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O deseño e mantemento da 

infraestrutura verde urbana incide 

directamente na consecución do 

obxectivo de ter cidades e comunidades 

sostibles, un dos Obxectivos de 

Desenvolvemento

PRESENTACIÓN

Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas. A 

consecución do devandito obxectivo faise máis 

necesaria que nunca coa situación provocada pola  

COVID que supón un incremento da demanda de 

espazos verdes nos que se conviva de forma 

segura.

Santiago de Compostela dispón de 2.646.944  m2 

de infraestrutura verde do  que supón máis de 24  

m2 por habitante, cociente superior ao indicado 

pola Organización Mundial da Saúde. Así mesmo, 

os seus máis de 47.000 árbores fan que haxa 

unha árbore por cada 2 santiagueses.

A calidade das súas zonas verdes foi recoñecida  

co segundo posto no concurso para Árbore 

Europea do Ano 168.284 votos e ao ser elixido 

como Árbore do Ano en España. 

Así mesmo, Santiago de Compostela ocupa o 

posto 838 e 859 en índice de vexetación e de 

áreas verdes, respectivamente, sobre 866 cidades 

europeas, da Clasificación  ISGlobal de cidades, 

sendo o posto 866 o de maior puntuación. 

Esta clasificación pretende estimar os impactos na 

saúde da planificación urbana e o transporte de 

1.000 cidades europeas polo que, a destacada 

posición da nosa cidade, é indicativo dos seus 

valores ambientais e o impacto positivo que sobre 

a saúde da cidadanía ten o poder acceder a unha 

infraestrutura verde que destaca pola súa 

cantidade e calidade.

A pesar dos seus innegables beneficios o seu 

mantemento e xestión implican o uso de recursos 

limitados tales como a auga, fertilizantes ou 

abonos. Co obxecto de controlar os impactos 

asociados aos devanditos consumos, desde o ano 

2008 do Departamento de Parques e Xardíns, ten 

implantado un sistema de xestión ambiental 

conforme aos requisitos do Regulamento  EMAS, o 

que supón adoptar os principios de prevención da 

contaminación e de mellora continua, e obriga a 

realizar unha declaración ambiental coa que 

esperamos contribuír a fomentar a participación 

da cidadanía e a un maior coñecemento dos 

valores naturais dos espazos verdes 

composteláns.

En Santiago de Compostela, ao 25 de marzo de 

2022.

María Milagros Castro Sánchez

Concelleira de Políticas Sociais, Saúde, Medio 

Ambiente e Parques e Xardíns.
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POLÍTICA

O Concello de Santiago de Compostela, consciente 

da importancia do desenvolvemento sostible na 

sociedade, adopta o compromiso de levar a cabo 

a xestión do departamento de Parques e Xardíns e 

as actividades que derivan deste, co máximo 

respecto de fronte á contorna e procurando a 

preservación dos recursos naturais.

Para a consecución deste reto, establece a 

seguinte política ambiental asumíndoa en todo 

momento co obxecto de que sirva de referencia 

fundamental no desenvolvemento, implantación e 

mantemento do seu Sistema de Xestión 

Ambiental.

Esta Política baséase nos seguintes puntos:

Asumir os compromisos de mellora continua e 

prevención da contaminación, no 

desenvolvemento das nosas actividades de modo 

que se minimicen os impactos ambientais e 

establecendo obxectivos e metas ambientais que o 

garantan.

Garantir o uso racional dos recursos naturais, 

previr a contaminación e protexer o medio 

ambiente, mediante a aplicación de programas 

ambientais e a implantación das medidas 

necesarias para reducir os efectos ambientais 

directos e indirectos xerados e minimizar os riscos 

ambientais asociados.

Considerar os intereses, valores e necesidades da 

cidadanía á hora de planificar e xestionar as zonas 

verdes fomentando a participación cidadá e o 

coñecemento dos valores ambientais de Santiago 

de Compostela.

Asegurar o cumprimento da lexislación vixente e 

vinculante de carácter ambiental e doutros 

requisitos non legais aos que o departamento de 

Parques e Xardíns sométase, en todas as súas 

actividades e instalacións.

Comunicar a política a todo o persoal do 

departamento de Parques e Xardíns e posta ao 

dispor do público en xeral.

Formar, sensibilizar e involucrar en materia 

ambiental ao persoal, atendendo ao seu nivel de 

responsabilidade e á actividade desenvolvida, 

proporcionándolle os coñecementos precisos e os 

medios técnicos que permitan a implantación e a  

observancia de boas prácticas ambientais.

Trasladar aos contratistas e provedores os 

principios asumidos de mellora continua, 

prevención da contaminación, cumprimento da 

lexislación vixente, comunicación e sensibilización, 

así como difundir e poñer ao dispor da cidadanía 

os principios xerais da xestión ambiental 

municipal.

En Santiago de Compostela, ao 25 de marzo de 

2022.

María Milagros Castro Sánchez

Concelleira de Políticas Sociais, Saúde, Medio 

Ambiente e Parques e Xardíns.
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O departamento de Parques e Xardíns xestiona as zonas 

verdes e dirixe e coordina os traballos de conservación e 

mantemento do mobiliario, parques infantís e áreas 

deportivas ao aire libre.

A empresa concesionaria  Prezero vela polo mantemento e 

execución de proxectos de nova creación de espazos verdes. 

O labor de mantemento do parque de  Brandía realízaa a 

Asociación de  Pais de  Persoas con  Discapacidade 

Intelectual (ASPAS) mentres que a do parque de  

Salgueiriños realízaa  Dixardín, pertencente ao grupo 

COGAMI (Confederación  Galega de  Persoas con  

Discapacidade). Ambas as subcontratas realizan un plan de 

labores que debe ser aprobado polo Departamento e 

remiten os partes de traballo, co que se controla a 

execución de contrátaa de acordo cos requisitos do pregos e 

as directrices fixadas polo Departamento.

A delimitación das zonas verdes realízase polo departamento 

de urbanismo conforme ao establecido no PXOM.

Organización

Parques
e xardíns

Conservación e mantemento da 
infraestrutura verde (Concesionarias)

Conservación e mantemento de 
parques infantís e obra nova

Oficina técnica e administrativa

Taller e almacén

Viveiro municipal

Xefe de Departamento
Responsable de xestión ambiental

Pol. sociales 

e saúde

Medio 

ambiente

Políticas Sociais, Saúde, Medio Ambiente e Parques 

e Xardíns

As zonas verdes urbanas teñen beneficios ambientais como 

son  a mellora do  microclima, calidade do aire e redución do 

dióxido de carbono, depuración de augas, sumidoiro de 

carbono ou incremento da biodiversidade e capacidade de 

campo.

Con todo no seu mantemento tamén se fai un uso intensivo 

de recursos naturais e enerxía, así como a utilización de 

abonos químicos ou fitosanitarios, xeradores de 

contaminación difusa.

Mediante unha adecuada xestión ambiental no 

departamento de Parques e Xardíns preténdese un triplo 

obxectivo: reducir o impacto ambiental das actividades de 

mantemento e conservación das zonas verdes, incrementar 

os seus beneficios para o medio ambiente urbano e mellorar 

a prestación do servizo e a percepción que ten do  mesmo a 

cidadanía.

Móstrase, a continuación, un esquema dos principais eixos 

nos que actúa o Departamento para lograr incrementar os 

beneficios ambientais e diminuír os impactos negativos 

asociados ás zonas verdes. A continuación desenvólvese 

cada unha delas accións concretas. O sistema de xestión 

ambiental descríbese noutro punto

Actividades

🍁Deseño de 
zonas verdes

Sistema de 
xestión 

ambiental

Actuacións 
ambientais

🍃

🌱

🌷

🌿

⚙🌷

Conservación  
zonas verdes

Participación 
cidadá

Deseño zonas verdes

Incorporación variable ambiental

Naturalización zonas verdes

🌱

Os espazos verdes considéranse ecosistemas 

interrelacionados co ecosistema urbano no que 

se integran.

En consecuencia, intégranse os espazos de alto 

valor ecolóxico, abundantes en auga ou con 

especial riqueza natural na rede de espazos 

públicos e verdes e procúrase crear corredores 

verdes que asocien os espazos de natureza na 

cidade cos espazos naturais  periurbanos e 

rurais, favorecendo o seu uso pola maior parte da 

cidadanía. 

Así mesmo procédese á recuperación de ribeiras, 

humidais e zonas de alta calidade ecolóxica nos 

arredores das cidades para uso público

Realízase un estudo previo das condicións 

ambientais das contornas onde se vai a intervir. 

Minimízanse os movementos de terras, óptase, 

na medida do posible, pola reutilización e o 

emprego de materiais reciclables e procúrase a 

utilización de especies autóctonas e polo 

mantemento da existente, na medida do posible.

Hortas urbanas

Áreas de Compostaxe

Proxectos de mellora

Día da árbore

Ademais da rede de áreas de 

compostaxe dos restos 

vexetais recollidos nas tarefas 

de mantemento das zonas 

verdes continúa a 

compostaxe comunitaria en 

Galeras, Santa Marta e  

Salgueiriños.

As hortas urbanas de Belvís,  Fontiñas,  

Caramoniña, Almáciga, Sar e Santa Marta, 

supoñen un total de 295 parcelas.

Aproveitando as obras de urbanización das rúas 

de Avenida de Lugo e Clara Campoamor, 

procedeuse á remodelación e reorganización das 

súas zonas verdes. Así mesmo procedeuse á 

mellora da área de esparexemento canino do 

parque de Eugenio Granel e á mellora do 

estanque do parque de  As Cancelas.

Debido á situación xerada pola  COVID non se 

celebrou o tradicional Día da árbore 

substituíndose dita actividade pola entrega de 

árbores froiteiras aos colexios da zona. Espérase 

retomar a actividade este ano.

🌷 Actuacións ambientais

Campaña de flor de tempada
Procúrase o desenvolvemento potencial 

mediante a cor do sistema de espazos verdes 

conformado por pequenos  espazos, xardíns con 

céspede e flores e elementos de xardinería viaria, 

optimizando a percepción final de cada zona 

verde. 

🍃 Mantemento ZZVV

Conservación e mellora

Realízanse as actuacións de mantemento das 

zonas verdes, zonas comúns e parques infantís 

así como á súa ampliación conforme ás 

necesidades do medio ambiente urbano.

Para a realización do anterior aplícase o principio 

de mellora continua, conforme aos resultados 

obtidos no control  operacional. A destacar que, 

dado o elevado volume de auga  que se 

consome nos labores de mantemento, 

empréganse sistemas de rega eficientes.

Control operacional

Planifícanse Os traballos de mantemento, 

realízase o seguimento e control de consumos e 

residuos xerados como consecuencia dos 

labores de xestión das zonas verdes e, o persoal 

do Departamento, realiza o Control da correcta 

realización dos traballos conforme o establecido 

nos pregos de contratación do servizo de 

mantemento e ás instrucións ditadas polo 

Departamento.

  

🌿 Participación cidadá

Declaración ambiental

A Declaración Ambiental é o principal 

instrumento para informar á 

cidadanía sobre os impactos 

ambientais e a xestión dos mesmos. 

Realízase conforme aos requisitos do 

Regulamento  EMAS e é validada por un  

verificador externo

Centro de interpretación

Itinerario verde urbano

Sinalización

Queixas e suxerencias

Información

Situado no parque de Belvís, concíbese como un 

espazo para difundir e promover o achegamento 

aos parques e aos espazos naturais e para 

fomentar o seu uso responsable.

Pretende aproveitar as potencialidades dos 

carreiros dos parques como roteiros urbanos, 

estando sinalizas tres roteiros circulares, de 

distinta lonxitude, con inicio e fin na Alameda

A través da Liña Verde, os cidadáns poden 

informar das deficiencias e/ou propostas de 

mellora sobre o funcionamento do servizo de 

Parques e Xardíns. 

Completando a información dispoñible no Centro 

de Interpretación, no ano 2017 estreouse a nova 

páxina de Parques e xardíns, COMPOSTELA 

VERDE,  con máis de 1.700 referencias.

Ademais da sinalización de espazos 

verdes e roteiros, procedeuse a 

sinalar máis de setenta árbores 

emblemáticas da Alameda cunha nova 

sinalización que recolle o seu nome científico e 

denominación en galego, castelán e  braille, e un 

código  QR que permite acceder a máis 

información sobre a especie a través da web 

Compostela Verde

ANÁLISE DO 
CONTEXTO:
CONTEXTO
INTERNO
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Análise PEST

Co obxecto de identificar os factores da contorna 

xeral que poden afectar á xestión das zonas 

verdes, realízase unha análise  PEST (Políticos, 

Económicos, Sociais e Tecnolóxicos) co obxectivo 

de establecer un marco de planificación 

estratéxica. A partir desta análise e da 

identificación das partes interesadas realízase 

unha análise  DAFO.

Factor
económico

Factor 
tecnolóxico

Factor 
social

Factor 
político

Zonas 
verdes

Factor político
Normativa e protección ambiental
Políticas fiscais (recursos)
Cumprimento de contratos (xestión zonas verdes)
Ciclo político
Plan urbanístico
Normativa de seguridade (parques infantís)
Cambio climático
Estratexia de desenvolvemento urbano sostible
COVID

Factor económico

Gasto público
Gastos extraordinarios (vandalismo)
Ciclo económico
COVID

Factor tecnolóxico

Novas tecnoloxías
Sistemas de rega eficientes
Eficiencia enerxética
Combustibles alternativos (híbridos, gas, 
eléctricos)

Factor social

Demografía
Cambios en estilos de vida
Sensibilidade respecto a a saúde, benestar, 
ecoloxía e seguridade
Esixencia de calidade dos servizos públicos
Participación
Movilidad sostible
Novas formas de comunicación
Grupos con necesidades especiais

COVID

ANÁLISE DO 
CONTEXTO:
CONTEXTO 
EXTERNO

Identificación de partes 

interesadas

Parte interesada

Expectativa

Veciños ZZVV

Redución de 
externalidades 

negativas

Usuarios ZZVV

Dispoñibilidade
Conservación

Cidadanía
Incremento  ZZVV
Control impacto
Xestión correcta

Atención a colectivos 
desfavorecidos

Seguridade

Contratas

Cumprimento 
contrato

Traballadores

Ambiente de 
traballo

Entorno global

Aumento 
biodiversidade

Redución impactos
Desenvolvo sostible

Departamento

Recursos

Gobierno local

Satisfacción 
cidadanía

Grupos políticos

Transparencia

Debido ao seu efecto na capacidade do 

Departamento na consecución dos seus obxectivos 

e política, procédese a:

1. Identificar as partes interesadas e as súas 

expectativas.

2. Considérase un nivel de relación adecuado a 

alcanzar para coñecer e atender ditas 

expectativas.

3. No caso de que a xestión do nivel de relación 

coas partes  interesadas non sexa o adecuado 

considéranse accións para melloralo. 

Nivel de relación

N
iv

e
l r

e
la

ci
ó

n

-

+

Pasivo: Sin comunicación

Informar: Comunicación unilateral (emisión ou 
recepción).

Consulta: Bilateral limitada. Solicitudes de 
información e contestación.

Contractual:  Bidireccional limitada aos termos do  
contrato ou obrigación.

Convocar: Bilateral de dirección múltiple, 
aprendizaxe mutua aínda que as 
medidas tómanse individualmente.

Participar: Bilateral de dirección múltiple, 
aprendizaxe mutua e toma de 
decisións conxuntas.

Delegar Toma de decisións por ou de grupos de 
interese.

Partes interesadas

TraballadoresGoberno 
local

Entorno 
global

Departamento
Grupos 
políticos

Consulta

D
elegar

Veciños ZZVV, 
usuarios ZZVV e 

cidadanía

In
fo

rm
ar

P
ar

ti
ci

p
ar

D
e

le
ga

r

Co
nt

ra
lc

tu
al

 

+ 
pa

rt
ic

ip
ar

Contratas

Contralctual 

+ participar

Reunións de 
coordinación.
Formación e toma 
de conciencia

Planificación dos 
traballos.
Coordinación e 
supervisión.
Actuacións de 
mellora.
Incorporación da 
variable social e 
ambiental á 
contratación

Declaración ambiental.
Liña Verde.
Orzamentos participativos

Redución de impactos a 
través do sistema de 
xestión.
Declaración ambiental 
(informar).
Calidade ambiental 
zonas verdes.

Relacións coas partes interesadas
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Veciños ZZVV

Redución de 
externalidades 

negativas

Usuarios ZZVV

Dispoñibilidade
Conservación

Cidadanía
Incremento  ZZVV
Control impacto
Xestión correcta

Atención a colectivos 
desfavorecidos

Seguridade

Contratas

Cumprimento 
contrato

Traballadores

Ambiente de 
traballo

Entorno global

Aumento 
biodiversidade

Redución impactos
Desenvolvo sostible

Departamento

Recursos

Gobierno local

Satisfacción 
cidadanía

Grupos políticos

Transparencia

Factor
económico

Factor 
tecnolóxico

Factor 
social

Factor 
político

Zonas 
verdes

Coa análise  DAFO (Debilidades, Ameazas, 

Fortalezas e Oportunidades) preténdese obter un 

cadro no que se represente a situación actual e  

os riscos e oportunidades ligadas á prestación do 

servizo polo Departamento. O obxectivo é 

establecer un marco para a toma de decisións e a 

consecución da mellora ambiental establecida 

como obxectivo na nosa Política.

Realízase dúas análise, o primeiro relativo á 

calidade ambiental das zonas verdes e, o 

segundo, realízase tendo en conta os resultados 

desta primeira análise, a análise do contexto e as 

necesidades e expectativas das partes 

interesadas.

Nesta segunda análise móstranse xunto coa 

identificación das debilidades, ameazas, fortalezas 

e oportunidades, conforme o gráfico indicado no 

punto «Contexto interno, actividades», como o 

Departamento tenta facer fronte a devanditos 

riscos e oportunidades.

Análise 

DAFO

Obxectivos e actuacións 
de mellora

D A
OF

Calidade 
ambiental zonas 
verdes

Ameazas FortalezasDebilidades Oportunidades

A OFD

*Posible presenza

ANÁLISE DO 
CONTEXTO:

D A
OF

Especies exóticas e invasoras 🌑

Flora  endémica 🌑*

Fauna emblemática 🌑

Flora e fauna amenazada 🌑*

Espazos naturais protexidos 🌑

Inexistencia de actividade tradicionais 
ou  redución das mesmas

🌑 🌑

Extensión  ecosistemas naturais de 
especial interese para a biodiversidade

🌑

Superficie vexetal incendiada 🌑

Aumento da superficie artificial 🌑

Presencia e extensión de corredores 
ecolóxicos

🌑 🌑

Grao de fragmentación de hábitats 🌑

Diversidade de hábitats 🌑 🌑

Riscos sanitarios (COVID) 🌑 🌑

6

🍁Xestión 

ambiental

Elevado consumo de recursos non 
renovables

🌑 🌑



O sistema de xestión ambiental do departamento 

de Parques e xardíns articulouse sobre a base dos 

requisitos esixidos polo Regulamento (CE) Nº 

1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello 

do 25 de novembro de 2009, relativo á 

participación voluntaria de organizacións nun 

sistema comunitario de xestión e auditoría 

ambientais (EMAS), e a norma UNE-EN- ISO 

14001:2015. 

O sistema de Xestión ambiental, implantado no 

Departamento de Parques e Xardíns, está baseado 

no principio de mellora continua e  afecta ás 

seguintes actividades:

-Dirección e coordinación da xestión de 

zonas verdes: supervisa a prestación do servizo 

por parte da subcontrata e o estado das zonas 

verdes municipais. 

-Conservación e mantemento de parques 

infantís e obra nova: realiza os labores de 

mantemento, limpeza e reposición de elementos 

das zonas comúns e mobiliario das zonas verdes, 

así como o mantemento dos parques infantís e 

outras áreas ao aire libre.

Deseño e revisión de proxectos de zonas verdes, 

así como redacción dos pregos de condicións para 

a prestación do servizo de mantemento das zonas 

verdes dos parques e xardíns municipais.

-Viveiro municipal: fornece as plantas 

necesarias para cada superficie que se pretende 

axardinar ou repoñer con novos exemplares e 

tamén recupera exemplares danados.

As instalacións incluídas son as seguintes:

-Oficinas, aparcamento de maquinaria, taller 

mecánico e almacén xeral situado no polígono de 

Costa  Vella.

-Viveiro: instalación situada en Lamas de Abade.

Xestión ambiental

Sistema de 
xestión

⚙🌷

Planificar

Facer

Verificar

Actuar

Estrutura 
documental

Recursos

Identificación e 
avaliación de 

aspectos

Obxectivos e 
metas

Cumprimento da 
lexislación

Non 
conformidade 
e accións de 

mellora

Auditorías e 
revisión

Seguimento 
e medición

Control 
operacional

SISTEMA DE 
XESTIÓN 

AMBIENTAL
⚙🌷

Para verificar o cumprimento da normativa 

procédese a identificala e agrupala nas seguintes 

áreas: Contratos administrativos que rexen a 

relación coas empresas mantedoras,  EMAS, 

aplicable aos requisitos do sistema de xestión e á 

declaración, actividade, sanidade vexetal, de 

gran importancia a conservación das zonas 

verdes, residuos, augas, seguridade e ruído.

Unha vez identificados os requisitos legais 

procédese a verificar que as operacións realizadas 

axústanse aos mesmos, cumprindo a organización 

coa lexislación vixente  e  as  esixencias  

normativas. 

Como exemplo de actuacións realizadas en 

materia de cumprimento da lexislación, 

consultouse aos organismos competentes (locais e 

autonómicos) sobre se as instalacións do 

Departamento estaban sometidas ao trámite de 

incidencia ambiental (sendo a resposta negativa), 

así mesmo, os anos que se realizaron traballos 

que afectaron o Dominio Público Hidráulico 

solicitáronse as pertinentes autorizacións a Augas 

de Galicia.

Indícanse a continuación as principais disposicións 

para cada unha das áreas.

Cumprimento da lexislación

7

Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 

Público (LCSP).  Regulamento (UE) 2018/2026 da Comisión, de 19 

de dicembro de 2018, que modifica o anexo IV do Regulamento (CE) n.° 

1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á 

participación voluntaria de organizacións nun sistema comunitario de 

xestión e auditoría ambientais (EMAS). Lei 9/2013, do 19 de 

decembro, do emprendemento e da 

competitividade económica de Galicia. Lei 43/

2002, do 20 de novembro, de sanidade 

vexetal. Real Decreto 1311/2012, do 14 

de setembro, polo que se establece o 

marco de actuación para conseguir un 

uso sostible dos produtos fitosanitarios. 

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 VII da Lei 29/1985 

(RDPH). Lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos e 

chans contaminados para unha economía 

circular. Real Decreto 513/2017, do 22 de maio, 

polo que se aproba o Regulamento de 

instalacións de protección contra incendios. 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.



Identifícanse os procesos 

desenvolvidos polo Departamento

Identifícanse as entradas (consumos) 

utilizados e as saídas de materia ou 

enerxía 

A partir da información anterior 

identifícanse os aspectos ambientais 

en condicións normais, anormais e de 

emerxencia

Establécense unha serie de criterios 

para valorar os aspectos ambientais 

identificados

Os aspectos clasifícanse en 

Significativos ou Non Significativos

Procédese a realizar un seguimento 

ambiental dos aspectos 

identificados. Se un aspecto non 

está controlado adóptanse medidas

Os aspectos Significativos son 

prioritarios á hora de establecer 

obxectivos e metas

A identificación e avaliación dos aspectos 

ambientais é un elemento fundamental da 

xestión ambiental, debido a que permite 

identificar os elementos das actividades levadas 

a cabo que poidan interferir co medio 

ambiente, co obxecto de adoptar medidas para 

xestionar os impactos ambientais, isto é, os 

cambios no medio ambiente asociados aos 

devanditos aspectos.

A continuación expóñense as entradas e saídas 

identificadas, primeiro en xeral e, a 

continuación para cada proceso, identificando 

aqueles aspectos que son significativos

1º Identificación de 
procesos

2º Identificación de 
entradas e saídas

3º Identificación de 
aspecto ambientais

4º Metodoloxía de 
avaliación

5º Avaliación de 
aspectos

6º Seguimento 
ambiental

7º Obxectivos e 
metas

Metodoloxía

Entradas e saídas de proceso

📥  ENTRADAS 📤  SAÍDAS

🚨 SITUACIÓNS DE EMERXENCIA

Envases 
contaminados

⚙⚙   

PROCESOS

Emisións 
(tCO2)

Ruido

Vertedura 
auga sanitaria

Verteduras 
difusas

Residuos 
mesturados

Envases de 
fitosanitarios

🌁

🌊

🌊

📢

✖

Residuos de 
papel e cartón

Madeiras, 
metáis

Lubricantes

Baterías

Recambios

Rodas

Restos de 
poda

Combustible 
(gasóil)

Mobiliario

Abonos

Consumo de 
auga

Produto perigoso 
(pinturas, barnices,..)

Consumibles 
oficina

Fitosanitarios

Electricidade

✖

🔥

INCENDIO DERRAME INUNDACIÓN

🌊

Criterios de avaliación  significancia

IDENTIFICACIÓN E 
AVALIACIÓN DE 

ASPECTOS 
AMBIENTAIS
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📥  ENTRADAS        ⚙⚙   PROCESOS        📤  SAÍDAS

Avaliación aspectos

MANTEMENTO 
VEHÍCULOS

Impactos ambientais

Consumo de recursos

🌊🌊

🌁 🔥

🌊

📢

✖

Contaminación acústica

Contaminación solos e auga

Contaminación das 
augas

Contaminación 
atmosférica

🔥

✖

A  significancia do consumo de enerxía e emisións no 
mantemento das zonas verdes é debido a un incremento do 
consumo de combustible (gasóleo e gasolina). Establécese 
un obxectivo ambiental de redución das emisións.

Os residuos perigosos xerados no mantemento das zonas 
comúns xéranse no taller e trátanse de aerosois, envases 
contaminados e  absorbentes contaminados.

Aspectos ambientais directos en condicións normais e 
anormais e indirectos excepto os xerados pola cidadanía:

Toxicidade (T)

Magnitude (M)

Frecuencia (F)

T x M x F

Aspectos ambientais directos en situacións de 
emerxencia:

Probabilidade (P)

Gravidade (G)
P + G

Aspectos ambientales indirectos xerados polo uso dos 
parques pola cidadanía:

Uso – Impacto (U)

Dispoñibilidade zona verde o 
saturación (S)

Reposicións  extraordinarias (E)

U x S x E

ASPECTO 
SIGNIFICATIVOS ASPECTO 

DIRECTO
ASPECTO 

INDIRECTO

🌊

🌁

📢

MANTEMENTO 
ZONAS VERDES

🌊

🌁

📢

VIVEIRO

ADMINISTRACIÓN

📢

🌊

🌁

USO DOS PARQUES 
POLA CIDADANÍA

📢

🔥
🌁 🌊

🌊
🌊

Móstranse a continuación o resultado da avaliación 
realizada.

Os aspectos diferéncianse entre directos e indirectos 
mediante a seguinte clave:

Para este ano non resultou significativo ningún aspecto 
en situacións de emerxencia nin indirecto.

S

✖

🌊

🌁

📢

✖
MANTEMENTO 

ZONAS COMÚNS

S

S
S



Descrición obxectivo

Indicador
Valor de partida

Obxectivo ambiental 
esperado

Meta ou actuación necesaria 
para logralo

Aspecto

Prazo 
obxectivo

Prazo 
meta En curso

Non 
conseguido

Conseguido
/ Realizado

Conseguido 
parcialmente

Obxectivo 2022-2023

Obxectivo ano 2021

Redución consumo de auga de rega un 2% (*)

Indicador: Consumo de 
auga de rega

Redución consumos e 
verteduras

Consumo 
2020

Conseguido 
(*)

OBXECTIVOS 
E METAS 

AMBIENTAIS

Clave

Redución das emisións polo mantemento zonas 
verdes un 1,5 %

Valor de partida:  0,000066 
tCO2/m2

Valor esperado: ≤  
0,000065 tCO2/m2

Uso de maquinaria e 
vehículos eléctricos e de gas

Consumo total 
ano 2023

1º cuatrimestre 
(en uso)

Control de consumos Cada 3 meses

9

Valor de partida: 
0,11 l/m2

Valor final: 
0,09 l/m2

🌁

(*) O obxectivo, inicialmente, era bianual (conseguir que o consumo total 
do ano 2022 fose inferior ao total do ano 2020). Debido a que no ano 2021 
xa se conseguiu dita redución considérase cumprido e terminado.

Consumo total 
ano 2021

tCO2/m2

Consumo 
2021



http://www.inega.gal/informacion/diccionario_de_termos/

unidades_de_conversion.html?idioma=es%20,%20fecha%2

0de%20consulta%2031/1/201

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/

mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx

INDICADORES
E EVOLUCIÓN

10

Á hora de presentar a información ambiental o punto de 

partida son os indicadores de comportamento ambiental do  

documento de referencia sectorial aplicable á organización 

(Decisión 2019/61 da UE de 19/12/2018) aínda que 

adaptándoo á realidade da mesma. 

A razón da devandita adaptación é que non está enfocado 

aos procesos que desenvolve o Departamento, isto é os 

relacionados co mantemento e conservación da 

infraestrutura verde municipal. 

Conforme ao anterior, procedeuse á selección de indicadores 

fornecendo información sobre biodiversidade,  consumo de 

auga e de enerxía, emisións e xeración de residuos, todos 

eles asociados ao mantemento da infraestrutura verde por 

ser moito máis relevantes que os xerados pola actividade 

administrativa.

Con respecto á biodiversidade, fronte ao indicador proposto 

de xestión dos espazos verdes urbanos do documento 

sectorial, optouse polo indicador de zona verde por 

habitante por varios motivos. En primeiro lugar, pola súa 

facilidade de cálculo, a súa capacidade para poder 

comparalo con outras cidades e a súa facilidade para 

visualizar a información mostrada, isto é a infraestrutura 

verde mantida que cada cidadán ten á súa disposición no 

concello. En segundo lugar, por que o concepto de «espazo 

verde» do documento sectorial inclúe aquelas zonas verdes 

que non son obxecto de mantemento ou conservación. A 

información de infraestrutura verde absoluta e relativa 

complétase coa súa distribución niveles de mantemento e 

con información sobre o arboledo existente.

Polo que se refire ao resto de indicadores, móstrase o valor 

absoluto e o valor relativo por  m2. Optouse polo indicador 

relativo de superficie por estar máis relacionado co impacto 

que outros propostos no documento sectorial como o de 

persoal.

Por último, co obxecto de mostrar a importancia de cada un 

dos aspectos, móstrase  gráficamente nas mesmas unidades 

(t) os valores para o último ano.

Para a conversión a unidades de enerxía (kWh) do consumo 

de combustible e de emisións (tep, toneladas equivalentes 

de petróleo), tomáronse as unidades do Inega.

Para a conversión a unidades de emisións (toneladas 

equivalentes de CO2) utilizáronse os factores de conversión 

das calculadoras da pegada de carbono do Ministerio para a 

Transición Ecolóxica. 

Non se dispón de datos de emisións doutros gases de efecto 

invernadoiro nin doutras emisións pola inexistencia de 

factores de conversión dadas os diferentes vehículos e 

maquinaria utilizados. 

Os resultados expóñense mediante gráficas. En cada unha 

delas móstrase o indicador absoluto na columna principal e 

o indicador relativo na columna secundaria, tal e como se 

indica no exemplo. 

Así mesmo móstrase a tendencia do indicador desde o ano 

2008 ao ano da declaración e a variación deste último con 

respecto ao ano anterior.

Polo que se refire ás mellores prácticas de xestión 

ambiental, a principal é tender á naturalización da 

infraestrutura verde. 

Aplicable tanto ao deseño, planificación e mantemento, 

supón adaptar o máis posible os procesos artificiais aos 

procesos naturais. A naturalización tradúcese, entre outros 

aspectos, en intervencións menos agresivas no arboledo e 

demais elementos vexetais, ao mantemento das especies 

existentes e uso de especies  autóctonas e adaptadas ao 

medio.

O resultado é unha maior resiliencia dos elementos vexetais 

e ecosistemas existentes na infraestrutura verde o que 

supón unha redución significativa dos fluxos de materia e 

enerxía empregados no seu mantemento, tal e como se 

pode comprobar coa evolución dos indicadores. 

Un indicador de naturalización é a distribución das zonas por 

niveis de mantemento que se mostra no apartado de 

«biodiversidade».

Eixo secundario (valores 

relativos)

Eixo principal (valores 
absolutos)

Indica a cor de cada serie e 

as unidades utilizadas

Ex. Nome do indicador  
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http://www.inega.gal/informacion/diccionario_de_termos/unidades_de_conversion.html?idioma=es%20,%20fecha%20de%20consulta%2031/1/201


🌑 Nivel A 90.931      m2

Nivel B 1.945.257 m2

Nivel C 610.756     m2🌑

🌑

Zonas verdes por nivel de mantemento

- naturalizada

+ naturalizada

0,5 uds / habitante

* Datos 2021

Plantados en zonas verdes 37.070

Viario e en alineación    7.999

En masas arboladas   2.783

Singulares e monumentais        96

🌑

🌑

🌑

Biodiversidade

11

74%

23%

3%

74 %

23 %
3 %

6%

0,2%
77%

17%

77 %
17 %

6 %

0,2 %

Superficie

Arboledo*

 47.948 uds.

Ranking ISSGlogal

https://isglobalranking.org/

 Carballo do Bosque do 

Banquete de Conxo 

Árbore europea do ano
2022

 
168.284 votos

2º posto 

🌑
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Consumo de auga

Auga rego Viveiro municipal

Auga rego ZZVV

2008-2021 2020-2021 -21 %

5361

3548
3267

1122

4332

3240
2872

3757

3093

3864

4509

2235

4861

1622

0,39

0,26
0,24

0,08

0,31

0,23
0,21

0,27

0,22

0,28

0,33

0,16

0,35

0,12
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2008-2021 2019-2021 -67 %
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370.994 

438.250 
426.531 

439.302 

277.296 

359.589 

197.315 
226.157 

325.553 
318.540 

277.851 
269.312 

279.767 

219.911 

0,18 

0,21 
0,20 0,20 

0,12 

0,14 

0,08 
0,09 
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Total 2021:  221.533 m3

1 % viveiro

99 % rego zonas verdes



74%

30%

70%Gasóleo 
70 %

Gasolina 
30 %

Consumo de 
enerxía

Tipo de enerxía 

2021

100 % non 

renovable.
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2008-2021 2020-2021 +12 %



Emisións
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🌁

* Para o cálculo utilízanse os factores de emisión da calculadora da pegada de carbono de 
organización, alcance 1+ 2 do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
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Residuos

Residuos non perigosos total

Residuos vexetais

2008-2021 2020-2021 -37 %

2008-2021 2020-2021 - 39 %

Residuos de construción

2008-2021 2020-2021  -

Nota: para los residuos de papel y cartón, plásticos, metales y peligrosos no se indica 

el ratio relativo (m2 y por personal) por resultar valores muy pequeños. Tampoco se 

indica la variación por tratarse de residuos de producción irregular por lo que dicha 

variación no se considera significativa. 

Papel e cartón, plásticos e 
metais
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Residuos perigosos

Plásticos 0,7 % Papel 0,2 %
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Outros consumos

Abono (*)

2008-2021     2020 -2021          447 %

Fitosanitarios (*) (**)

2008-2021     2020 -2021        -
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(*) Para o cociente de cantidade/superficie, dado que os valores son 
moi baixos, móstrase nunha gráfica aparte e en unidades de  k/ m2.
(**) Só usouse un único produto para o tratamento do picudo 
vermello das palmeiras mediante a técnica de  endoterapia.
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Comparativa
impactos

Residuos

Tep

Datos do año 2021.

Datos en t o tep.

Abono

Consumo de 
agua
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VERIFICACIÓN

Nome:
Departamento de Parques e Xardíns, Concello de 
Santiago de Compostela.

Persoal: 15.

Dirección:
Centro de negocios Cadoiro, local 105; Rúa da 
República Checa, 52; parque Empresarial Costa 
Vella.
15707 – Santiago de Compostela (A Coruña). 
Teléfono: 981 542 451

Persoa de Contacto: 
Gregorio López Albardonedo. 
glopeza@santiagodecompostela.gal   

CNAE 2009
PRINCIPAL     8411 Actividades xenerais da 
Administración Pública.
SECUNDARIO 0130 Propagación de plantas.

CNAE 1992 
PRINCIPAL     75113 Actividades xenerais da 
Administración Local
SECUNDARIO 8130 Actividades de xardinería.

Actualización:
A presente declaración actualízase anualmente, 
podendo emitirse un resumo da información ou un 
documento completo.

Data de validación:
A data de validación queda reflectida no selo do  
verificador. 

Información del verificador:
Esta declaración foi validada por  AENOR, con 
número de  verificador ambiental E-V 0001.
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