS DAS ANALISES LEVADAS A CABO PARA O 
CONTROL DA CALIDADE DAS AUGAS DE BAÑO. 
 

O uso recreativo das augas de baño non está exento de perigos e riscos para a saúde 

das persoas usuarias. A contaminación  bacteriana pode provocar gastroenterite ou 

enfermidades respiratorias nas persoas que se bañen nas augas contaminadas. Aínda 

que estas enfermidades raramente son graves, o número de persoas expostas é 

enorme. Por este motivo, a Consellería de  Sanidade, a través da Dirección  Xeral de  

Saúde Pública, executa na época estival un Programa de vixilancia sanitaria das zonas 

de baño  con carácter autonómico. 

 

Preséntanse os resultados nas praias do concello de Marín  do Programa de Vixilancia 

Sanitaria das zoas de baño da Comunidade Autónoma Galega. 

 

A vixilancia sanitaria das zonas de baño establecese mediante a mostraxe periódica 

da auga das zonas de baño incluídas no censo. Recóllense en total 10 mostras de 

cada zona de baño unha antes do inicio da tempada e as nove restantes ao longo 

desta, cunha periodicidade aproximadamente quincenal.  

 

No censo oficial da tempada 2020, figuran un total de 490 zoas de baño, con 507 

puntos de mostraxe que se atopan en 114 concellos da Comunidade Autónoma 

Galega, entre eles o de Marín.  

 

A tempada de baño establécese, de maneira xenérica, dende o 1 de xuño ata o 30 

de setembro. A presente tempada de baño, por mor das restricións pola  COVID‐19, 

foi desde o 8 de xuño ata o 10 de outubro 

 

Nas mostras de auga analízanse os parámetros microbiolóxicos de enterococos 

intestinais e Escherichia coli. 
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O sistema de cálculo consiste na avaliación do percentil da función normal de 

densidade de probabilidade (log10) dos datos microbiolóxicos obtidos nunhas augas 

de baño determinadas. 

 

Parámetro  

Clasificación, augas marítimas  

Excelente         Boa                Suficiente  

Enterococos 
intestinais  

100 (*)  200 (*)  185 (**)  

Escherichia coli  250 (*)  500 (*)  500 (**)  
(*)  De acordo coa avaliación do percentil 95 

(**)  De acordo coa avaliación do percentil 90 

 

Os datos de cada mostraxe foron publicados periodicamente na páxina web da 

Dirección  Xeral de  Saúde Pública, onde tamén se pode consultar a clasificación 

sanitaria de cada zona de baño unha vez finalizada a tempada  

(https://www.sergas.es/saude‐publica/ Praias )  e tamén no mapa de zonas de baño 

de Galicia que a Dirección  Xeral de  Saúde Pública mantén actualizado na internet. 

 

A clasificación anual das zonas de baño das praias do concello de Marín resultante no 

2020, (será a vixente para a tempada 2021)  en base as mostraxes efectuadas 

durante a campaña foi, 

➔ Portocelo,  Excelente  

➔ Mogor, Excelente 

➔ Aguete, Excelente  

➔ Loira,  Excelente 

➔ Santo do Mar - A Coviña, Excelente 

 

Cabe salientar a mellora sostida na praia de Loira pasando a súa clasificación de Boa 

na campaña 2017, a Excelente de forma  ininterrompida nas campañas posteriores 

 

Dende o inicio da tempada 2020, informouse da clasificación sanitaria das augas de 

baño e dos resultados microbiolóxicos obtidos nos paneis dos areais. Deste xeito, 

facilítase que todos os usuarios e usuarias das zonas de baño teñan información 

suficiente e facilmente dispoñible sobre a calidade das augas de baño. 

 

Segundo o Programa de vixilancia sanitaria das zonas de baño de Galicia, cando se 

detecta unha vertedura (ben durante a recollida de mostras ou ben durante a 
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inspección), debe comunicarse este feito, ademais da o concello, ao organismo de 

conca correspondente (Augas de Galicia e/ou confederación  hidrográfica). 

 

Non verán 2020  nas  praias de  Marín 

• NON ven de Identificar as verteduras que poidan supoñer unha deterioración da 

salubridade das zonas de baño 

• NON  atopáronse non conformidades no cumprimento da normativa sanitaria de 

prevención da  COVID‐19 en zonas de baño, como a ausencia de cartelería visible 

coas normas de prevención da  COVID‐19 e ausencia de medidas de control de 

aforo 

 

A lexislación nesta materia, Directiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeo e do 

Consello, do 15 de febreiro de 2006, relativa á xestión da calidade das augas de baño 

e a normativa estatal que a desenvolve, o Real decreto 1341/2007, do 11 de outubro, 

sobre a xestión da calidade das augas de baño, esixen que, dende finais do ano 2015, 

todas as augas de baño sexan de calidade polo menos suficiente.  

 

➔ O Concello de Marín cumpre este requisito. 

 

10.9 CONTROL DA AUGA DAS DUCHAS E LAVAPES 
 

Coma no resto da rede de abastecemento do concello de Marín, regularmente e por 

medio de un laboratorio acreditado realízanse controis da auga das duchas para 

validar a súa potabilidade.  

 

Estes no veñen de ser feitos no verán 2020 nos puntos terminais das praias en 

ausencia do subministro polas medidas COVID establecidas 
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11. COMUNICACION COAS PARTES INTERESADAS 

 

As partes interesadas principalmente afectadas polo sistema de xestión ambiental 

son os usuarios das praias.  

 

O efecto de coñecer as súas necesidades e expectativas, queixas ou suxerencias, 

temos establecidos dous canles de comunicación: 

- Enquisas 

- Canal web 

 

11.1. ENQUISAS LEVADAS A CABO. 
 

A enquisa de satisfacción, canle habitual de comunicación cos usuarios, foi mudada 

para adaptala a situación e servizos na campaña estival 2020 por mor da pandemia. 

 

O numero de enquisas cumprimentadas nas praias polos usuarios durante o verán 

2020 foi de 81. As valoracións acadadas son as seguintes,  

 

ENQUISAS  PORTOCELO MOGOR AGUETE  LOIRA SANTO-

Coviña 

Media  

Adecuación dos accesos para chegar o 

areal 
3,4 2,5 2,8 3,0 3,0 2,94 

Estado de conservación e limpeza dos 

accesos 
2,6 2,5 3,2 3,4 4,8 3,3 

Equipamentos existentes no areal 1,8 2,3 2,4 3,2 2,8 2,5 

Cantidade e localización dos colectores 

de residuos 
1,7 1,9 1,5 3,2 2,7 2,2 

Estado de limpeza do areal 2,8 3,0 3,0 3,2 4,9 3,38 

Calidade da auga de baño 3,5 3,9 4,0 3,4 4,8 3,92 

Servizo de socorrismo 4,7 4,0 4,3 3,4 5,0 4,28 

A informacion existente no areal ou 

nos accesos é suficiente? 
2,9 2,9 2,3 3,2 4,5 3,16 

Calidade en xeral da praia 3,4 3,5 3,3 3,8 4,7 3,74 

 

Aínda que a comparativa nos e totalmente obxectiva o haber mudado o contido da 

enquisa, a análise comparativa frote o ano 2019, indica que na tempada estival 2020 

a satisfacción xeneralizada ha baixado nos aspectos enquisados relativos os 

equipamentos existentes, os accesos (non xe dispuxo de leiras o efecto), e 

particularmente os relativos a cantidade e localización dos colectores  residuos. 
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Mantense o estado de limpeza do areal, na media, aínda que sensiblemente diminúe 

nas praias familiares, en liña coas queixas relativas a non disposición neste ano de 

papeleiras nos areais, a información existente. Incrementa a  calidade da auga e 

tamén a media da calidade xeral percibida nas praias 

 

 

 

Tamén foron os usuarios consultados nas enquisas acerca de súa percepción das 

medidas tomadas polo Concello no plan de actuación contra a COVID nas praias, na 

valoración “estou dacordo”, “estou en desacordo”. As percepcións das partes 

interesadas  foron: 

 



 

DECLARACION MEDIOAMBIENTAL 2020 

 

 

Página 61 de 83 

 

 

Ádemas a través da enquisa transmitíronse varias queixas explícitas relativas a: 

• Deficiente limpeza do areal (Loira e Portocelo)  

• Queixas por inexistencia de colectores ou papeleiras nos areais  (Aguete)  

• Comentarios negativos sobre o sistema de control de aforo, con percepcións 

como "non funciona", “Control de aforo descontrolado”, “Non se aseguran 

distancias nin o uso de máscaras”, “ Gasto innecesario”, “Ausencia de 

presenza de policía local (en Aguete e Portocelo principalmente). 

• Os luns (peche HORECA) non se pode ir ao baño (Portocelo) 

• Táboas dos accesos perigosas (Portocelo) 

 

No plano contrario das percepcións, vimos de recibir felicitacións po lo aforro 

ambiental que supón a non habilitación das duchas (Aguete) e a profesionalidade dos 

socorristas (usuarios de Portocelo, Mogor e Loira) 

 

Tamén recolléronse diversas suxestións a través das enquisas.: 

• Contedores con pedal nos accesos  

• Ampliar horario de socorristas 

 



 

DECLARACION MEDIOAMBIENTAL 2020 

 

 

Página 62 de 83 

As suxestións o igual que as queixas e os resultados das enquisas compoñen unha 

parte da análise de expectativas das partes interesadas, e veñen de ser consideradas 

no planeamento da campaña estival 2021 

 

11.2. CANAL WEB 
 

Para completa-lo sistema de enquisas ós usuarios nos areais,  existe habilitada unha 

dirección de e-mail para o contacto directo polos usuarios, a recollida de queixas e 

suxestións 

 

playas@concellodemarin.es 
 

Na campaña 2020 no existen comunicados rexistrados 

 

11.3 COMUNICACION 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. 

 

Neste senso nas praias do concello colocáronse carteis de sensibilización ambiental 

para concienciar ós usuarios sobre os aspectos medioambientais máis salientables e 

o bo uso dos recursos naturais, convidándoos a non deixar lixo tirado, a depositar 

cada fracción selectivamente no seu lugar e a non malgastar auga, se ben no 2020 

parte destes carteis foron mudados por sinalización COVID 

 

Dende a Concellería de Medio ambiente farase chegar a presente declaración a todas 

as partes interesadas a través da paxina web do concello de Carballo, e estará 

dispoñible ó público nas dependencias municipais. 

 

  

mailto:playas@concellodemarin.es
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12. IMPLICACION DOS TRABALLADORES 

 

O sistema de xestión ambiental establece un procedemento de recursos humanos  

orientado a súa toma de conciencia e sensibilización. 

 

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 dende a 

implantación do sistema. 

 

As necesidades de formación son propostas durante a revisión pola dirección e 

avaliadas polas Concelleiras de Praias e de Medio ambiente.  

 

 Durante o ano 2020 realizáronse cursos de: 

- Xestión EMAS nas praias de Marín. Curso de sensibilización ambiental para 

socorristas e coordinador 
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13. INDICADORES BÁSICOS. 

 

Para o cálculo dos indicadores básicos terase en conta os valores  dos consumos e 

xeración de residuos totais medidos, e dado que a nosa organización pertence a un 

sector non produtivo, usarase o número de traballadores totais afectos o servizo de 

praias para a ponderación.  

 

De acordo ao organigrama no que se atopa encadrado a xestión das praias o número 

total de traballadores no Concello de Marín no ámbito do EMAS son os seguintes: 

Servizo de socorrismo: 24 mais 1 coordinador (eventuais estivais) 

Persoal  limpeza dos areais e espazos naturais: 10 equivalentes, (contrata) 

Persoal de Sacoa: 17 total, 4 afeitos o EMAS. 

Enxeñeiro /Técnico Municipal/ Capataz: 3 

Delegado medio ambiente: 1  

Persoal da policía municipal, das brigadas de parques e xardíns ou do servizo 

de fontanaría: 20 (equivalentes) 

Alcaldesa/ Concelleira de Medio ambiente/Concelleira de Praias: 3 

 

De acordo a estes datos o persoal que integra o servizo de xestión das praias do 

Concello de Marín é de  65 traballadores (empregado equivalente), a maioría non a 

xornada completa e moitos soamente na época estival (valor B=65). En las tablas 

seguintes expresase o valor  total do aspecto referido (valor A) e o indicador 

resultante, relación R=A/B 

 

13.1 EFICIENCIA ENERXETICA. 
 
13.1.1. Consumo directo total de enerxía eléctrica 
 

Para o cálculo da cantidade  total de enerxía eléctrica consumida pola organización 

contabilízanse o consumo nas praias e o consumo no taller de A Sacoa, neste caso 

considerando a anualidade completa. 

CONSUMO TOTAL DE ENERXÍA 2016 2017 2018 2019 2020 

Taller de A Sacoa: Mwh 39,834 39,581 31,094 34,356 32,131 

Praias: Mwh 0,387(*) 1,438 1,559 1,425 1,227 

TOTAL consumo Mwh 40,221 41,019 32,565 35,781 33,358 

INDICADOR BÁSICO: R=A/B 

mwh/empregados equivalentes 
0,61 0,631 0,502 0,550 0,513 
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No  2016  os valores dos consumos das praias non son consistentes dada as avarias 

argumentadas. Nas campañas 2017, 2018  e 2019 praias atópanse parellos habendo 

diminuído no 2020 

 

No taller o consumo diminuíu notoriamente en 2018, o cesar o uso  compartido das 

instalacións o tempo que foron mudadas luminarias por lámpadas LEDS de baixo 

consumo. O leve incremento do 2019 é debido a dotacións e maior demanda de uso, 

en tanto que este ven de ser controlado no 2020. 

 

O valor do indicado básico evoluciona en paralelo o consumo da nave da Sacoa.  Este 

ratio non se considera representativo do desempeño ambiental no contexto do EMAS 

na  tempada estival.  

 

Na nave da Sacoa e Oficina de medio ambiente seguen a manterse as mesmas 

medidas de concienciación para o aforro enerxético de todas as dependencias do 

concello de Marín 

 

13.1.2. Consumo directo total de combustibles. 
 

O Consumo de combustibles total procede da suma dos consumos de combustibles 

calculados para cada un dos vehículos utilizados para o desenvolvemento de traballos 

dentro do alcance do sistema de xestión ambiental así como do consumo das balsas 

neumáticas do servizo de socorrismo, durante a época de verán.  

 

Deste xeito o valor total de combustible consumido durante a campaña de verán foi: 

 

COMBUSTIBLES 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL CONSUMO gasóleo e 

gasolina, litros 

 2158,73  1787,68 1822.31 1350,14 

 

1103 

INDICADOR BASICO: 

 l/ empregados equivalentes 

33,21 27,50 28,04 20,77 16,97 

  

Nos últimos dous anos o consumo global de combustibles, en valor absoluto ou 

ponderado e diminúe fronte ó dos anos anteriores.  
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En termos enerxéticos, estes consumos notificados coma indicadores básicos 

representan 

COMBUSTIBLES 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL CONSUMO gasóleo  en 

kwh 13550,18 12679,08 10594,59 11205,07 6545,20 

TOTAL CONSUMO gasolina, en 

kwh 8864,26 6062,28 8222,80 3149,97 4860,83 

INDICADOR: 

 Mwh/empregados equivalentes 0.34484 0,28833 0,28950 0,22085 0,17548 

Fonte para conversións de kWh 

http://www.eauc.org.uk/file_uploads/ucccfs_unit_converter_v1_3_1.xlsx 

 

13.1.3. Consumo total de enerxías renovables 
 

A totalidade da enerxía eléctrica consumida pola organización no ámbito do EMAS, 

praias e instalacións da Sacoa, procede da subministración (mix enerxético).  

 

O consumo total pola organización de enerxía eléctrica procedente de fontes 

renovables non é coñecida. 

 

Non existen consumos de outros tipos de enerxías procedentes de fontes renovables, 

no ámbito do EMAS. 

 

Consumo total de enerxías 

renovables 

2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL consumo Mwh 0 0 0 0 0 

INDICADOR BÁSICO: 

mwh/empregados equivalentes 

0 0 0 0 0 

 

13.1.4 Xeración total de enerxías renovables 
 

No concello de Marín prodúcese a xeración de enerxías eléctrica de orixe fotovoltaica 

para as instalacións de auga quente sanitaria no pavillón da Raña e na piscina 

municipal. Non existe xeración de enerxías renovables no ámbito do EMAS 

 

Xeración de enerxías 

renovables 

2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL xeración Mwh 0 0 0 0 0 

http://www.eauc.org.uk/file_uploads/ucccfs_unit_converter_v1_3_1.xlsx
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INDICADOR BÁSICO: 

mwh/empregados equivalentes 

0 0 0 0 0 

 

13.2 EFICIENCIA NO CONSUMO DE MATERIALES 
 

Non existen materiais directamente utilizados (con exclusión dos produtos 

enerxéticos e o auga) no ámbito do EMAS, mais alá do consumo de papel nos 

rexistros de intervención dos socorristas, papel e toner na disposición de información 

impresa para os usuarios das praias nos taboleiros, consumo de materiais de 

primeiros auxilios polos socorristas, e consumo de produtos químicos nas actividades 

de limpeza e desinfección.  

 

Estes consumos considéranse  insignificantes e non son contabilizados. Os produtos 

empregados na limpeza das duchas e dos aseos son produtos químicos 

biodegradables 

 

13.3 EFICIENCIA NO CONSUMO DE AUGA. 
 

Para o cálculo total de auga contabilizarase o consumo de auga nas praias e o 

consumo na nave almacén / taller de A Sacoa. 

CONSUMO AUGA 2016 2017 2018 2019 2020 

TALLER DE SACOA,  m3 (1) 127 129 179 105 93 

PORTOCELO m3(2) 526,6 340 796 705 Duchas, 

lavapes e 

aseos non 

estiveron 

operativos 

MOGOR m3(2) 708,8 812 766 767 

AGUETE m3(2) 499,3 464 548 506 

LOIRA (2) 207,6 169 248 255 

SANTO   14 14 

Total  2069,3 1914 2357 2352 93 

Indicador básico, m3/ 

empregados equivalentes 

31,83 29.44 36,26 36,18 1,430 

 (1) O cálculo corresponde a todo o ano  / (2) O cálculo corresponde aos meses de verán. /  

 

Todas as augas consumidas teñen a súa orixe no abastecemento municipal coa 

excepción da consumida na praia do Santo que procede da captación directa dun 

manantial. 

 

13.4. XERACIÓN DE RESIDUOS. 
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Os datos de xeración de residuos perigosos, por tipoloxía, son os indicados no 

apartado 10.4. Con eses valores e tendo en conta o Nº total de empregados ou 

traballadores equivalentes de  65, resultan  

 Residuos perigosos,  
Indicador básico (Kg / 

empregado equivalente) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Envases perigosos   0,323 0,707 0,631 0,60 0,692 

Acumuladores de Ni/Cd  Dato no dispoñible 

Fluorescentes  (1) 3,738 3,55 Dato no dispoñible 

Lodos de decantación  123,384 122,15 0 125,85 0 

Aceites  6,153 4,615 10,769 0 15,385 

Filtros  aceite/combustibles 0,630 1,03 0,323 0 0,477 

Absorbentes contaminados 0,492 0,276 0,185 1,185  

Pilas(2)  8,753 3,476 - 0  

Residuos Biosanitarios  0,079 0,061 0,108 0,153 0,092 
 (1) Todo o Concello / (2) Servizo municipal  

No tocante os residuos biosanitarios salientar que este tipo de residuos xérase, 

debido a actividades de atencións de botiquíns distribuídos polos postos de 

socorrismo existentes nas praias. Este tipo de residuos, que non se consideran 

residuos propiamente sanitarios xa que os socorristas non poden desenvolver tarefas 

sanitarias, só de salvamento, son considerados de clase IIa que contemplarían: 

• Calquera material contaminado con secrecións ou excrecións que non son 

obxecto de requisitos especiais para previr infeccións: material de curas, 

tubuladuras, sondas, guantes y outros descartados quirúrxicos. Residuos dos 

que a recollida e eliminación non e obxecto de requisitos especiais para previr 

infeccións. Deposítanse nos colectores xerais de lixo 

• Residuos de medicamentos caducados y/o descartados. Estes, o termo de 

tempada son xestionados vía deposito nos puntos SIGRE existentes no 

concello de Marín. A súa xeración non e significativa 

• Residuos de obxectos cortantes e punzantes obxecto de requisitos especiais 

para previr infeccións. Estes, sepáranse e xestiónanse como cortantes e 

punzantes, son os declarados 

 

Os residuos non perigosos que se poden atopar nas praias varían segundo a 

climatoloxía, polo que este aspecto varía moito e é moi difícil de controlar, o concello 

dispón dun contrato con unha empresa para levar a cabo a limpeza e mantemento 

das praias o outra para o baleirado das fosas sépticas.  

 

Os datos de xeración de residuos non perigosos, por tipoloxía e praia, son os 

indicados no apartado 10.5 
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 Residuos non perigosos 
Indicador básico (Kg / empregado equivalente) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Residuos de grandes operacións de limpeza  Non contabilizados 

Residuos de podas e desbroces Non contabilizados 

Residuos procedentes do limpapraias  Non contabilizados 

Orgánicos  procedentes de recollida selectiva.  226,103 627,323 515,907 519,146 
0 

Envases  procedentes de recollida selectiva.  148,123 169,846 312,338 314,492 

Orgánicos procedentes da limpeza manual  98,02 130,084 145,546 163,938 Non con-

tabilizado Envases procedentes da limpeza manual  18,32 65,646 70,969 75,107 

Toner (1) Dato no 

dispoñible 
0 0,938 0 0,8154 

Residuos de fosa séptica (2) Non contabilizados 

(1) Todo o Concello 

(2) O vaciado das fosas das praias e realizado por empresa autorizada e con 

destino a rede de sumidoiros do concello. A cantidade de residuo non e 

cuantificada nin poden establecerse obxectivos para a súa redución o seren 

directamente proporcionais a afluencia os areais segundo a climatoloxía 

 

No 2020 non foi disposto servizo de papeleiras e contedores no areal, nin foron 

xerados residuos nas fosas sépticos das praias o no estar os aseos operativos.  

 

Os residuos depositados nos colectores xerais de recollida selectiva de lixo ubicados 

no vial de praias e nas contornas de Loira, Santo e Coviña non poden ser obxecto de 

contabilización específica.  

 

Existen 4 tipos de colectores diferentes: 

1. Colector de Orgánicos 

2. Colector de Envases 

3. Colector de Papel e cartón 

4. Colector de Vidro 

 

Estes son xestionados a través da recollida selectiva que realiza o concello a través 

da concesionaria municipal 

 

13.5 BIODIVERSIDADE. 
 

A ocupación do solo varía dunha praia a outra, tendo en conta por un lado a superficie 

total dos areais e por outra a superficies construídas. As  praias do concello de Marín, 

apenas dispoñen de superficies  construídas  ao tratarse de espazos abertos para o 
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libre desfrute dos usuarios, a excepción de ramplas e escaleiras de acceso, pés de 

duchas e taboleiros informativos,  variables segundo o areal. Ademais, en 

PORTOCELO, onde os servizos e estruturas fixas atópanse baixo o paseo-viario, 

existe unha superficie pavimentada na fronte das duchas, en tanto que en LOIRA 

considérase superficie construída o peirao dunha antiga empresa de salazón, e en 

MOGOR o área da caseta de bombas e parte da terraza dun restaurante no seu  dia 

construída sobre o areal.  

 

O resto dás  instalacións, coma as casetas do  servizo de socorrismo, os aseos, ou 

os  pasa-areas, son módulos  ou elementos prefabricados parcialmente habilitados 

só na época estival 

 

A autorización pola que se permite a ocupación temporal do dominio publico 

marítimo-terrestre mediante a colocación dos postos de venda para xeados e 

refrescos e instalacións lúdico-deportivas nas praias de Marín ten carácter 

condicional. As autorizacións non permiten, en ningún caso, a construción de obras 

de fabrica ou outras obras fixas dentro da zona de dominio publico, sendo as 

instalacións que se autorizan total e facilmente desmontables, entendendo por tales 

as así definidas no artigo 51 da Lei de costas. 

 

Indicador Biodiversidade.  

Uso total do suelo 

Superficie m2/traballador  

(empregado equivalente) 

Portocelo 4500 m2 69.23 m2/traballador 

Mogor 6250 m2 96.15 m2/traballador 

Aguete 22500 m2 346.15 m2/traballador 

Loira 12000 m2 184.61 m2/traballador 

O Santo 2000 m2 30.77 m2/traballador 

A Coviña 500 m2 7.69 m2/traballador 

Taller de Sacoa/Oficina Medio ambiente 570 m2 8.77 m2/traballador 

TOTAL 48320 m2 743.38 m2/traballador 

 

Indicador Biodiversidade. Superficie 

sellada total 

Superficie m2/traballador 

(empregado equivalente) 

Portocelo 

359 m2 5,523 m2/traballador 

Mogor 

Aguete 

Loira 

O Santo 

A Coviña 
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Taller de Sacoa 570 m2 8,769m2/traballador 

TOTAL 930 m2 14,293 m2/traballador 

 

O concello de Marín dispan de superficies verdes nunha gran parte do seu territorio 

destacando coma principais áreas verdes os espazos litorais, os bosques autóctonos 

e as repoboacións forestais, as formacións de matogueiras e os terreos cultivados, 

xunto con áreas recreativas ou os distintos espazos verdes urbans. Todo iso serve 

para poñer en valor a gran biodiversidade presente no concello de Marín. 

 

Salvo os pequenos espazos verdes urbans e as repoboacións forestais, estas non 

teñen a consideración de “superficies orientadas” o ser naturais ou de promoción non 

municipal. Non existen “superficies orientadas” no ámbito das praias 

 

Indicador Biodiversidade. 

Superficies Orientadas 

Superficie m2/traballador  

(empregado equivalente) 

Superficie total dentro do centro (praias 

e taller) orientada según a Natureza 

0 m2 0 m2/traballador 

Superficie total fora do centro (praias e 

taller) orientada según a Natureza 

Non cuantificable 

 

13.6 EMISIONS. 
 

As emisións de gases de efecto invernadoiro atribúense ó uso de combustibles fósiles 

e o consumo eléctrico. As toneladas de CO2 emitidas debidas o consumo de enerxía 

eléctrica, gasóleo e gasolina, no ámbito das praias é a indicada.  

 

Emisións anuais totais de gases de efecto invernadoiro 

(Tn CO2) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo 

electricidade 
14,0774 14,3567 11,4286 11,0921 8,3395 

Consumo 

gasóleo 2,6801 1,7573 2,6928 2,5221 1,4667 

Consumo 

gasoliña 2,256 2,5404 1,8790 0,7145 1,1350 
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Indicador emisións anuais totais de gases de efecto invernadoiro 

(Tn CO2 /(empregado equivalente)) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo 

electricidade 0,2166 0,2209 0,1758 0,1706 0,1283 

Consumo 

gasóleo 0,0412 0,0270 0,0414 0,0388 0,02256 

Consumo 

gasoliña 
0,0312 0,0391 0,0289 0,01099 0,01746 

 

Cálculo da Pegada de Carbono  

https://www.miteco.gob.es/.../pag-web/gestion-ambiental/calculadora-emisiones.aspx 
 

Factor de emisión en calculo emisións  

Gasolina (E5) 2020 2.244 kg CO2/l 

Gasóleo A (B7) 2020 2.456 kg CO2/l 

Electricidad Naturgy 2020 0.25 kg CO2/kWh 

  

 

Co descenso do noso consumo vemos de diminuír a nosa pegada de carbono no 2020 

No ámbito das praias do concello de Marín non se leva a cabo ningunha actividade 

na que se produzan outras emisións.  

 

Emisións anuais totais de aire, incluídas as emisións de SO2, NOx y PM, 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Tn 0 0 0 0 0 

Indicador das Emisións anuais totais de aire, incluídas as emisións de SO2, NOx y PM, 

Tn CO2 

/(empregado 

equivalente) 

0 0 0 0 0 

 

 

  

https://www.miteco.gob.es/.../pag-web/gestion-ambiental/calculadora-emisiones.aspx
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14. ACCIONS LEVADAS A CABO. MELLORES 

PRACTICAS DE XESTION E INDICADORES DE 

REFERENZA SETORIAL 

 

No ámbito do  EMAS obxecto desta declaración resulta aplicable a “Decisión 

UE/2019/61 relativa ao documento de referencia sectorial sobre as mellores 

prácticas de xestión ambiental os indicadores sectoriais de comportamento 

ambiental e os parámetros comparativos de excelencia para o sector da 

administración pública”.  

 

O alcance do sistema de xestión ambiental acorde ao regulamento EMAS no concello 

de Marín limita a aplicabilidade do DRS; Este está a ser considerado na planificación 

da campaña estival 2021 como ven de selo na tempada estival 2020 período obxecto 

desta declaración. 

 

 Así, con alcance a todo o termo municipal, e polo tanto con afectación aos viais de 

acceso a praias, existen implantadas MPXA (mellores prácticas de xestión ambiental) 

en relación á  

 

a) enerxía sostible e cambio climático 

 

1. MPXA iluminación pública eficiente dende o punto de vista enerxético tales 

como  

-Mellora de luminarias evitando a iluminación cara arriba e a luz intrusiva  

-Redución dos niveis de iluminación ás necesidades reais  

-Substitución de lámpadas por tecnoloxía LED,  

aínda que non existen indicadores específicos medibles no ámbito de EMAS  

 

2. xeración de enerxía renovable in situ e utilización de sistemas de produción 

combinada de calor e electricidade en edificios públicos.  

 

No concello de Marín dispoñemos paneis solares na piscina municipal e no 

pavillón de deportes, instalacións non afectas ao alcance o sistema de xestión 

ambiental. Así os indicadores asociados tal como a “xeración de enerxía 
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renovable por unidade de superficie” ou a” porcentaxe do consumo total de 

enerxía satisfeito por enerxías renovables” resultan 0% , 

 

b) mellores prácticas de xestión ambiental na contratación pública ecolóxica  

 

No ámbito de EMAS foron definidos criterios ambientais para a contratación 

pública de produtos e servizos, xa sexan a nivel especificacións técnicas para 

o produto ou servizo, ou a nivel da organización, tales como a dispoñibilidade 

do rexistro EMAS ou a certificación ISO 14001, a dispoñibilidade de licenzas, 

o carácter ecolóxico dos produtos, as práctica de xestión, etc que veñen de 

ser puntuables como criterio de adxudicación nos concursos públicos para: .  

• Limpeza dos areais e os accesos ás praias 

• Limpeza de aseos dos areais 

• Concesión de tempada:  quioscos,  hidropedales, etc 

E  nas  contratacións para: 

• Baleirado das fosas  sépticas das praias 

• Xestión final de residuos 

• Provisión de produtos químicos  

• Mantemento externo de medios afectos PRAIAS 

O indicador de comportamento ambiental asociado a porcentaxe de licitacións 

que inclúen criterios ambientais en relación co número total de licitacións e 

do 100% para as licitacións efectuadas no ámbito do SGA en praias, para 

2020. Nas contratacións directas supuxo un 54% 

 

Porcentaxe de licitacións que inclúen criterios ambientais en relación co número 
total de licitacións no ámbito das praias 

2020 100% 

 

 

Porcentaxe de contratacións que inclúen criterios ambientais en relación co 
número total de licitacións no ámbito das praias 

2020 54% 
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15. COMPORTAMENTO RESPECTO DAS 

DISPOSICIÓNS XURÍDICAS APLICABLEIS 

 

O Concello de Marín dispón dunha sistemática para a identificación, actualización e 

avaliación dos requisitos legais que son de aplicación como consecuencia das 

actividades que se levan a cabo, 

 

O comportamento respecto dos principais regulamentos é: 

Ordenanza xeral de protección medioambiental do Concello de Marín  

(BOPDEPO 13.09.2013) 

➔ O Concello de Marín , como lle corresponde ás Entidades Locais con carácter 

de servizo obrigatorio, responsabilízase da recollida, o transporte e o 

tratamento dos residuos domésticos xerados nos fogares, comercios e 

servizos, entre estes os xerados no ámbito das praias 

➔ A limpeza nas praias así como a recollida de residuos sólidos urbans no 

municipio de Marín realizase por xestión indirecta do concello coa frecuencia 

e os horarios previstos para a adecuada xestión do servizo 

➔ A Concellería de medio ambiente instala contedores de reciclaxe nas praias 

ou nos seus acceso de forma que se facilite a reciclaxe selectiva dos residuos 

xerados. Dende  o concello realizásense campañas de concienciación cidadá 

para evitar  accións de abandono de residuos 

➔ O Concello de Marín, como autoridade competente e responsable de garantir 

que a praia cumpra, ao longo de cada tempada de baño, requisitos de calidade 

para as augas de baño, entre estes: Manter as debidas condicións de limpeza, 

hixiene e salubridade das praias, Instalar carteis con información sobre a 

características da praia e as medidas de seguridade, ou vixiar os posibles 

puntos de vertedura 

➔ Calquera ocupación da praia dispón  de autorización expresa 

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 

(Modificada polo Regulamento 596/2009 e Directiva 2013/64) 

Real Decreto 1341/2007, do 11 de outubro, sobre a  xestión da calidade 

das augas de baño 

Decisión 2011/321/UE de Execución da Comisión, de 27 de maio de 2011, 

que establece, en virtude da Directiva 2006/7/CE do Parlamento Europeo 
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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 

➔ Nas praias de Marín novamente no 2020 leváronse a cabo as análises 

correspondentes para asegurar a calidade das augas de baño segundo o 

indicado no real decreto sobre xestión da calidade das augas de baño. Todas 

veñen de ser calificadas como “excelente”. 

➔ Os resultados obtidos poden ser consultados a través da páxina web da Xunta. 

O concello garante o subministro de información ao público sobre a calidade 

das augas de baño nos paneis informativos das praias 

➔ 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. Isto non aconteceu no verán 2020 

Lei 6/2021 de Galicia, de residuos e solos contaminados 

Real Decreto 553/2020 do 2 de xuño, polo que se regula o traslado de 
residuos no interior do territorio do estado 

Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados,  

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 

Orden  MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as 
operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista europea de 
residuos 

Real decreto 833/1988, do 20 de xullo, polo que se aproba o 
regulamento para a execución da Lei 20/1986, do 14 de maio, básica de 
residuos tóxicos e perigosos , e a súa modificación polo Real Decreto 
952/1997 

Real Decreto 27/2021, do 19 de xaneiro, polo que se modifican o  R.D. 
106/2008, do 1 de febreiro, sobre pilas e  acumuladores e a xestión 
ambiental dos seus residuos, e o  R.D. 110/2015, do 20 de febreiro, 
sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos 

Real Decreto 679/2006, do 2 de xuño, polo que se regula a xestión dos 
aceites industriais usados 

➔ O Concello de Marín atópase inscrito no Rexistro Xeral de Produtores e 

Xestores de Residuos de Galicia como pequeno produtor de residuos perigosos 

có número: PO-RP-P-PP-01282.  

Os residuos perigosos son segregados, identificados e acopiados no Taller de 

Sacoa. Estanse a levar a cabo as entregas dos residuos que se almacenan a 

xestores autorizados, segundo o indicado na lexislación de aplicación, y baixo 

o permiso outorgado polo Organismo Competente para ampliar de 6 a 12 
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meses o tempo máximo de almacenamento, segundo resolución do 

12.07.2017. Entre estes inclúense os sanitarios xerados polo servizo de 

socorrismo. Mantemos contratos cos xestores e un arquivo cronolóxico físico 

dos residuos xerados. O concello ven de ter nomeado un operador de traslado, 

os traslados son obxecto de notificación previa, e todos van acompañados do 

correspondente documento de identificación dos residuos. 

Os residuos de aparellos eléctricos/electrónicos son xestionados vía cadea de 

subministro 

Real Decreto Lei 4/2007, do 13 de abril, polo que se modifica o texto 
refundido da lei de augas ( R.D. L. 1/2001. do 20 de xullo) 

Real Decreto 606/2003, do 23 de maio, polo que se modifica o Real 
Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do 
Dominio Público Hidráulico, que desenvolve os Títulos preliminar, I, IV, 
V, VI e VIII da Lei 29/1985, do 2 de agosto, de Augas. RD 1290/2012 
por el que se modifica el RDPH 

Lei 9/2010 de augas de Galicia, 

Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento 
marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas 
Residuais de Galicia. 

Ordenanza municipal – Regulamento do servicio de verteduras á rede de 
sumidoiros de Marín e uso da mesma (BOPDEPO 25.03.2009) 

➔ Os vertidos no taller que van a unha  decantadora de lodos e despois á rede 

de saneamento do Concello de Marín. Todos os anos fanse analíticas do 

vertido por laboratorio acreditado por ENAC co obxecto de evidenciar o 

cumprimento dos limites do vertido e dar cumprimento ao regulamento do 

servizo de verteduras á rede de sumidoiros de Marín e uso da mesma. Na 

analítica de 2020, efectuada por laboratorio baixo acreditación ISO 17025 

vólvense a situar os niveis de contaminantes por debaixo dos limites 

aplicábeis. 

➔ Nas praias non existen vertidos directos nin indirectos nas praias As fosas 

sépticas son diariamente baleiradas de xeito regular por un  xestor autorizado, 

(no 2020 non estiveron en servizo)  

Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o Regulamento do 
canon da auga e do coeficiente de vertido a sistemas públicos de 
depuración de augas residuais 

➔ A auga subministrada polo concello nas praias procede da rede municipal. Nas 

facturas de auga das praias figura a cantidade correspondente ao canon que 

é regulamente aboado por concello 
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Lei 22/1988, 28 xullo, de Costas, reformada pola lei 2/2013 do 29 de 
maio 

Real Decreto 876/2014, do 10 de outubro, polo que se aproba o 
Regulamento Xeral de Costas 

➔ Para o cumprimento da Lei de Costas e regulamentos de aplicación  o 

CONCELLO DE MARIN obtivo no 2020 o Plan de Explotación dos Servizos de 

Tempada de verán en praias do termo municipal. As licenzas correspondentes 

para a instalación de quioscos,  canoas, hidropedais, balizamentos, e en xeral 

para calquera ocupación do Dominio Público Marítimo Terrestre en cada unha 

das praias son concesionadas segundo o Plan de explotación. A ocupación do  

DPMT só é para as actividades que forman parte do servizo das praias. As 

instalacións desmontables que se colocan nas  praias para dar servizo ás 

mesmas durante a época estival son de acceso público. As praias dispoñen de 

balizamento e non se permite a acampada nin a publicidade  

Dada a actual situación sanitaria, no planeamento das praias no 2020 tívose 

en conta o establecido na regulamentación polo que se declara o estado de 

alarma para a xestión da  situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-

19 e no regulamento da chamada “nova normalidade” 

Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído  

Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 
37/2003, do 17 de novembro, do Ruído, no referente a  zonificación 
acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas 

Real Decreto 212/2002, do 22 de febreiro, polo que se regulan as 
emisións sonoras na contorna debidas a determinadas máquinas de uso 
ao aire libre, modificado segundo  RD 524/2006. 

Real Decreto 98/2016, do 11 de marzo, polo que se regulan os requisitos 
de seguridade, técnicos e de comercialización das motos náuticas, 
embarcacións deportivas e os seus compoñentes 

➔ Os niveis de ruído xerados como consecuencia do funcionamento das praias 

non superan os valores permitidos; na praia non se dispón de  megáfonos 

para música, só avisos  COVID, e os vehículos que traballan na praia cumpren 

coas emisións de ruído correspondente 

➔ Todos os vehículos, embarcación de socorrismo e maquinaria afecta o servizo 

nas praias conta con marcado CE, matriculación, permiso de circulación ou de 

navegabilidade (no casos aplicábeis) e pasan as preceptivas inspeccións 

regulamentarias, incluídas emisoras e botiquíns das embarcacións do servizo 

de socorrismo 
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Real Decreto 920/2017, do 23 de outubro, polo que se regula a 
inspección técnica de vehículos 

➔ Todos os vehículos asociados a xestión e usufruto das praias pasan a ITV nos 

prazos establecidos para cada tipo de vehículo 

Real Decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento de instalacións de protección contra incendios 

➔ Os medios de actuación en caso de incendio, extintores, dispostos nas 

embarcacións de rescate, casetas de socorrismo ou nave sacoa/oficina medio 

ambiente, son anualmente revisados por empresa autorizada segundo as 

disposicións da normativa de PCI aplicable  

Real Decreto 842/2002 Regulamento  electrotécnico para baixa tensión,  

➔ A periodicidade regulatoriamente establecida sométense a inspección por OCA 

as instalacións de iluminación  

Real Decreto 140/2003, do 7 de febreiro, polo que se establecen os 
criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano 

➔ A auga subministrada polo concello a través da rede municipal e continúamete 

analizada por laboratorio acreditado ISO 17025 o efecto de garantir a súa 

potabilidade cumprindo os requisitos legais de autocontrol  

Real Decreto 379/2001 do 6 de abril polo que se aproba o regulamento 
de almacenamento de prol- ductos químicos e as súas instrucións 
técnicas complementarias  MIE  APQ10, almacenamento en recipientes  
móbiles 

➔ A maior parte dos produtos utilizados nas tarefas de limpeza ou de 

mantemento no ámbito das praias non presentan  característica de perigo. O 

Regulamento e as súa Instrución Técnica asociadas non nos aplica en materia 

de licenciamento xa que non se superan as cantidades limite.  

➔ Cúmprense as medidas de seguridade indicadas en materia de 

incompatibilidades 

Regulamento (CE) n o 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, 
de 25 de novembro de 2009 , relativo a participación voluntaria de 
organizacións en un sistema comunitario de xestión e auditoría 
medioambientais (EMAS), polo que se derogan o Regulamento (CE) 
761/2001 e as Decisións 2001/681/CE e 2006/193/CE da Comisión,  
modificado polo Regulamento 517/2013, polo Regulamento 2017/1505 e 
polo Regulamento (UE) 2018/2026 da Comisión, 

Decisión UE/2019/61, relativa ó documento de referencia sectorial  
sobre as mellores prácticas de xestión ambiental, os indicadores 
sectoriais de comportamento ambiental e os parámetros comparativos 
de excelencia, para o sector da administración pública no marco do 
Regulamento (CE)  n.° 1221/2009 
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➔ O concello a luz dos resultados do análise medioambiental inicial, desenrolou  

e aplica un sistema de xestión medioambiental que abarca todos os requisitos 

os que se refire o anexo II, realiza anualmente unha auditoría interna 

conforme os requisitos establecidos no punto A.5.5 do anexo II e no anexo 

III; e  prepara unha declaración medioambiental segundo o anexo IV. 

➔ Como cada ano, unha vez validada a Declaración Ambiental correspondente o 

verán 2020, obtívose a renovación da adhesión ao sistema de xestión e 

auditoría medioambiental EMAS, ate 02.12.2021.  

➔ No desenrolo do sistema de xestión e na elaboración da declaración tomase 

en consideración o documento de referencia sectorial o que se refire o artigo 

46 do regulamento 
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16. NOME E NÚMERO DE ACREDITACIÓN DO 

VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL E DATA DE 

VALIDACIÓN.  

 

VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL 

 

DNV BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA S.L. 

Nº de acreditación: ES-V-0005 

 

Xullo de 2021 
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Para a realización de consultas relativas ao contido da presente Declaración 

medioambiental pódense por en contacto con nos a través do  teléfono 

886.20.80.86, do fax 886.20.80.87, ou ben da dirección de correo 

electrónico  medio.ambiente@concellodemarin.es  

 

Persoa de contacto: 

 

▪ Dña. Marian Sanmartin (Concelleira de Medioambiente) 

 

mailto:medio.ambiente@concellodemarin.es

