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Clasificación microbiolóxica ano 2010 
 

 

Clave 
Área de 

produción 
Límites Clasificación Tipo 

GAL-01/01 Costa Lucense 
Zona desde o límite oriental de Galicia ata 

pta. Estaca de Bares, agás as rías de 
Ribadeo, Foz, Viveiro e O Barqueiro 

B Estable 

GAL-01/03 Ría de Ribadeo 
Comprende a vertente galega da ría de 

Ribadeo desde pta. Romela ata Con do Faro 
na illa Pancha. 

B Estable 

GAL-01/04 Ría de Foz 

Comprende a Ría de Foz delimitada pola liña 
imaxinaria que une a parte interna da barra 

da praia de Altar co inicio do peirao 
deportivo de Foz. 

B Estable 

GAL-01/06-1 
Parte externa da 

ría de Viveiro 

Comprende a parte externa da ría de 
Viveiro delimitada pola liña imaxinaria que 

une pta. Mansa con pta. Embarcadoiro, 
agás as zonas media e interna da ría. 

B Estable 

GAL-01/06-2 
Parte media da 
ría de Viveiro 

Zona comprendida entre a liña imaxinaria 
que une a punta do espigón da praia de 

Covas coa punta externa do porto de 
Celeiro e a liña que pasa pola ponte da 

Misericordia 

C Estable 

GAL-01/07 
Parte interna da 

ría de Viveiro 

Zona interna da ría de Viveiro delimitada 
pola liña que pasa pola ponte da 

Misericordia cara ao interior da ría. 
C Estacional 

GAL-01/08 
Parte externa da 
ría de Barqueiro 

Zona da ría de Barqueiro delimitada pola 
liña imaxinaria que une pta. Embarcadoiro 

co cabo Estaca de Bares, agás as zonas 
media e interna de ría 

B Estable 

GAL-01/09 
Parte media da 
ría do Barqueiro 

Zona comprendida entre a liña imaxinaria 
que une Punta de Barra con Punta Castelos 

e a liña imaxinaria que pasa paralela á 
ponte do ferrocarril 

B Provisional 

GAL-01/10 
Parte interna da 
ría do Barqueiro 

Parte interior da ría do Barqueiro delimitada 
pola liña imaxinaria que pasa pola ponte do 

ferrocarril 
B Estable 

GAL-02/01 
Zona Coruña 

Norte 

Zona externa desde pta. Estaca de Bares a 
Cabo Prior agás as rías de Ortigueira e 

Cedeira 
B Provisional 

GAL-02/03-1 Ría de Ortigueira 

Comprende a ría de Ortigueira delimitada 
pola liña imaxinaria que une pta. Estaca de 
Bares con cabo Ortegal, agás o esteiro do 

río Baleo 

B Estable 
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Clave 
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Límites Clasificación Tipo 

GAL-02/03-2 
Esteiro do río 

Baleo 

Esteiro do río Baleo delimitado pola liña 
imaxinaria que une a punta da barra da 

praia de Morouzos coa baixada ao Peiral de 
Ladrido (na marxe de en fronte) 

B Estacional 

GAL-02/04 
Parte externa da 

ría de Cedeira 

Zona da ría de Cedeira delimitada pola liña 
imaxinaria que une pta. Lameda e pta. 
Chirlateira, agás a parte interna da ría 

B Estable 

GAL-02/05 
Parte interna da 

ría de Cedeira 

Zona interna da ría de Cedeira delimitada 
pola liña imaxinaria que vai desde pta. 

Sarridal ata pta. Xián. 
B Estable 

GAL-03/01 
Zona cabo Prior-

Doniños 
Zona que vai desde cabo Prior ata pta. 

Coitelada agás a ría de Ferrol 
A Estable 

GAL-03/03 
Parte externa da 

ría de Ferrol 

Zona comprendida entre a liña imaxinaria 
que une Cabo Prioriño Chico e pta. 

Coitelada e a liña imaxinaria que une pta. 
Camposanto e pta. Leiras 

B Estable 

GAL-03/04 
Parte media da 

ría de Ferrol 

Zona comprendida entre a liña imaxinaria 
que une pta. Camposanto e pta. Leiras e a 
liña imaxinaria que une pta. Caranza e pta. 

dos Castros, agás as ensenadas de Caranza e 
Cabana - A Malata. 

B Estable 

GAL-03/05 
Enseadas de 
Cabana - A 

Malata 

Zona interior delimitada pola liña imaxinaria 
que vai desde o porto comercial ata o porto 

da Graña 
C Estable 

GAL-03/06 
Enseada de 

Caranza 
Zona interna delimitada pola liña imaxinaria 
que une Punta Caranza co peirao de Bazán. 

PECHE Estable 

GAL-03/07 
Parte interna da 

ría de Ferrol  
(agás As Pías) 

Zona comprendida entre a liña imaxinaria 
que une pta. dos Castros e pta. Caranza e a 
liña imaxinaria que une o peirao da praia de 

Caranza co peirao de Astano. 

C Estable 

GAL-03/08 
As Pías (agás A 

Gándara) 

Zona delimitada pola liña imaxinaria que 
une o peirao da praia de Caranza co peirao 

de Astano cara ao interior da ría, agás a 
enseada da Gándara. 

C Estable 

GAL-04/01 
Ría de Ares-

Betanzos 

Zona entre pta. Coitelada ata pta. Mera 
agás o esteiro do río Eume, a enseada de 

Bañobre e o esteiro do río Mandeo. 
B Estable 

GAL-04/03 
Parte externa do 

esteiro do río 
Eume 

Zona do esteiro, na ría de Ares, delimitada 
pola liña imaxinaria que une pta. Magdalena 
e pta. Macuca, agás a enseada dos Moteis e 

a parte interna do esteiro. 

C Estable 

GAL-04/04 
Enseada dos 

Moteis 

Triángulo formado polos vértices: norte da 
ponte da estrada vella, sur da ponte da 
estrada vella e leste do paseo marítimo. 

B Estable 
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GAL-04/05 
Parte interna do 

esteiro do río 
Eume 

Zona interna do esteiro delimitada pola liña 
imaxinaria que une o norte da ponte da 
estrada vella co extremo este do paseo 

marítimo. 

B Estable 

GAL-04/06 
Enseada de 

Bañobre 

Zona delimitada pola liña imaxinaria que 
une pta. Redonda e pta. Satareixas cara ao 

interior da enseada. 
B Estacional 

GAL-04/07 
Parte  externa 

do esteiro do río 
Mandeo 

Zona delimitada pola liña imaxinaria que 
une pta. Xurelos con pta. Gandario, agás as 

zonas media e interna do esteiro do río 
Mandeo. 

B Estable 

GAL-04/08 
Parte media do 
esteiro do rÍo 

Mandeo 

Zona comprendida entre a ponte do 
Pedrido e a liña imaxinaria que une pra. 

Ostreira co apeadeiro de Paderne. 
C Estable 

GAL-04/09 
Parte interna do 

esteiro do rÍo 
Mandeo 

Zona delimitada po la liña imaxinaria que 
une pta. Ostreira co apeadeiro de Paderne 

cara ao interior da ría. 
C Estable 

GAL-05/01 
Parte externa da 

ría da Coruña 

Zona desde pta. Mera ata pta. Alba, agás a 
parte interna da ría da  (Sta. Cristina), O 

Parrote  e a ría do Burgo. 
B Estable 

GAL-05/03 
Parte interna da 

ría da Coruña 
(Sta. Cristina) 

Zona delimitada pola liña imaxinaria que 
une o extremo da dársena de Oza co 

mirador do paseo marítimo da praia de Sta. 
Cristina, pasa pola pta. da barra de Sta. 

Cristina  e vai ata a rapla das Xubias. 

B Provisional 

GAL-05/04 Zona do Parrote 
Zona comprendida entre o extremo do 
dique de abrigo do porto da Coruña e o 

extremo da  dársena de Oza 
B Estable 

GAL-05/05 
Parte externa da 

ría do Burgo 

Zona da ría do Burgo delimitada pola liña 
imaxinaria que une a rampla das Xubias e a 

punta da barra da praia de Sta. Cristina, 
agás a zona interna da ría. 

B Estable 

GAL-05/06 
Parte interna da 

ría do Burgo 

Zona interna da ría do Burgo delimitada 
pola liña imaxinaria que pasa pola ponte de 

Pasaxe. 
C Estable 

GAL-06/01 Costa da Morte 
Zona entre pta. Alba e cabo Fisterrra, agás 

Baldaio, e as rías de Corme-Laxe e 
Camariñas. 

B Estable 

GAL-06/02 Baldaio 
Zona interior delimitada pola liña imaxinaria 

que une o illote de Pedra do Sal e pta. 
Corbeiro. 

B Estable 

GAL-06/03 
Ría de Corme-

Laxe 

Comprende a ría de Corme-Laxe delimitada 
pola liña imaxinaria que vai desde pta. 

Roncudo ata pta. Cabalo 
B Estable 

GAL-06/04 
Ría de 

Camariñas 

Comprende a ría de Camariñas delimitada 
pola liña imaxinaria que vai desde pta. 

Corno ata ata punta da Barca 
B Estable 
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GAL-07/01 
Parte externa de 
Fisterra-Carnota 

Zona desde cabo Fisterra ata a pta. dos 
Remedios agás a ría de Corcubión e a 

enseada de Fisterra 
A Estacional 

GAL-07/02 
Enseada de 

Fisterra 

Enseada de Fisterra delimitada pola liña 
imaxinaria que une cabo Fisterra co faro do 

cabo de Cee 
A Estable 

GAL-07/03 
Parte externa da 
ría de Corcubión 

Zona delimitada pola liña imaxinaria que vai 
desde o faro do cabo de Cee con pta. 
Galera, agás a parte interna da ría de 

Corcubión 

B Estable 

GAL-07/04 
Parte interna da 
ría de Corcubión 

Zona interna da ría delimitada pola liña 
imaxinaria que une o peirao de Corcubión 

coa punta da Barra de Brens 
C Estable 

GAL-08/01 
Parte externa da 

ría de 
Muros.Noia 

Zona desde pta. dos Remedios ata cabo 
Corrubedo, agás a enseada de Muros e o 

interior da ría de Muros-Noia 
B Estable 

GAL-08/02 
Enseada de 

Muros 

Zona da enseada de Muros delimitada pola 
liña imaxinaria que une Cabo Rebordiño e 
pta.  Santa Catalina agás a parte interna da 

enseada 

B Estable 

GAL-08/03 
Parte Interna da 

Enseada de 
Muros 

Zona interna da enseada delimitada pola 
liña imaxinaria que une a punta externa do 

porto de Muros coa pta. San Antón 
C Estable 

GAL-08/04 
Parte Media da 
Ría de Muros-

Noia 

Zona comprendida entre a liña imaxinaria 
que une pta. Uia con pta. Aguieira e a liña 
imaxinaria que une pta. Picouso coa praia 

das Pedras. 

B Estable 

GAL-08/05 
Esteiro do río 

Tállara 

Zona do esteiro do río Tállara delimitado 
pola liña imaxinaria que une pta. Testal con 

pta. a Barquiña 
B Estable 

GAL-08/06 
Esteiro do río 

Tambre 

Zona do esteiro do río Tambre comprendido 
entre a liña imaxinaria que una pta. Picouso 

coa praia das Pedras e liña  que une pta. 
Testal e pta. Barquiña 

B Estable 

GAL-09/01 
Parte Externa da 

ría de Arousa 

Zona entre cabo Corrubedo e pta. incluindo 
o arquipélago de Sálvora, agás as enseadas 
de Ribeira, Palmeira, A Pobra do Caramiñal, 
Cabo de Cruz, Rianxo, Vilagarcía, O Grove e 
Meloxo, os esteiros do rio Ulla e o Saco de 

Fefiñáns 

B Estable 

GAL-09/02 
Esteiro de 
Vilanova 

Esteiro de Vilanova de Arousa delimitado 
pola liña imaxinaria que une os extremos 

dos espigóns do porto pesqueiro 
C Estable 

GAL-09/04 
Enseadas de 

Ribeira e 
Palmeira 

Zona comprendida entre a liña imaxinaria 
que une Airó Grande con pta. Barbafeita na 
parte externa e a liña imaxinaria qe une pta. 

Cabío con pta. Cabalo na parte interna 

B Estable 
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GAL-09/05 

Enseadas da 
Pobra do 

Caramilñal e 
Cabo de Cruz 

Zona comprendida entre a liña imaxinaria 
que une pta. Cabío e pta. Cabalo, na parte 

externa, e a liña imaxinaria que une pta. do 
Chazo con pta. Campelo na parte interna 

B Estable 

GAL-09/06 

Enseadas de 
Rianxo e 

Vilagarcía e o 
esteiro do río 

Ulla 

Zona interna delimitada pola liña imaxinaria 
que une pta. do Chazo, pta. Campelo e pta. 

Sinas 
B Estable 

GAL-09/07 Saco de Fefiñans 
Zona delimitada pola ponte de Tragove cara 

ao interior 
C Estable 

GAL-09/08 
Enseada do 

Grove 

Zona delimitada pola liña imaxinaria que 
une pta. Carreirón (Illa de Arousa) ata punta 
Cantodorxo (O Grove)  e a liña que une pta. 
Xastelas (Illa de Arousa) , pta. Cabreirón (Illa 

da Toxa) e pta. Correlo 

B Estable 

GAL-09/09 
Enseada de 

Meloxo 
Zona delimitada pola liña imaxinaria que 
une o peirao de Meloxo con pta. Moreira 

B Estable 

GAL-09/10 
O Boído - 
Sarrido 

Zona comprendida entre a liña imaxinaria 
que une pta. Campelo e pta. das Sinas e a 
liña imaxinaria que une pta. Xastelas, pta. 

Cabreirón e pta. Correlo 

B Estable 

GAL-10/01 
Parte externa da 

ría de 
Pontevedra 

Zona desde pta. Miranda ata cabo Home, 
incluindo o arquipélago das illas Ons, 

delimitada interiormente na ría de 
Pontevedra , pola liña imaxinaria que une 
pta. Cabicastro  con cabo Udra e, na ría de 

Aldán, pola liña imaxinaria que une pta. 
Niño do Corvo c 

A Estable 

GAL-10/03 
Parte interna da 

ría de Aldán 
Zona interna delimitada pola liña imaxinaria 

que une pta. do Con e pta. Testada 
B Estable 

GAL-10/04 
Parte externa da 

ría de Aldán 

Zona delimitada pola liña imaxinaria que 
une pta. Niño do Corvo e pta. Alada, agás a 

parte interna da ría de Aldán 
A Estacional 

GAL-10/05 

Parte media da 
ría de 

Pontevedra 
(Portonovo-

Bueu) 

Zona comprendida entre a liña imaxinaria 
que une pta. Cabicastro con Cabo Udra e a 

liña imaxinaria que une pta. Roiva co 
extremo do peirao de Aguete 

B Estable 

GAL-10/06 

Parte media da 
ría de 

Pontevedra 
(Raxó-Marín) 

Zona comprendida entre a liña imaxinaria 
que une pta. Roiva co extremo do peirao de 
Aguete e a liña imaxinaria que vai desde o 
extremo do peirao da praia da Canteira ata 
o extremo do peirao da illa de Tambo e do 

sur da illa de Tambo a pta. Praceres 

B Estable 
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GAL-10/07 
Enseada de 

Campelo 

Zona delimitada pola liña imaxinaria que vai 
desde o extremo do peirao da praia da 

Canteira ata  o extremo do peirao da illa de 
Tambo  e do sur da illa de Tambo a pta. 

Praceres, agás a zona norte e sur do banco 
de Praceres 

B Estable 

GAL-10/08-1 

Zona Norte do 
Banco dos 

Praceres - Zona 
7 

Zona delimitada pola liña imaxinaria que vai 
de pta. Praceres ata o dique sur (con 

enfilación ao peirao de Lourido) e de aquí 
ata o extremo exterior do dique sur 

B Estable 

GAL-10/08-2 

Zona Sur do 
Banco dos 

Praceres - Zona 
4 

Zona delimitada pola liña imaxinaria que vai 
de pta. Praceres ata o peirao de Lourido 

cara ao interior da ría 
C Estable 

GAL-11/01 
Parte externa da 

ría de Vigo 

Zona desde cabo Home ata A Guarda, 
incluindo o arquipélago das Illas Cíes agás as 
zonas media e interna da ría e as enseadas 

de Moaña, Arcade, Larache e Baiona e 
esteiro do río Miñor 

B Estable 

GAL-11/02 
Enseada de 

Moaña 

Enseada delimitada pola liña imaxinaria que 
une a punta sur do peirao do Con e a pta.  

Arroás 
B Estable 

GAL-11/03 
Esteiro do Rio 

Miñor 

Esteiro do Rio Miñor, na enseada de Baiona, 
delimitado pola liña imaxinaria que une 

Monte Lourido co extremo norte da praia 
de Ladeira 

PECHE Estable 

GAL-11/04 
Parte media da 

ría de Vigo 

Zona comprendida entre a liña imaxinaria 
que une punta Borneira con cabo Estai e a 

liña imaxinaria que une pta. Castelo co 
extremo sur da p, aás a enseada de Moaña 

B Estable 

GAL-11/05 
Parte interna da 

ría de Vigo 

Zona comprendida entre a liña imaxinaria 
que une pta. Castelo co extremo sur da 

ponte de Rande e a liña imaxinaria que une 
pta. Puntal, illa Erbedosa leste e zona sur do 

viveiro de Fonte Mollada 

B Estable 

GAL-11/06-1 
Enseada de 

Arcade 

Zona delimitada pola liña imaxinaria que 
une pta. Ullo, illa Erbedosa leste e pta. 

Puntal cara ao interior da ría 
B Estable 

GAL-11/06-2 
Enseada de  

Laracha 

Zona delimitada pola liña imaxinaria que 
une pta. Ullo, illa Erbedosa leste e a zona 
sur do viveiro de  Fonte Mollada, cara ao 

interior da ría 

C Estable 

GAL-11/07 
Enseada de 

Baiona 

Zona da enseada delimitada pola liña 
imaxinaria que une pta. Montefaro, a parte 
interna das illas Estelas e pta. Monte Real, 

agás o esteiro do río Miñor 

B Estable 

 


