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1. PRESIDENCIA 

A  Presidencia  do  Plan  CAMGAL  é  o  órgano  permanente  responsable  de  garantir  a 

existencia dos marcos, lexislativo e administrativo, necesarios para o funcionamento, a 

implementación e mantemento do Plan CAMGAL.  

O/A presidente do Plan CAMGAL é o/a titular da consellería competente na materia de 

loita contra a contaminación mariña accidental. 

As funcións do/da presidente son: 

Funcións permanentes 

 Asegurar a existencia do Plan CAMGAL conforme coa lexislación vixente e as 

mellores  técnicas  e medios  dispoñibles  na  loita  contra  a  contaminación 

mariña accidental. 

 Manter as relacións  institucionais necesarias derivadas da coordinación do 

Plan CAMGAL con outros plans. 

 Xestionar  as  relacións  necesarias  para  coordinar  as  unidades 

administrativas implicadas no Plan CAMGAL. 

 Autorizar,  en  virtude  do  principio  de  cooperación  interadministrativa,  a 

colaboración dos medios adscritos ao Plan CAMGAL con outros plans. 

Funcións durante a emerxencia 

 Solicitar, de ser o caso, a activación do Plan Nacional de continxencias. 

 Solicitar, se for necesario, a activación do Plan territorial de emerxencias de 

Galicia. 

 Solicitar,  se  cómpre,  en  virtude  do  principio  de  cooperación 

interadministrativa, a colaboración da Administración Xeral do Estado. 

 Autorizar  a  suspensión  dos  servizos  ordinarios  das  unidades  da  súa 

consellería para que o persoal se implique nas operacións de loita contra a 

contaminación mariña. 
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 Solicitar  aos/ás  titulares  das  consellerías  con  responsabilidades  no  Plan  a 

suspensión dos servizos programados e ordinarios do seu persoal para que 

estea a disposición da loita contra a contaminación mariña. 

 Autorizar os mecanismos de  coordinación que  se establezan entre o Plan 

CAMGAL e outros plans activados. 

 

2. DIRECCIÓN 

A Dirección  do  Plan CAMGAL  é  a  autoridade  responsable  das  actuacións  necesarias 

desde a activación do Plan ata o final da emerxencia. 

O/A director/a do Plan CAMGAL é o/a  titular do órgano de dirección que, dentro da 

consellería competente na materia de loita contra a contaminación mariña accidental, 

teña atribuídas as funcións relativas a dita materia. 

As funcións do/da director/a son: 

Funcións permanentes 

 Asegurar  a  implementación  do  Plan  CAMGAL  conforme  coa  lexislación 

vixente  e  as  mellores  técnicas  e  medios  dispoñibles  na  loita  contra  a 

contaminación mariña accidental. 

 Asegurar a revisión periódica e a adecuación tecnolóxica do material e dos 

equipos adscritos ao Plan CAMGAL. 

 Dirixir o programa de adestramento periódico establecido no Plan CAMGAL 

e promover a  formación necesaria do persoal  implicado na  loita  contra a 

contaminación mariña accidental. 

Funcións durante a emerxencia 

 Avaliar  a  situación  do  episodio  xunto  cos/as  coordinadores/as  de 

operacións. 

 Decidir a activación do Plan CAMGAL e o nivel do mesmo. 

 Informar á Presidencia da activación do Plan CAMGAL. 
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 Informará  da  continxencia  ao/á  responsable  da  unidade  administrativa 

competente na materia de protección civil de Galicia, como responsable da 

activación  de  grupos  operativos  de  emerxencias  e  interior  a  través  do 

Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia. 

 Dar  aviso  aos/ás  responsables das unidades de  apoio para que poñan en 

marcha  as  accións  establecidas  nos  seus  procedementos  operacionais  en 

función do nivel da emerxencia. 

 Convocar os membros do Centro de Coordinación Operativa e constituílo. 

 Nomear  ao  persoal  de  apoio  necesario  para  rexistrar  e  coordinar  as 

comunicacións, así como para rexistrar a cadea de accións do CECOP. 

 Dirixir e controlar as estratexias e operacións de resposta. 

 Decidir  sobre  a  necesidade  da  suspensión  dos  servizos  ordinarios 

programados para o persoal das unidades adscritas ao Plan CAMGAL. 

 Decidir a mobilización dos medios anticontaminación. 

 Establecer os mecanismos de coordinación que se establezan entre o Plan 

CAMGAL e outros plans activados. 

Funcións na fin da emerxencia 

 Avaliar a situación cos/cas coordinadores/as de operacións. 

 Decidir a desactivación do Plan CAMGAL. 

 Informar a Presidencia da desactivación do Plan CAMGAL. 

 Informar  os  membros  do  Centro  de  Coordinación  Operativa  da 

desactivación do Plan CAMGAL e desconvocalos. 

 Comunicar a todas as partes implicadas a desactivación do Plan CAMGAL. 

 Coordinar a elaboración do informe final. 
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3. CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

O  Centro  de  Coordinación Operativa,  en  adiante  CECOP,  é  baixo  a  dirección  do/da 

director/a, o órgano de actuación encargado de decidir todas as operacións necesarias 

para  facer  fronte  á  continxencia  e  de  manter  a  relación  institucional  con  outros 

organismos  das  distintas  administracións,  así  como  coas  demais  entidades  que 

participan na loita contra a contaminación.  

Formarán parte do Centro de Coordinación Operativa: 

1. Os/as integrantes do Comité de Dirección. 

2. Os/as integrantes do Comité Técnico Asesor. 

3. Os/As coordinadores/as de operacións. 

3.1. Comité de Dirección 

O  Comité  de  Dirección  é  o  órgano  representativo  das  unidades  administrativas 

competentes involucradas na xestión da emerxencia que asiste ao/á director/a do Plan 

na toma de decisións. 

Formarán parte do Comité de Dirección, como mínimo, representantes da/do: 

 Consellería competente na materia de protección civil: Subdirector/a Xeral 

de Planificación e Protección Civil ou persoa en quen delegue. 

 Consellería  competente  na materia  de  calidade  ambiental:  Subdirector/a 

Xeral de Coordinación Ambiental ou persoa en quen delegue. 

 Consellería  competente  na materia  de  sanidade:  Subdirector/a  Xeral  de 

Programas de Control de Riscos Ambientais para á Saúde ou persoa en quen 

delegue. 

 Autoridade competente na materia portuaria da zona afectada 

 Dirección  General  de  la  Marina  Mercante:  o  Capitán  marítimo  con 

competencias na zona afectada ou persoa en que delegue. 

 Demarcación  de  Costas  en  Galicia:  responsable  do  Servizo  provincial  de 

costas con competencia na zona afectada ou persoa en quen delegue. 



PLAN CAMGAL 
Capítulo 

 
Estrutura organizativa 

III 
Versión 0 

 

Capítulo III                Páxina 5 de 21 

 Concello/s  afectado/s:  alcalde/s  do/s  concello/s  afectado/s  ou  persoa  en 

quen delegue. 

Cando  a  natureza  da  emerxencia  ou  catástrofe  o  requira,  o/a  presidente  ou  o/a 

director/a  do  Plan  poderán  incluír  no  Comité  de  Dirección  outros  membros 

representantes  das  demais  consellerías  da  Xunta  de  Galicia  cuxas  competencias  se 

podan  ver  afectadas  pola  continxencia.  Así  mesmo,  representantes  doutras 

administracións poderán ser requiridos para formar parte deste Comité. 

As funcións do Comité de Dirección son: 

Funcións durante a emerxencia 

 Recibir e avaliar a información sobre o episodio de contaminación. 

 Tomar  as  decisións  administrativas  que  se  requiran  para  xestionar  a 

emerxencia. 

 Dirixir e coordinar os procedementos de intervención dos medios e recursos 

propios para actuar con garantías ante a emerxencia. 

 Mobilizar os recursos humanos e equipos adscritos ao Plan. 

 Activar as unidades de apoio que se requiran para xestionar a emerxencia. 

 Aprobar  a  estratexia  e  as  técnicas  de  resposta  que  propoñan  o  Comité 

Técnico Asesor e os/as coordinadores/as de operacións en cada momento. 

 Establecer as restricións necesarias nas zonas afectadas. 

 Emitir, segundo as  informacións achegadas polo Comité Técnico Asesor, as 

alertas necesarias. 

 Resolver as  incidencias  legais e económicas que xurdan durante a xestión 

do incidente. 

 Habilitar  as  partidas  orzamentarias  necesarias  para  cubrir  os  gastos  que 

ocasione  a  incorporación  de  expertos  alleos  á  Administración  Galega  no 

Comité Técnico Asesor. 

 Rexistrar todas as comunicacións recibidas e emitidas, así como as ordes e 

decisións adoptadas. 
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 Facilitar a información necesaria para o Gabinete de comunicación. 

Funcións na fin da emerxencia 

 Tomar  as  decisións  necesarias  co  fin  de  paliar  as  consecuencias  da 

contaminación e facilitar a recollida do medio. 

 Elaborar un  informe  final sobre a xestión do  incidente, coas conclusións e 

recomendacións para a mellora do Plan. 

3.2. Comité Técnico Asesor 

O Comité Técnico Asesor é o órgano que desenvolve funcións de asesoramento técnico 

e científico no CECOP, baseado na  información que  lle chegue dos grupos operativos 

de  resposta  e  das  unidades  de  apoio.  Este  Comité  é  o  encargado  de  avaliar  a 

emerxencia e propoñer ao Comité de Dirección as mellores técnicas de resposta desde 

o punto de vista técnico e científico para minimizar as consecuencias da contaminación 

e facilitar a recuperación das zonas afectadas. 

Este órgano estará composto polo persoal técnico necesario en función da natureza da 

emerxencia. Poderán formar parte deste Comité:  

 Técnicos da Consellería competente nos asuntos marítimos 

 Técnicos da Consellería competente na materia de medio ambiente 

 Técnicos  da  Consellería  competente  na  materia  de  conservación  da 

natureza 

 Técnicos de MeteoGalicia 

 Técnicos  do  Instituto  Tecnolóxico  para  o  Control  do  Medio  Mariño  de 

Galicia 

 Técnicos do Centro Técnológico del Mar‐Fundación CETMAR 

 Técnicos designados polas universidades galegas 

 Técnicos designados polo Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 

Galicia 

 Técnicos designados polo Instituto Español de Oceanografía en Galicia. 
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Cando  a  natureza  da  emerxencia  ou  catástrofe  o  requira,  o/a  presidente  ou  o/a 

director/a  do  Plan  poderán  incluír  no  Comité  Técnico  Asesor  expertos  de  entes, 

públicos  ou  privados,  nacionais  ou  internacionais,  cuxa  área  de  coñecemento  teña 

relación co tipo de emerxencia. 

As funcións do Comité Técnico Asesor son: 

Funcións durante a emerxencia 

 Nomear, de entre os seus membros, unha persoa que exerza as labores de 

enlace cos demais membros do CECOP e coas unidades de apoio. 

 Informar ao Comité de Dirección das posibles  situacións de alerta que  se 

puideran xerar. 

 Propoñer ao Comité de Dirección a prioridade de protección dos  recursos 

ameazados, en función da información que acheguen as unidades de apoio 

e os grupos operativos de resposta. 

 Propoñer  ao  Comité  de  Dirección  as  estratexias  máis  axeitadas  e  as 

mellores  técnicas dispoñibles para combater a emerxencia e avaliar a  súa 

efectividade. 

 Se  for  necesario  pola  natureza  da  continxencia,  solicitar  ao  Comité  de 

Dirección a incorporación de asesores externos. 

 Rexistrar as accións e comunicacións desenvolvidas polo Comité. 

 Elaborar os informes técnicos que lle sexan solicitados. 

Funcións na fin da emerxencia 

 Suxerir as modificacións técnicas pertinentes  

 Elaborar un informe final de carácter técnico que será enviado ao Comité de 

Dirección para a súa inclusión no informe final. 

3.3. Coordinador/a de operacións no mar 

O/A coordinador/a de operacións no mar é o órgano permanente encargado de dirixir 

as distintas operacións de loita contra a contaminación no mar e coordinar as accións 
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dos  diferentes  grupos  de  resposta  marítimos.  Traballará  conxuntamente  co/ca 

coordinador/a de operacións en terra. 

A coordinación das operacións no mar correspóndelle ao/a Xefe/a do Servizo de Busca, 

Salvamento Marítimo e Loita contra a Contaminación. 

As funcións do coordinador/a de operacións no mar son: 

Funcións iniciais 

 Poñer en marcha as operacións de salvamento e asumir a responsabilidade 

na  súa  execución.  Asegurarse  de  que  estas  unidades  traballan  nas 

condicións de seguridade axeitadas. 

 Ordenar ás unidades de vixilancia e seguimento a verificación dos feitos e a 

recollida das mostras, se estes se producen na zona marítima.  

 No caso de se tratar dunha incidencia ordinaria, organizar o dispositivo para 

resolver a mesma.  Informar o director/a do Plan da  incidencia ordinaria e 

das actuacións que se realicen para resolvela. 

 Se a situación supera a continxencia ordinaria, informar e avaliar a situación 

co/a director/a do Plan e co/ca coordinador/a de operacións en terra. 

 Transmitir  ao/á  responsable  da  Unidade  de  Observación  Próxima  a 

información relativa a posición e características da vertedura. 

 Apoiar ao/á director/a do Plan no que lle requira para poder activar o Plan 

CAMGAL. 

 Determinar  inicialmente,  de  forma  coordinada  co/a  coordinador/a  de 

operacións  en  terra  e  en  función  do  nivel  da  emerxencia,  a  zona  de 

intervención para as tarefas de contención e recollida. 

 Por en marcha as accións establecidas nos procedementos operacionais das 

unidades de contención e recollida no mar. 

 Por  en  marcha  e  coordinar  as  actuacións  dos  profesionais  do  mar  nas 

tarefas de loita contra a contaminación. 
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 Transmitir aos/ás  responsables das Unidades de Apoio a  información que 

requiran. 

 Designar a/as persoa/s que documente/n na/s zona/s de operacións todas 

as actuacións na resposta e os gastos que estas ocasionen. 

Funcións durante a emerxencia 

 Informar  no  CECOP  sobre  as  primeiras  actuacións  desenvolvidas    na/s 

zona/s de operacións. Avaliar a efectividade destas accións no CECOP. 

 Preparar e  transmitir as ordes aos grupos operativos do mar,  segundo as 

decisións que se tomen no CECOP no transcurso da emerxencia. 

 Transmitir ao CECOP a  información que reciba dos grupos de resposta que 

ten asignados. 

 Transmitir  á  Unidade  de  Observación  próxima  a  información  relativa  a 

evolución da vertedura. 

 Transmitir aos/ás  responsables das Unidades de Apoio a  información que 

requiran 

 Coordinar as operacións de resposta no mar dos grupos adscritos aos plans 

locais e interiores que correspondan 

 Avaliar no CECOP a efectividade das técnicas de resposta co obxecto de que 

se poda manter ou modificar a estratexia de traballo. 

  Avaliar  os  problemas  técnicos  que  podan  xurdir  e  propoñer  posibles 

solucións. 

Funcións na fin da emerxencia 

 Avaliar a situación co/a director/a do Plan. 

 Dar as ordes de desmobilización aos grupos operativos. 

 Colaborar, no  referente as actuacións no mar, na elaboración do  informe 

final. 
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3.4. Coordinador/a de operacións en terra 

O/A coordinador/a de operacións en terra é o órgano permanente encargado de dirixir 

as distintas operacións de  loita contra a contaminación na ribeira do mar e das rías e 

coordinar  as  accións  dos  diferentes  grupos  de  resposta  terrestres.  Traballará 

conxuntamente co/ca coordinador/a de operacións no mar. 

A  coordinación  das  operacións  en  terra  correspóndelle  ao/a  Subdirector/a  de 

Coordinación Ambiental. 

Cando na incidencia se produza unha vertedura ás augas continentais pudendo chegar 

á costa, a coordinación das operacións en terra correspóndelle ao/a Subdirector/a de 

Xestión do Dominio Público Hidráulico.  

As funcións do coordinador/a de operacións en terra son: 

Funcións iniciais 

 Ordenar ás unidades de vixilancia e seguimento a verificación dos feitos e a 

recollida das mostras, se estes se producen na ribeira do mar e das rías ou 

poden chegar polas augas continentais.  

 No caso de se tratar dunha incidencia ordinaria, organizar o dispositivo para 

resolver a mesma. Informar ao/á director/a do Plan da incidencia ordinaria 

e das actuacións que se realicen para resolvela. 

 Se a situación supera a  incidencia ordinaria,  informar e avaliar a situación 

co/a director/a do Plan e co/ca coordinador/a de operacións no mar. 

 Apoiar ao/á director/a do Plan no que lle requira para poder activar o Plan 

CAMGAL. 

 Determinar  inicialmente,  de  forma  coordinada  co/a  coordinador/a  de 

operacións  no  mar  e  en  función  do  nivel  da  emerxencia,  a  zona  de 

intervención  para  as  tarefas  de  limpeza,  almacenamento,  transporte  e 

xestión de residuos. 

 Por en marcha as accións establecidas nos procedementos operacionais das 

unidades de limpeza, almacenamento, transporte e xestión de residuos. 
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 Transmitir aos/ás  responsables das Unidades de Apoio a  información que 

requiran 

 Designar a/as persoa/s que documente/n na/s zona/s de operacións todas 

as actuacións na resposta e os gastos que estas ocasionen. 

Funcións durante a emerxencia 

 Informar no CECOP sobre as primeiras actuacións desenvolvidas na/s zona/s 

de operacións. Avaliar a efectividade destas accións no CECOP. 

 Preparar e  transmitir as ordes aos grupos operativos de  terra, segundo as 

decisións que se tomen no CECOP no transcurso da emerxencia. 

 Transmitir ao CECOP a  información que reciba dos grupos de resposta que 

ten asignados. 

 Transmitir aos/ás  responsables das Unidades de Apoio a  información que 

requiran 

 Coordinar as operacións de resposta en terra dos grupos adscritos aos plans 

locais e interiores que correspondan 

 Avaliar no CECOP a efectividade das técnicas de resposta co obxecto de que 

se poda manter ou modificar a estratexia de traballo. 

 Avaliar  os  problemas  técnicos  que  podan  xurdir  e  propoñer  posibles 

solucións. 

Funcións na fin da emerxencia 

 Avaliar a situación co/a director/a do Plan. 

 Dar as ordes de desmobilización aos grupos operativos. 

 Colaborar, no referente as actuacións en terra, na elaboración do  informe 

final. 
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4. GRUPO OPERATIVO DE RESPOSTA NO MAR 

O  grupo  operativo  de  resposta  no  mar  é  o  órgano  encargado  de  desenvolver  as 

operacións de  salvamento marítimo,  loita  contra  a  contaminación no mar  e demais 

misións auxiliares. 

Este grupo poderá estar formado por: 

 Unidade/es de salvamento marítimo 

 Unidade/es de vixilancia e seguimento 

 Unidade/es de contención e recollida 

 Centro/s de mando avanzado 

 Unidade de loxística 

4.1. Unidades de salvamento marítimo 

Formadas polos medios aéreos e marítimos da Subdirección Xeral de Gardacostas de 

Galicia e as súas tripulacións correspondentes. 

O mando destas unidades corresponderalle ao/á Comandante, no caso das aeronaves, 

ao/á Capitán/a ou ao/á Patrón/a no caso das embarcacións. 

Funcións: 

A  súa  función  será  o  rescate  e  evacuación  das  persoas  que  se  atopen  no  lugar  do 

accidente ou nas proximidades, así como calquera outro tipo de asistencia de auxilio e 

salvamento que se requira. 

4.2. Unidades de vixilancia e seguimento no mar 

Formadas polos medios aéreos e marítimos da Subdirección Xeral de Gardacostas de 

Galicia e as súas correspondentes tripulacións. 

O mando destas unidades corresponderalle ao/á Comandante, no caso das aeronaves, 

ao/á Capitán/a ou ao/á Patrón/a, no caso das embarcacións, e no resto dos casos ao 

profesional de máis alto grado adscrito ou persoa que se designe. 

Funcións: 
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A  súa  función  principal  será  a  de  realizar  unha  avaliación  inicial  da  contaminación, 

vixiar  a  posición  da  vertedura  e  o  seu  desprazamento,  e  posteriormente  realizar  as 

observacións  que  permitan  avaliar  as  consecuencias  ambientais  do  episodio 

contaminante. Transmitirán dita información ao/á coordinador de operacións no mar. 

Recompilarán a información que requira a Unidade de Observación Próxima. 

4.3. Unidades de contención e recollida no mar 

Formadas polos medios marítimos da Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia e 

as súas tripulacións. 

Ao mando  destas  unidades  atoparase  o/a  Capitán/ana  ou  o/a  Patrón/ona  de  cada 

unha delas. 

Funcións: 

A súa función principal será a contención e recollida do produto contaminante no mar 

ou  na  franxa  litoral,  así  como  prestar  apoio  ás  unidades  homólogas  de  terra  nas 

labores de despregue, posición e mantemento de barreiras e demais equipos de  loita 

contra a contaminación mariña. 

4.4. O/s centro/s de mando avanzado no mar 

É o lugar ou lugares dende onde se coordinan in situ as diferentes unidades operativas 

actuantes  en  coordinación  e  contacto  permanente  cos/as  coordinadores/as  de 

operacións. 

A  súa  localización  dependerá  das  circunstancias  e  características  da  continxencia, 

sempre nun lugar seguro e o máis preto á zona onde se concentre o esforzo. Polo xeral 

localizaranse  nas  instalacións  das  bases  operativas  da  Subdirección  Xeral  de 

Gardacostas  de  Galicia  ou  ben  a  bordo  dos  buques  da  Subdirección  Xeral  de 

Gardacostas de Galicia. 

A dirección do centro de mando avanzado (on scene comander) será asumida polo xefe 

de  sección  de  Seguridade  Marítima,  e  cando  exista  máis  dun  centro  de  mando 

avanzado,  polos/as  xefes/as  de  unidade  operativa  da  Subdirección  Xeral  de 

Gardacostas de Galicia ou calquera outra persoa/s que se designen. 



PLAN CAMGAL 
Capítulo 

 
Estrutura organizativa 

III 
Versión 0 

 

Capítulo III                Páxina 14 de 21 

Funcións: 

As funcións principais deste centro son: 

 Coordinar as diferentes unidades de contención e recollida no mar. 

 Transmitir toda a información sobre as actuacións realizadas, as accións que se van 

desenvolver e  sobre calquera outra  incidencia ao/á coordinador/a de operacións 

no mar. 

 O/A  responsable  do  centro  de  mando  avanzado  no  mar  deberá  manterse  en 

contacto  co  seu  homólogo  en  terra  para  que  as  accións  de  loita  contra  a 

contaminación en terra e mar estean coordinadas. 

4.5. Unidade de loxística 

Formada por persoal da Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia  

Funcións: 

Proporcionar  o  soporte  necesario  aos  grupos  operativos  de  resposta  no  mar 

achegándolles  os  medios  extraordinarios  que  complementen  os  adscritos  ao  Plan 

territorial. 

 

5. GRUPO OPERATIVO DE RESPOSTA EN TERRA 

O  grupo  operativo  de  resposta  en  terra  é  o  órgano  encargado  de  desenvolver  as 

operacións de contención,  limpeza, almacenamento, transporte e xestión de residuos 

na ribeira do mar e das rías e demais misións auxiliares. 

Este grupo poderá estar formado por: 

 Unidade/s de vixilancia e seguimento 

 Unidade/s  de  contención,  limpeza,  almacenamento,  transporte  e  xestión  de 

residuos 

 Centro/s de mando avanzado 

 Unidade de loxística 

 



PLAN CAMGAL 
Capítulo 

 
Estrutura organizativa 

III 
Versión 0 

 

Capítulo III                Páxina 15 de 21 

5.1. Unidades de vixilancia e seguimento 

Formadas polas áreas e unidades de  intervención ambiental da Subdirección Xeral de 

Coordinación  Ambiental  e  se  a  vertedura  se  produce  ás  augas  continentais  ou  é 

consecuencia  dun  vertido  de  terra  a mar  pudendo  chegar  á  costa,  polos  gardas  de 

explotación de Augas de Galicia e o persoal do Plan de Control de Vertidos de Augas de 

Galicia. 

O mando  destas  unidades  corresponderalle  ao/á  xefe/a  de  Servizo  de  intervención 

Ambiental ou persoa que se designe e se a vertedura se produce ás augas continentais 

ao /á xefe /a de Área de Vertidos ou persoa que se designe. 

Funcións: 

A súa  función principal será a de realizar unha avaliación  inicial da contaminación na 

ribeira  do  mar  e  das  rías,  vixiar  a  súa  evolución,  e  posteriormente  realizar  as 

observacións  que  permitan  avaliar  as  consecuencias  ambientais  do  episodio 

contaminante. 

5.2. Unidades  de  contención,  limpeza,  almacenamento, 

transporte e xestión dos residuos  

Formadas por persoal da Subdirección Xeral de Calidade Ambiental e se a vertedura se 

produce ás augas continentais por persoal de Subdirección Xeral de Dominio Público 

Hidráulico  e  das  zonas  Hidrográficas  de  Galicia.  Cada  unidade  terá  un/unha 

encargado/a de xestionar os medios humanos e materiais postos ao seu cargo. 

Funcións: 

A súa función principal será a limpeza e almacenamento do produto contaminante. Así 

mesmo  serán  as  encargadas  da  loxística  do  seu  transporte  dende  o  punto  de 

almacenamento ata  xestores autorizados, exercendo o  control dos  residuos  xerados 

nas  operacións  de  limpeza.  Igualmente  prestarán  apoio  ás  unidades  homólogas  do 

mar. 

Se  a  vertedura  se  produce  nas  augas  continentais  con  risco  de  chegar  ao mar,  a 

función destas unidades será tamén a contención e recollida do produto contaminante 
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nas  augas  continentais  e  nas marxes  dos  ríos,  así  como  prestar  apoio  ás  unidades 

homólogas do mar nas  labores de despregue, posición e mantemento de barreiras e 

demais equipos de loita contra a contaminación. 

Tamén serán os encargados da coordinación cos Servizos de Conservación da Natureza 

para a recollida de animais mortos ou feridos e do seu transporte aos  lugares que se 

establezan. 

5.3. O/s centro/s de mando avanzado en terra 

É o lugar ou lugares dende onde se coordinan in situ as diferentes unidades operativas 

actuantes  en  coordinación  e  contacto  permanente  cos/cas  coordinadores/as  de 

operacións. 

A  súa  localización  dependerá  das  circunstancias  e  características  da  continxencia, 

sempre nun lugar seguro e o máis preto á zona onde se concentre o esforzo. 

A dirección do centro será asumida polo/a xefe/a do Servizo de Calidade e Avaliación 

Ambiental e se a vertedura prodúcese ás augas continentais pudendo chegar á costa 

polo/a xefe/a do Servizo Territorial de Augas de Galicia. 

Funcións: 

As funcións principais deste centro son: 

 Coordinar as diferentes unidades operativas del dependentes. 

 Transmitir toda a información sobre as actuacións realizadas, as accións que se van 

desenvolver e  sobre calquera outra  incidencia ao/á coordinador/a de operacións 

en terra. 

O/A responsable do centro de mando avanzado en terra deberá manterse en contacto 

co/coa  seu/súa  homólogo/a  no  mar  para  que  as  accións  de  loita  contra  a 

contaminación en terra e mar estean coordinadas. 

5.4. Unidade de loxística 

Formadas  por  persoal  da  Subdirección  Xeral  de  Coordinación  Ambiental  e  se  a 

vertedura se produce nas augas continentais con risco de chegar ao mar, por persoal 

da Subdirección Xeral de Dominio Público Hidráulico. 
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Funcións: 

Proporcionar  o  soporte  necesario  aos  grupos  operativos  de  resposta  en  terra 

achegándolles  os  medios  extraordinarios  que  complementen  os  adscritos  ao  Plan 

CAMGAL. 

 

6. UNIDADES DE APOIO 

Son  os  órganos  de  actuación,  permanentes  ou  non,  encargados  de  proporcionar 

soporte  específico  tanto  ao  CECOP  como  aos  diferentes  grupos  operativos,  para 

facilitar  un  mellor  desenvolvemento  da  resposta.  O  seu  funcionamento  quedará 

establecido polo nivel da emerxencia. 

6.1. Gabinete de comunicación 

O Gabinete de comunicación é a unidade de apoio encargada das relacións cos medios 

de comunicación durante a emerxencia. 

Corresponderalle  ao  gabinete  do/da  presidente  do  Plan  CAMGAL  promover  a 

constitución  e  xestionar  o  funcionamento  desta  unidade,  na  que  se  pode  integrar 

persoal dos distintos departamentos participantes. 

Funcións: 

Funcións iniciais 

 Recompilar e ordenar a información dispoñible referente á situación. 

 Valorar a repercusión mediática que pode supoñer a emerxencia. 

 Propoñer  unha  estratexia  de  comunicación  para  o  tempo  que  dure  a 

emerxencia. 

 Propoñer un primeiro acto informativo (convocatoria de rolda de prensa ou 

difusión dun comunicado oficial) sobre a situación inicial da emerxencia. 

Funcións durante a emerxencia 
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 Xestionar  a  información  xerada  na  emerxencia  e  máis  nas  actuacións 

dispostas  para  combatela,  de  acordo  coa  estratexia  de  comunicación 

prevista. 

 Canalizar  as  demandas  e manter  os  contactos  necesarios  cos medios  de 

comunicación. 

 Organizar os actos  informativos, de cara aos medios de comunicación, que 

fosen  necesarios  (visitas  ás  zonas  afectadas;  explicacións  técnicas  sobre 

actuacións, medios ou ferramentas, para combatela emerxencia; roldas de 

prensa, etcétera). 

 Recompilar  as  informacións  publicadas  polos  distintos  medios  de 

comunicación. 

Funcións na fin da emerxencia 

 Clasificar a información xerada nas actuacións para combater a emerxencia. 

 Elaborar  un  informe  no  que  se  resuman  as  súas  actuacións  durante  a 

emerxencia e que será enviado ao CECOP para a súa  inclusión no  informe 

final. 

 Elaborar un dossier coas informacións publicadas sobre a emerxencia. 

6.2. Unidade de Observación Próxima 

Constituirase  baixo  a  dirección  técnica  do/a  Xefe/a  da  Unidade  de  Modelado 

Oceanográfico do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia. A 

súa composición será a que determine o director/a técnico desta unidade e dependerá 

da natureza da emerxencia.  

Funcións: 

Será  a  encargada  de  realizar  un  seguimento  e  predición  do  comportamento  e 

evolución da contaminación.  

Funcións iniciais 

 Iniciar as actuacións necesarias para unha primeira predición da deriva do 

vertido. 
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 Enviar unha predición das  condicións océano meteorolóxicas da  zona aos 

coordinadores de operacións 

 O/A director/a  técnico da unidade  contactará  cos membros da unidade e 

constituírala. 

Funcións durante a emerxencia 

 Recibir a información das unidades de vixilancia e seguimento. 

 Cartografar a situación 

 Obter as predicións máis actualizadas posibles das derivas do vertido 

 Comunicar ao CECOP as predicións das derivas e a súa fiabilidade. 

Funcións na fin da emerxencia 

 Redactar un informe das actuacións levadas a cabo pola unidade e informar 

do mesmo ao CECOP. 

 Informar aos membros da unidade da finalización da emerxencia. 

 Elaborar, se é caso, o informe de proposta de modificacións necesarias para 

ser incluídas na seguinte revisión do Plan. 

6.3. Unidade de Documentación e Apoio Científico 

Esta unidade ten carácter permanente e actúa baixo a dirección técnica do/a Xefe/a da 

Unidade de Documentación e Apoio Científico do Instituto Tecnolóxico para o Control 

do Medio Mariño de Galicia. 

Funcións: 

Será  a  encargada  de  recompilar  información  científico  técnica  relacionada  coa  loita 

contra  a  contaminación mariña  accidental  e  dar  apoio  ao/á  director/a  do  Plan  nas 

labores de revisión. 

Funcións permanentes 

 Recompilar documentación  técnica,  científica e operacional no  ámbito da 

contaminación mariña accidental. 
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 Elaborar  e  manter  bases  de  datos  de  subministradores  de  servizos  e 

materiais,  de  expertos  e  de  lexislación  relacionada  coa  contaminación 

mariña accidental. 

 Elaborar  e  manter  un  sistema  de  información  xeográfica  (SIX)  coa 

información das características do litoral galego que poidan ser de utilidade 

na loita contra a contaminación mariña accidental. 

 Participar en foros e proxectos a nivel autonómico, nacional e internacional 

relacionados co desenvolvemento de ferramentas e protocolos de utilidade 

para a loita contra a contaminación mariña. 

 Coordinar,  baixo  a  dirección  do  Plan  CAMGAL,  a  comisión  de  traballo 

responsable das revisións periódicas e  incorporar no Plan as actualizacións 

que  se  deriven  como  consecuencia  dos  cambios  lexislativos,  dos  avances 

tecnolóxicos  ou melloras  na  loita  contra  a  contaminación mariña  ou  por 

proposta das administracións implicadas no Plan. 

Funcións durante a emerxencia 

 Subministrar  ao  CECOP  a  información  dispoñible  na  unidade  referente  a 

zona afectada. 

 Recompilar a información científica e técnica que lle requira o CECOP 

Funcións na fin da emerxencia 

 Avaliar a utilidade para a emerxencia da información almacenada  

 Elaborar, se é caso, o informe de proposta de modificacións necesarias para 

ser incluídas na seguinte revisión do Plan. 

6.4. Outras unidades 

O CECOP poderá  constituír,  segundo  as necesidades da emerxencia,  as unidades de 

apoio que considere necesarias para o correcto desenvolvemento das tarefas de loita 

contra a contaminación. A responsabilidade e funcións das unidades de apoio que se 

constitúan serán definidas polo CECOP. 
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No Anexo III.1 se recollen a listado cos contactos do persoal involucrado na mesma. 


