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1. Breve historia sobre o municipio 

O Porriño é un municipio español da provincia de Pontevedra, na comunidade 

autónoma de Galicia. Forma parte da rexión viguesa e forma parte da área 

metropolitana de Vigo. 

Entre os séculos VIII e III a. C, a Península Ibérica estivo poboada por diferentes pobos 

que viviron na Idade do Ferro, situándose os Galaicos ao noroeste peninsular. Ao redor 

dos séculos mencionados, O Porriño é unha encrucillada para Helenios, Levnios ou 

Interaminicios (os máis próximos), ou algúns tan importantes como Bracaros ou 

Astures. Pero sen dúbida os pais fundadores son os grovianos. Os Grovios (en latín 

GROVII) tamén eran coñecidos como Crovios, Gravius ou Gronios. 

Ocuparon a zona do val e desembocadura do río Miño, as illas Cíes, Bayona e a ría de 

Vigo, ata a serra da Grova, entre Galicia e Portugal, con capital en Castallum Tyde (Tuy, 

Pontevedra), no Conventus Bracarensis, na Gallaecia, dende a Idade do Bronce. 

O nome de Porriño é o resultado do alcume do rei Ghrovary: El Pueril (do latín 

puerīlis). Este nome deuse debido á mocidade do novo rei (apenas tiña 17 anos) e 

tamén á confianza coa que Trota se defendeu menosprezando as ameazas ao seu 

verdugo. A cidade comezou a coñecerse co nome de "Hijos de Puerīlis", unha 

nominación que foi derivada e deformada ata o actual O Porriño. 

Os romanos introduciron novas técnicas de produción na cidade e aquí crese que 

comezou o laborioso traballo da canteira de granito, sendo a cidade romana de O 

Porriño o provedor deste material para a construción de obras realizadas en todo o 

noroeste español. 

 



  
 
 
 
 

 

 

 

 

1.1. Localización xeográfica 

 

 

1.2. Breve presentación da hidrografía, relevo, solo, poboación, actividades 

económicas  

O Porriño conta cunha superficie de 61,2 km² e a súa poboación ascende a 20.100 

(2020). 

Está atravesado polo río Louro, afluente do río Miño. Ocupa o centro dun amplo val 

chamado val da Louriña. Cara ao límite sur do municipio hai unha zona pantanosa 

chamada Gándaras de Budiño, unha zona de nidificación de aves migratorias e un dos 

ecosistemas máis ricos de Europa. 

O Porriño ten un carácter eminentemente industrial grazas aos seus dous polígonos 

industriais e ás súas canteiras de granito, nas que se extrae a rocha ornamental 

coñecida co nome comercial de "granito rosa de Porriño", moi apreciada en todo o 

mundo, sendo incluso empregada en edificios. Estados Unidos. Tamén destaca a 



  
 
 
 
 

 

 

industria química e farmacéutica, sendo a orixe de Zeltia no pasado e de Zendal na 

actualidade. É tamén un importante centro de comunicacións por estrada. 

Os dous grandes parques empresariais, As Gándaras e A Granxa, con empresas dos 

sectores de automoción, construción, tratamento de granito, concesionarios de 

marcas industriais, maquinaria e servizos diversos, están separados pola principal vía 

de comunicación entre Porriño e Tuy a autovía Porriño-Vigo, que é un enlace vital 

entre o sur de Pontevedra e o porto de Vigo. 

 

1.3. Contexto socioeconómico e político  

Segundo os datos recadados por facenda sobre a situación socioeconómica e territorial 

de Galicia, o Concello de O Porriño atópase entre os municipios galegos cun tecido 

industrial moi consolidado, atópase próximo a grandes núcleos (Vigo e Pontevedra) 

con acceso a vías de comunicación de alta capacidade.  

Ao mesmo tempo que conta cunha gran industria, O Porriño tamén conta cunha 

importante área de especial protección dos valores naturais (ZEPVN) xa que conta coas 

Gándaras de Budiño, un ecosistema situado en el sur del municipio de O Porriño. Este 

ocupa unha superficie de máis de 700 hectáreas a longo do río Louro, afluente do 

Miño. Pola súa proximidade ao Atlántico e á humidade que presenta a zona, 

convértese nunha zona pantanosa de importante valor natural. Pola contra, ao pé de 

todo este ecosistema, hai un ameazante polígono industrial que reúne a crecente 

actividade empresarial de Porriño, impulsada sobre todo pola variedade local de 

granito "Rosa Porriño" moi apreciada pola súa resistencia; e para a expansión dos 

polígonos industriais vigueses que aquí instalaron moitas das empresas da zona franca. 

A industria con maior importancia no municipio de Porriño está principalmente 

representada pola farmacéutica e a do granito. Recentemente descubriuse que un 

vertido feito por unha industria farmacéutica contaminara unha comarca de Porriño 

con Lindano, un insecticida que foi prohibido na década dos 90 por ser canceríxeno. 

Con todo, a día de hoxe ese produto aínda contamina a terra e como consecuencia os 



  
 
 
 
 

 

 

acuíferos da rexión malia todos os esforzos por descontaminar a zona. A maiores a 

industria do granito tamén xenera unha clara contaminación e sobre todo unha grave 

modificación do entorno que repercute na fauna e na flora da zona. 

 

1.4. Toponimia: relación con temas ambientais ou persoas que destacaron 

pola súa acción ambiental. 

 

 

2. Lexislación ambiental e de EE (escala municipal e nacional 

con implicacións locais: residuos, enerxía, emisións 

atmosféricas) 

No que respecta a O Porriño non existe lexislación a escala municipal. Pola contra estas 

cuestións son reguladas segundo a normativa autonómica, é dicir, segundo o 

establecido pola Xunta de Galicia no DOG (DOG Nº38, Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de 

residuos y solos contaminados de Galicia). Esta lei ten os seguintes obxectivos, entre 

outras moitos obxectivos relacionados coa redución da contaminación e a xestión de 

residuos:  

✔ A redución progresiva do peso dos residuos producidos 

✔ Incrementar a reutilización e a reciclaxe de residuos 

✔ Reducir a cantidade de residuos non perigosos 

Con todo, fai un par de anos leváronse a cabo en O Porriño iniciativas para fomentar a 

reciclaxe de residuos da man do proxecto Tropaverde que se levou a cabo pola 

empresa Teimas, que se dedica a desenvolver produtos tecnolóxicos orientados a 

reducir o impacto ambiental das empresas e das entidades públicas así como tamén da 

cidadanía. Os seus temas principais xiran entorno á economía circular, á xestión 

intelixente de residuos e a sostibilidade. 



  
 
 
 
 

 

 

Na actualidade o Concello de O Porriño está na fase de adxudicación da licitación do 

contrato: “contrato de servizos de recollida, transporte, e tratamento de residuos 

domésticos e asimilables, así como punto limpo do concello de O Porriño”. Dentro 

desta licitación o adxudicatario terá que realizar un programa de motivación social e 

información cidadá que será durante un período de 8 años que é o que dura o 

contrato. 

En canto a produción de enerxía, o Instituto Enerxético de Galicia sinala neste gráfico 

as porcentaxes de enerxía que se empregan na nosa rexión. 

 

Como se pode observar as fontes de enerxía principais son a biomasa e o biogás, o 

vento e a auga. Isto é debido á gran cantidade de parque eólicos cos que contamos, os 

numerosos ríos onde poder instalar centrais hidroeléctricas e a gran cantidade de 

centrais de xestión de biomasa que producen as explotacións agrícolas e forestais. 

No que se relaciona coa contaminación atmosférica existe tamén lexislación a nivel 

autonómico ademais dun imposto que as empresas deberán pagar se superan o límite 

establecido destes gases contaminantes: 

✔ Dióxido de Xofre 

✔ Dióxido de Nitróxeno 

 



  
 
 
 
 

 

 

3. Metodoloxía de recollida  

 

Para a recollida dos datos tomouse de referencia a guía metodolóxica do mapeamento 

do proxecto, analizando os datos de catros diferentes (políticos, asociacións, industria 

e comercio). Para recabar os datos empregouse o formulario de Google Drive creado 

polos socios do proxecto.  

O principal método para recabar información se fixo por medio dunha fase inicial de 

presentación do proxecto, dos seus obxectivos, e do cuestionario a implementar, 

contactando mediante reunións presenciais e chamadas telefónicas. Toda a 

información relacionada co proxecto atópase dispoñible na páxina web do proxecto. 

As enquisas se cubriron de dúas formas: en formato impreso e en formato online.  

No que respecta ó sector político recollemos 3 enquisas, dúas dos dous partidos 

políticos que gobernan actualmente en coalición e outra do partido da oposición.   No 

relativo ás asociacións, 2 das enquisadas eran asociacións empresariais pero tamén 

obtivemos unha dunha ONG e o resto de asociacións veciñais.  

No sector comercial enquisamos comercios do sector da hostalería, perruquerías, 

restauración, parafarmacia e tamén do sector textil. 

Con respecto ó sector industrial se implementaron 5 enquisas da industria do Porriño, 

entre eles atópanse persoal que traballa en PSA , persoal de AMAZON, do sector 

metalúrxico e do embalaxe. 



  
 
 
 
 

 

 

 

3.1. Análise e tratamento dos datos   

En canto aos datos de contaminación o que se destacou foi a área do polígono 

industrial de O Porriño a máis destacada.  

O que se sacou en claro das enquisas entre as asociacións e o sector comercial é que 

non dispoñen de moita información sobre os indicadores ambientais. O que máis 

comentan son as cousas que ven no seu día a día,  é dicir, vertidos incontrolados nas 

parroquias da contorna e da pouca cantidade de contedores de distinta clase para 

poder reciclar. 

 



  
 
 
 
 

 

 

 

A calidade do aire segundo a opinión dos enquisados atópase entre boa e media, isto é 

así dado que é unha área rural con un forte sector industrial que provén 

principalmente por estar preto de Vigo (a maior zona industrial de Galicia). Con todo, 

segue sendo unha zona rural con moita presenza de zonas verdes, montes e ríos cerca. 

 

4. Monitorizar os indicadores ambientais a escala local 

(Plataforma Galega de Información Ambiental) 

Tendo en conta de que O Porriño constitúe unha zona moi pequena non puidemos 

atopar indicadores ambientais no ámbito local. O que si puidemos atopar foron 

indicadores no ámbito autonómico, é dicir, datos a nivel de Galicia. 



  
 
 
 
 

 

 

Aire 

Tanto as concentracións de dióxido de xofre como de óxidos de nitróxeno no aire 

ambiente están moi lonxe dos valores límite aplicables para a protección da vexetación 

e dos ecosistemas. 

En canto ao ozono, o valor medio acumulado da estatística AOT40 está moi lonxe do 

valor obxectivo para a protección da vexetación, fixado en 18000 (ug / m3) .h (media 

dun período de 5 anos). 

A emisión industrial de gases precursores do ozono troposférico caeu 

significativamente desde 

2004.

 

 

Residuos 



  
 
 
 
 

 

 

 

En 2019 en comparación con 2018, produciuse un aumento do 0,44% na xeración por 

habitante de residuos municipais, pasando de xerar 1,14 kg / habitante / día en 2018 a 

xerar 1,15 kg / habitante / día en 2019, o que indica a estabilización deste relación. 

No período 2002-2019, a taxa de xeración de residuos municipais por habitante e día 

varía lixeiramente entre o mínimo, 1,03 kg / habitante / día no 2002, e o máximo, 1,23 

kg / habitante / día rexistrado no 2007. O valor alcanzado en 2019 está lixeiramente 

por debaixo da media da xeración deste período. 

Os resultados da xestión nos últimos anos confirmaron, ata 2011, un aumento gradual 

na recollida separada de envases lixeiros (bolsa amarela), así como unha constante na 

recollida doutras fraccións como o vidro ou o papel-cartón. A partir de 2012, este 

aumento estancouse, recuperando lixeiramente en 2014 a recollida, de novo, de 

envases lixeiros e de vidro. A partir de 2015 hai unha tendencia crecente na recollida 

destes materiais. En 2019 continúa esta tendencia, acadando un novo máximo na 

recollida de envases lixeiros, vidro e papel-cartón, así como unha diminución na 

recollida do resto e da fracción inorgánica (mixta). 

Producción enerxética 



  
 
 
 
 

 

 

 

O consumo de enerxía obtida a partir de fontes renovables presenta unha tendencia 

crecente e é sempre superior ao obxectivo do 20% para 2020 (en 2018 Galicia alcanzou 

o 37,2%). 

 

Nesta gráfica pódese ver a cantidade de electricidade que provén de fontes de enerxía 

renovable por provincias, no noso caso que seríamos a barra vermella somos os que 

menos cantidade empregamos. O consumo final bruto de electricidade obtido a partir 

de fontes renovables varía dun ano a outro xa que, dependendo das condicións 

meteorolóxicas, a xeración hidroeléctrica e eólica tamén varían moito. 

 



  
 
 
 
 

 

 

5. Conclusións e recomendacións 

      

A modo de resumen, o que se puido observar despois da realización da enquisa é que 

existe una falta de información por parte dos comerciantes e das asociacións en 

materia de aspectos ambientais. En xeral hai aspectos nos que se poden mellorar en 

canto a contaminación, xestión de residuos e produción de enerxía. 

Con todo, para mellorar a situación levaranse a cabo proxectos para reducir a 

contaminación, entre eles está o deseño dun carril bici pola cidade, un proxecto de 

rehabilitación de canteiras, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una 

aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se 

hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 

 


