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1introdución

1.1. Organismo Promotor

1.2. Obxeto

1.1. organismo promotor

O Consello da Xunta do 2 de febreiro de 2012 acordou aprobar inicialmente a 
Estratexia Galega da Acuicultura (ESGA) a proposta da Consellería do Medio 
Rural e do Mar. A devandita estratexia “constitúese como o documento de 
articulación e organización que rexerá a planificación e xestión da actividade 
acuícola en Galicia cara ao horizonte do ano 2030”. Está impulsada pola Xunta 
de Galicia e foi elaborada en conxunto con técnicos e expertos coñecedores 
do sector acuícola galego. O seu obxectivo fundamental é o relanzamento da 
acuicultura de forma que ésta provea emprego e riqueza dun xeito equilibrado 
co respecto e a integración ambiental. Fundaméntase na aposta unánime 
dos marcos decisorios e consultivos europeos pola acuicultura, e aspira 
a dar resposta no marco autonómico galego á necesidade, marcada para 
a reforma da Política Pesqueira Común, de dispoñer dun plan estratéxico 
plurianual para a actividade acuícola antes do ano 2014.

A ESGA recolle dentro dos seus instrumentos de planificación e 
desenvolvemento o Plan Director da Acuicultura Litoral (PDAL) como un plan 
sectorial de alcance territorial que pretende coordinar o desenvolvemento 
da actividade acuícola co modelo territorial proposto nas DOT e o POL 
establecendo as condicións para a implantación destas actividades con 
criterios de eficiencia, sostibilidade e calidade ambiental e paisaxística.

Deste xeito, o Consello da Xunta do 9 de febreiro de 2012 adoptou, entre 
outros, o acordo de “designar a consellería do medio rural e do mar 
como encargada do impulso do plan director da acuicultura Litoral 
de galicia e deberán colaborar na súa tramitación as consellerías de 

O Plan Director da Acuicultura Litoral (PDAL) que a continuación se presenta 
vén completar no ámbito da acuicultura o sistema de planificación en 
fervenza establecido dende a Xunta de Galicia e recollido nas Directrices de 
Ordenación do Territorio (DOT) e no Plan de Ordenación do Litoral (POL).
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1.2. oBXecto 

O contido e obxectivo principal do Plan Director da Acuicultura Litoral 
quedou expresado no seu Documento de Inicio do procedemento ambiental 
e na ESGA. En ambos os dous formúlase que o seu contido primeiro é o de 
establecer a definición de directrices para a instalación de establecementos 
de cultivos mariños na parte litoral da zona terrestre, así como para a 
ampliación dos establecementos existentes. O devandito recolle ademais 
que para conseguir ese obxectivo xeral, os obxectivos específicos do Plan 
Director son os seguintes:

• Inclusión dos criterios e dos contidos do Plan de Ordenación do Litoral 
á vista das especificidades construtivas que precisan as instalacións 
de acuicultura.

• Enumerar as condicións mínimas que deben cumprir as zonas da cos-
ta nas que se poida desenvolver un proxecto de acuicultura intensiva 
en zona terrestre.

• Establecer criterios obxectivos que fagan compatibles as instalacións 
acuícolas coas actividades tradicionais que se desenvolven no noso 
litoral, especialmente o marisqueo, a pesca e o turismo.

• Inclusión das condicións ambientais que permitan a implantación de 
plantas de acuicultura sustentables mediante o desenvolvemento, en-
tre outros aspectos, das enerxías renovables

• Programar, no seu caso, as medidas compensatorias mínimas que de-
ben incluír os proxectos de acuicultura que se desenvolvan no noso 
litoral.

• Fixar criterios no que se refire á compatibilidade do desenvolvemento 
das plantas de acuicultura coas características ambientais, naturais e 
paisaxísticas e as súas figuras de protección.

o plan limítase á ordenación dos cultivos de especies de auga salgada 
en terra. non inclúe os cultivos en zona marítima, nin a de marisqueo 
nin a zona marítimo-terrestre do litoral galego, nin os cultivos de 
especies de auga doce nos ríos, que serán obxecto doutros plans tal 
como se prevé na esga.

En concreto, na ESGA indícase que o seu obxecto específico é o de analizar 
as repercusións económicas e ambientais das posibles localizacións das 
plantas de acuicultura con criterios de sustentabilidade e en coherencia cos 
instrumentos de planificación territorial, DOT e POL, aprobados.

Como se pode apreciar desta breve síntese, o PDAL nace coa vontade 
de ser un documento estratéxico de natureza territorial que persegue a 
regulación das instalacións de acuicultura litoral dende unha mirada holística 
e integradora do sector e o territorio. Non se trata, polo tanto, dun plan, como 
os seus antecesores, que vaia propoñer localizacións concretas, senón que 
se trata máis dun documento marco para a toma en consideración daquelas 
zonas do territorio máis adecuadas para a implantación destas actividades 
atendendo simultaneamente á fraxilidade do medio e aos requirimentos 
técnicos da actividade.

medio ambiente, territorio e infraestruturas; economía e industria; 
sanidade e traballo e Benestar”. É polo tanto a consellería competente na 
materia, a Consellería de Medio Rural e do Mar, a que impulsa a elaboración 
e tramitación deste plan cuxo documento para a declaración de incidencia 
supramunicipal conforme ao establecido no capítulo V (dos plans e proxectos 
sectoriais) da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de 
Galicia, preséntase a continuación.
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2

2.1. O contexto europeo

2.2. Regulación da acuicultura no dereito interno español

2.3. O Plan Director da Acuicultura Litoral no marco da ordenación 
do litoral e da Estratexia Galega da Acuicultura

2.4. O Plan Director da Acuicultura Litoral como plan sectorial de 
incidencia supramunicipal

2.5. O Plan Director da Acuicultura Litoral: instrumento clave para a 
ordenación do impacto territorial desta actividade, no marco da xestión 
integrada da costa, de acordo coas recomendacións da Unión Europea

2.6. Incidencia do Plan Director da Acuicultura Litoral sobre o plan 
urbanístico

2.7. Condicións xerais das instalacións de acuicultura

marco xurídico
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Figura 1.Costa da Guarda

que permitan aos produtores acuícolas ofrecer un produto san nas 
cantidades esixidas polo mercado, sen degradar o medio ambiente. 
O éxito desta estratexia depende da colaboración de todos os axentes 
interesados do sector, principalmente as administracións públicas 
nacionais e locais, pero tamén a industria e os representantes dos 
demais axentes, como os consumidores. O resto do documento 
describe as medidas necesarias e o nivel ao que deben aplicarse”.

En canto á planificación destas actividades, o documento vincúla á Xestión 
Integrada das Zonas Costeiras (XIZC), que foi unha das preocupacións 
maiores da política ambiental da UE. O punto de partida para a elaboración 
dunha estratexia europea na materia atópase na Comunicación da Comisión 
ao Consello e ao Parlamento Europeo sobre “a Xestión Integrada das Zonas 
Costeiras”, do 31 de outubro de 1995 (COM 1995, 511, final). Nela prevese a 
posta en marcha pola Comisión Europea dun Programa Demostración sobre 
Xestión Integrada de Zonas Costeiras (XIZC) deseñado arredor dunha serie 
de 35 proxectos demostración e 6 estudos temáticos, que se desenvolveu 
dende 1996 ata 1999. No ano 2000, baseándose  nas experiencias 
e resultados do programa demostración, a Comisión adoptou dous 
documentos: a) “Comunicación da Comisión ao Consello e ao Parlamento 
Europeo sobre a Xestión Integrada das Zonas Costeiras: Unha Estratexia 
para Europa”; b)“Proposta de Recomendación do Parlamento Europeo e 

2.1. o conteXto europeo

2.1.1. recomendación  2002/413/ce

Con data do 19 de setembro de 2001, en desenvolvemento do VI 
Programa marco en materia de medio ambiente, a Comisión remitiulle 
unha Comunicación ao Consello e ao Parlamento co rótulo “Cara a unha 
estratexia de protección e conservación do medio ambiente mariño” (COM 
2002, 511), asumida polo Parlamento Europeo na súa Recomendación 
2002/413/CE de 30.5.2002 (DO L 148/24 do 6.6.2002). A Comisión subliña 
“a importancia da acuicultura na reforma da Política Pesqueira Común e 
a necesidade de desenvolver unha estratexia para o desenvolvemento 
sustentable deste sector”, que debe ser “coherente coas demais estratexias 
comunitarias e especialmente coa estratexia da Unión Europea para un 
desenvolvemento sustentable e coas conclusións do Consello Europeo 
de Goteburgo dos días 15 e 16 de xuño de 2001”. Constata que “a Unión 
Europea dispón dunha ampla bagaxe xurídica no sector da acuicultura e 
cada vez hai máis actividades para incrementar o marco xurídico”. Existe, 
con todo, un déficit de gobernación en tanto que “non existe unha normativa 
europea coherente e específica para a acuicultura, xa que moitos aspectos 
desta actividade están regulados polas lexislacións nacionais, influenciadas 
á súa vez por certo número de directivas comunitarias horizontais”, o que 
“causa distorsións da competencia entre produtores de diferentes Estados 
membros”. Inclúe entre os retos o de solucionar os problemas ambientais 
(“É importante que os avances da acuicultura dean como resultado produtos 
que non só sexan aceptables para os consumidores en termos de prezos, 
calidade e seguridade, senón tamén en termos de custo ambiental”) e, entre 
os obxectivos o de “asegurar o cumprimento das normas ambientais por 
parte do sector”. Unha das medidas propostas para iso é crear definicións e 
normas comúns específicas para a acuicultura ecolóxica e respectuosa co 
medio ambiente. En síntese:

“A estratexia comunitaria para o desenvolvemento sustentable da 
acuicultura europea pretende crear as mellores condicións posibles 
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do Consello sobre a aplicación da Xestión Integrada das Zonas Costeiras 
en Europa”. A comunicación destaca a importancia estratéxica das zonas 
costeiras para todos os europeos:

“As zonas costeiras representan unha importancia crítica para Europa, 
na medida en que constitúen o fogar dunha maioría dos nosos 
cidadáns e unha porcentaxe cada vez maior das nosas actividades 
económicas. As zonas costeiras ofrecen funcións importantes para a 
economía, o transporte, o aloxamento e o lecer, e todas dependen 
das súas características físicas: paisaxe atractiva, patrimonio cultural, 
recursos naturais, biodiversidade mariña e terrestre valiosa (e recursos 
vivos). Esta base de recursos fundamenta polo tanto o benestar –e a 
viabilidade económica– das xeracións actuais e futuras residentes nas 
zonas costeiras”.

Engade que “a Xestión Integrada das Zonas Costeiras é un proceso que 
supón un novo estilo de xestión, no que participen e queden asociados todos 
os segmentos da sociedade civil. A xestión integrada das zonas costeiras 
require a colaboración de todas as partes interesadas para elaborar e aplicar 
un modelo de desenvolvemento que sirva o interese de todos”. No anexo I, ao 
sintetizar os principios da xestión integrada das zonas costeiras, configúraa 
como “un proceso dinámico, pluridisciplinario e iterativo destinado a fomentar 
o desenvolvemento sustentable das zonas costeiras. Abarca todo un ciclo 
que inclúe a recompilación de información, a planificación (no sentido amplo 
da palabra), a toma de decisións, a xestión e o control da aplicación. A 
xestión integrada das zonas costeiras recorre á participación informada e 
á cooperación de todas as partes interesadas para avaliar os obxectivos 
sociais dunha zona costeira determinada e adoptar as medidas oportunas. A 
xestión integrada das zonas costeiras proponse equilibrar, a longo prazo, os 
obxectivos ambientais, económicos, sociais, culturais e recreativos, dentro 
dos límites que establece a dinámica natural”.

O proceso iniciado en 2000 culminou coa Recomendación do Parlamento 
Europeo e do Consello sobre a xestión integrada das zonas  costeiras 

(Recomendación 2002/413/CE do 30.5.2002, DO L 148/24 do 6.6.2002, 
coñecida como Recomendación XIZC UE). Esta recomendación propugna 
unha formulación estratéxica da ordenación e a xestión das zonas costeiras 
co fin de lograr un desenvolvemento sustentable. As súas características 
distintivas máis importantes son “a integración entre os sectores e os niveis 
de gobernación, así como unha formulación participativa e baseada nos 
coñecementos”. Na Recomendación XIZC UE enuméranse oito principios 
que definen as características esenciais desta política. Algunhas  das súas 
características distintivas son, en síntese, a integración entre os sectores 
e unha formulación participativa. De acordo con estes principios, na 
recomendación pídeselles aos Estados membros costeiros que elaboren 
estratexias nacionais para a súa aplicación e que garantan tamén a 
coordinación e a cooperación nos procesos de natureza transfronteiriza.

A citada Recomendación XIZC UE inclúe a acuicultura entre os sectores e 
zonas que deben ser tratados nas futuras estratexias nacionais de XIZC. 
Suxire trasladar as explotacións a zonas con menor valor paisaxístico, aínda 
que a súa implantación no litoral debe considerarse en paridade con outras 
actividades que tamén requiren esa situación:

“A perspectiva de afastar a acuicultura da costa non debe impedir 
considerala usuaria do territorio costeiro cos mesmos dereitos que 
as demais actividades humanas. Os futuros progresos da acuicultura 
deben basearse en estratexias e plans de xestión integrados das 
rexións, que sitúen a acuicultura en relación coas demais actividades 
existentes ou potenciais e teñan en conta o seu impacto conxunto no 
medio ambiente”. 

Estas afirmacións avalan claramente a necesidade da planificación da acui-
cultura no marco da xestión integrada das zonas costeiras.
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2.1.2. comunicación do 8 de aBriL de 2009. construír un Futu-
ro sustentaBLe para a acuicuLtura

Con data do 8 de abril de 2009, a Comisión remitiulle outra Comunicación 
ao Parlamento e ao Consello (COM 2009 162 final) titulada “Construír un 
futuro sustentable para a acuicultura. Novo impulso á Estratexia para o 
desenvolvemento sustentable da acuicultura europea”. A comunicación 
baséase no Libro verde sobre a reforma da Política Pesqueira Común (COM 
2009, 163 final do 22 abril 2009) e nas numerosas achegas recibidas durante 
o debate público posterior, así como as conclusións de estudos e avaliacións 
específicas, que confirmaron a avaliación xeral do Libro verde e contribuíron 
a identificar os puntos débiles que debe abordar a reforma. En relación coa 
acuicultura, considera que se produciu un certo estancamento na produción 
acuícola e trata de identificar as causas:

A estratexia comunitaria para unha  acuicultura  sustentable,  adoptada 
en 2002, fixou as directrices políticas para fomentar o crecemento 
da acuicultura. Sete anos despois, pode afirmarse que se avanzou 
considerablemente no que se refire á sustentabilidade ambiental e 
á seguridade e calidade da produción acuícola da UE. No entanto, 
ao longo dese mesmo período a produción acuícola global da UE 
experimentou un estancamento, o que contrasta notablemente co alto 
índice de crecemento rexistrado no resto do mundo.

Nun clima de rápidos cambios tecnolóxicos e incesantes retos 
económicos e ambientais, resulta oportuno facer balance das 
virtudes e carencias da acuicultura europea. O obxectivo da presente 
comunicación é diagnosticar e tratar as causas do estancamento, co 
fin de que a UE poida seguir desempeñando un papel protagonista 
neste sector estratéxico.

Insiste na necesidade de compatibilizar o desenvolvemento da acuicultura 
co respecto ao medio ambiente (unha acuicultura respectuosa co medio 
ambiente e un medio ambiente respectuoso coa acuicultura), para o que 

haberá que revisar, na medida pertinente, as lexislacións nacionais:

Algúns dos maiores retos que limitan o desenvolvemento da 
acuicultura europea dependen directamente das políticas e actuacións 
emprendidas a nivel nacional ou rexional. Por conseguinte, as 
autoridades públicas deben establecer un marco adecuado para que 
este proxecto de futuro poida facerse realidade e propiciar a eliminación 
dos obstáculos existentes na lexislación nacional. Para que o sector 
poida desenvolver todo o seu potencial, o marco que se estableza 
debe ser previsible, coherente e rendible.

Pon de relevo o papel clave da ordenación do territorio para a inserción 
destas actividades:

A elección da  zona  ten  unha importancia fundamental,  e,  a  este 
respecto, a ordenación do territorio desempeña un papel esencial á 
hora de proporcionar orientacións e información fiable para a ubicación  
dunha actividade económica, de lles ofrecer garantías aos inversores, 
de evitar conflitos e de establecer sinerxías entre actividades e 
entornos, sempre detrás do obxectivo final do desenvolvemento 
sustentable.

Con esa finalidade, a Comisión:

a) proseguirá as súas iniciativas para fomentar o desenvolvemento da 
ordenación do espazo marítimo e da xestión integrada das zonas cos-
teiras, tal como se inclúe no marco da nova política marítima da UE;

b) invita a todos os Estados membros a desenvolver sistemas de planifi-
cación do espazo marítimo, nos que se recoñeza plenamente a impor-
tancia estratéxica da acuicultura (…).
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c) invita os Estados membros a que garantan que a ordenación territo-
rial incorpore plenamente as necesidades e valores da acuicultura de 
auga doce.

No plano da xestión, a Comisión considera que se debe reducir a carga 
administrativa, sobre todo no caso das pequenas e medianas empresas. 
Para iso

d) seguirá desenvolvendo a súa política de simplificación da contorna le-
xislativa e redución da carga administrativa no ámbito da UE;

e) invita os Estados membros a adoptar medidas para facilitar o desen-
volvemento empresarial e reducir a carga administrativa derivada das 
disposicións nacionais, simplificando, en particular, os procedementos 
de concesión de autorizacións no caso da acuicultura.

En conclusión, “a Comisión invita o Parlamento, o Consello e a todas as 
partes interesadas a apoiar esta estratexia para a acuicultura europea 
e a formular unha colaboración entre as autoridades públicas e as partes 
interesadas a nivel europeo, nacional e local, co obxecto de liberar o 
potencial de desenvolvemento que ten a acuicultura da UE, mantendo ao 
mesmo tempo a sostibilidade ambiental e os niveis sanitarios máis elevados.

2.1.3. unHa noVa poLítica pesQueira comÚn: proXectos de 
regLamentos do parLamento europeo e do conseLLo 

En 2011 a Comisión Europea presentou unha ambiciosa proposta de 
reforma da Política Pesqueira Común (PPC), instrumentada mediante 
dous proxectos de regulamentos do Parlamento Europeo e o Consello: 
un sobre a PPC (Bruxelas, 13.7.2011, COM 2011 425 final) e outro polo 
que se establece a organización común de mercados no sector dos 
produtos da pesca e da acuicultura (Bruxelas, 13.7.2011, COM 2011, 416 
final). O primeiro baséase na consideración de que a PPC necesita unha 
reforma profunda, que require a derrogación do actual Regulamento núm. 

2371/2002 do Consello, do 20 de decembro de 2002, sobre a conservación 
e a explotación sustentable dos recursos pesqueiros segundo a Política 
Pesqueira Común, e a súa substitución o 1 de xaneiro de 2013 por unha 
nova PPC adoptada polo Parlamento Europeo e o Consello. A maior parte 
das disposicións do proxectado regulamento refírense á pesca, pero aquí 
limitarémonos ao resumo das relativas á acuicultura, que se concentran na 
parte oitava (artigos 43 e ss.), aínda que é obvio que hai que consideralas 
no marco da PPC.

Entre os problemas da actual PPC destácase o desenvolvemento 
insuficiente da acuicultura na Unión, polo que un dos obxectivos xerais do 
futuro regulamento é o de promover o seu desenvolvemento en condicións 
ambientais adecuadas (art. 2.1):

A Política Pesqueira Común deberá garantir que as actividades da 
pesca e a acuicultura crean condicións ambientais, económicas e 
sociais sustentables a longo prazo e contribúen á dispoñibilidade de 
produtos alimentarios.

Entre os obxectivos específicos figura o de “promover o desenvolvemento de 
actividades acuícolas na Unión, co fin de contribuír á seguridade alimentaria 
e o emprego nas zonas rurais e costeiras” (art. 3.c)

A base xurídica da proposta atópase no artigo 43.2 do Tratado de 
funcionamento da UE segundo o cal:

O Parlamento Europeo e o Consello establecerán, conforme ao 
procedemento lexislativo ordinario e logo de consulta ao Comité 
Económico e Social, a organización común dos mercados agrícolas 
prevista no punto 1 do artigo 40, así como as demais disposicións 
que resulten necesarias para a consecución dos obxectivos da política 
común de agricultura e pesca.
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As disposicións da proposta relativas á conservación dos recursos biolóxicos 
mariños son da competencia exclusiva da Unión e, por conseguinte, non lles 
é aplicable o principio de subsidiariedade. Con todo,

As disposicións que figuran na proposta relativas á acuicultura e  
á  necesidade  de  establecer  directrices  estratéxicas  da  Unión 
sobre prioridades e obxectivos  comúns  para  o  desenvolvemento 
da acuicultura caen baixo a competencia compartida da Unión e os 
Estados membros. Tendo  en  conta  que  as  eleccións estratéxicas 
adoptadas a nivel nacional poden ter efectos no desenvolvemento 
da acuicultura de Estados membros veciños, os plans estratéxicos 
nacionais plurianuais deben basearse en directrices estratéxicas da 
Unión non vinculantes.

A “acuicultura” defínese como “a cría ou o cultivo de organismos acuáticos con 
técnicas encamiñadas a aumentar a produción dos organismos en cuestión 
por encima das capacidades naturais do medio; os ditos organismos son, 
ao longo de toda a fase de cría ou cultivo e ata o momento da súa recollida, 
propiedade dunha persoa física ou xurídica” (art. 5).

A PPC comprende, segundo o regulamento proxectado (art. 1.1): 

a) a conservación, xestión e explotación dos recursos biolóxicos mariños;

b) os recursos biolóxicos de auga doce e a acuicultura, así como a trans-
formación e comercialización dos produtos da pesca e da acuicultura 
no marco das medidas comerciais e financeiras de apoio á Política 
Pesqueira Común.

Na liña marcada pola Comunicación de 2002, o Regulamento proxectado 
insiste na necesidade de que os Estados elaboren plans estratéxicos de 
acuicultura, de conformidade coas directrices impartidas pola UE:

A PPC deberá apoiar o desenvolvemento sustentable do sector da 

acuicultura dende o punto de vista ambiental, económico e social. 
A acuicultura contribúe á seguridade alimentaria e ao crecemento 
económico e á creación de emprego nas rexións costeiras e rurais. 
Poden obterse grandes progresos se os Estados membros elaboran, de 
conformidade con directrices estratéxicas da Unión, plans estratéxicos 
nacionais dirixidos ao desenvolvemento sustentable da acuicultura no 
tocante á seguridade das empresas, o acceso ás augas e ao espazo 
e a simplificación administrativa do proceso de concesión de licenzas. 
O desenvolvemento da acuicultura ten unha clara dimensión da Unión: 
as iniciativas estratéxicas adoptadas a nivel nacional poden incidir no 
desenvolvemento do sector nos Estados membros veciños. É esencial 
que os Estados membros teñan a oportunidade de coñecer os plans 
dos demais Estados membros en materia de desenvolvemento futuro 
da acuicultura.

Con este fin a Comisión establecerá, de aquí a 2013, unhas directrices 
estratéxicas, non vinculantes, relativas ás prioridades e obxectivos comúns 
para o desenvolvemento das actividades acuícolas. Tales directrices 
estratéxicas terán en conta as situacións iniciais relativas e as diferentes 
circunstancias na Unión e constituirán a base dos plans estratéxicos nacionais 
plurianuais, que cada Estado debe aprobar de aquí a 2014 (art.43.1e 2). 
Estes plans nacionais terán os seguintes obxectivos (art. 43.3):

a) simplificar os procedementos administrativos, en particular no relativás 
licenzas;

b) garantirlles aos operadores acuícolas a seguridade no que respecta ao 
acceso ás augas e ao espazo;

c) definir indicadores de sustentabilidade nos ámbitos ambiental, econó-
micoe social

d) avaliar outros posibles efectos transfronteirizos en Estados membros 
veciños.
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A Comisión considera que a natureza específica da acuicultura require 
establecer un organismo de consulta dos interesados e para ese efecto 
propón a creación dun Consello Consultivo de Acuicultura (art. 44), que se 
suma aos sete consellos consultivos rexionais existentes no ámbito da pesca. 
Estes consellos estarán compostos por organizacións que representen os 
operadores do sector pesqueiro e outros grupos interesados afectados pola 
PPC (art. 54.1).

A parte expositiva da proposta, invocando a Estratexia para o desenvolvemento 
sustentable da acuicultura europea, adoptada pola Comisión en 2009 e que 
apuntamos na epígrafe anterior, explica o papel que debe desempeñar a 
acuicultura nos seguintes termos (Considerando 42):

A acuicultura debe contribuír a preservar o potencial de produción de 
alimentos en todo o territorio da Unión sobre unha base sustentable, 
co fin de lles garantir aos cidadáns europeos a seguridade alimentaria 
a longo prazo e contribuír a satisfacer a crecente demanda mundial de 
alimentos de orixe acuática.

A organización común de mercados dos produtos da pesca e a acuicultura é 
outro dos obxectivos básicos da regulamentación proxectada (Considerando 
45):

Resulta necesario reforzar a competitividade do sector da pesca e a 
acuicultura da Unión, e facer un chamamento á simplificación en favor 
dunha mellor xestión das actividades de produción e de comercialización 
do sector. A organización común de mercados dos produtos da pesca 
e da acuicultura debe asegurar condicións equitativas para todos os 
produtos da pesca e da acuicultura comercializados na Unión, permitir 
aos consumidores elixir mellor, con coñecemento de causa, promover 
un consumo  responsable  e  mellorar  o  coñecemento  económico 
e a comprensión dos mercados da Unión ao longo da cadea de 
subministración.

A organización común de mercados comprenderá, en particular (art. 45.3): 
a) unha organización do  sector  que  inclúa  medidas  de  estabilización 
do mercado; e b) normas comúns de comercialización. O Regulamento 
proxectado remítese a un Regulamento específico sobre a organización 
común de mercados dos produtos da pesca e a acuicultura (art. 45.2). 
Como xa se indicou ao principio desta epígrafe, o seu texto foi presentado 
pola Comisión na mesma data (13 de xullo de 2011, COM 2011 416 final). 
A  organización  común  de  mercados  estará  integrada  polos  seguintes 
instrumentos: a) organizacións profesionais; b) normas de comercialización; 
c) información dos consumidores; d) normas sobre competencia (art. 1.2). 
Aplicarase aos produtos da pesca e da acuicultura enumerados no anexo I 
que se comercialicen na Unión (art. 2).

Tamén na mesma data, a Comisión remitiulle dúas comunicacións ao 
Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e 
ao Comité das Rexións sobre a Reforma da Política Pesqueira Común (COM 
2011 417 final) e sobre a dimensión exterior da Política Pesqueira Común 
(COM 2011 424 final). Estes documentos insisten nas ideas inspiradoras da 
reforma da PPC reflectidas nos proxectos de regulamento apuntados.

Recentemente, a Comisión fixo pública unha Guía sobre a acuicultura e 
Natura 2000, co propósito de facilitar a aplicación  da  normativa  de protección 
dos espazos incluídos na dita Rede Natura ás actividades de acuicultura que 
se localicen nela, contribuíndo ao mellor coñecemento dos obxectivos da 
protección, que son perfectamente compatibles co desenvolvemento destas 
actividades.

2.1.4. recapituLación

Dende 2002 a Comisión Europea vén insistindo na necesidade de promover 
o desenvolvemento da acuicultura, no marco da Política Pesqueira Común. 
A revisión desta política común actualmente en tramitación a través dos 
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dous proxectos de regulamento obriga os Estados membros a adoptar, no 
seu ámbito interno, as disposicións necesarias para a efectividade daquela. 
En particular, cada Estado deberá aprobar plans estratéxicos nacionais 
plurianuais, no marco das directrices estratéxicas (non vinculantes) 
impartidas pola Comisión. Loxicamente, a aprobación destes plans deberá 
acomodarse ao repartimento de competencias existentes en cada Estado.

A Comunicación da Comisión do 8 de abril de 2009, co obxectivo de lle 
dar novo impulso á Estratexia para o desenvolvemento sustentable da 
acuicultura europea, insistiu no papel clave da ordenación do territorio como 
instrumento idóneo para determinar a localización máis adecuada destas 
instalacións. Iso pon de relevo a necesidade de configurar, no ámbito 
interno de cada estado, as estratexias correspondentes, así como 
instrumentar, de acordo con elas, plans de ordenación da acuicultura 
(polo menos, a das instalacións situadas en terra) coa natureza xurídica 
de plans de ordenación do territorio, conforme á lexislación autonómica 
aplicable. Así se fixo no noso caso, como se explicará máis adiante.

2.2. reguLación da acuicuLtura no dereito interno

2.2.1. a competencia eXcLusiVa autonómica en materia de 
acuicuLtura 

No ordenamento xurídico español, a competencia en materia de acuicultura 
correspóndelles ás comunidades autónomas. No noso caso, o Estatuto de 
Autonomía de Galicia atribúelle á Comunidade Autónoma, con carácter 
exclusivo, a competencia sobre “a pesca nas rías e demais augas interiores, 
o marisqueo, a acuicultura, a caza, a pesca fluvial e lacustre” (art. 27.15). 
O propio Estatuto aclara que “nas materias da súa competencia exclusiva 

correspóndelle ao Parlamento a potestade lexislativa nos termos previstos 
no Estatuto e nas leis do Estado ás que este se refire, e correspóndelle á 
Xunta a potestade regulamentaria e a función executiva” (art. 37.2).

A Lei de pesca marítima do Estado (Lei 3/2001, do 26 de marzo) exclúe do 
seu ámbito “as actividades de marisqueo e acuicultura, así como a pesca 
en augas interiores” (art. 2), precisamente por tratarse de materias de 
competencia autonómica.

O Real Decreto 3318/1982, de 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e 
servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia 
en materia de agricultura e pesca, concreta o contido da competencia 
autonómica nos seguintes termos:

2. En materia de acuicultura e marisqueo e ao abeiro do artigo 27.15 do 
Estatuto e 148.1.11 da Constitución, a Comunidade Autónoma exercerá 
as funcións atribuídas ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 
nesta materia mediante o Real Decreto 845/1981, de 8 de maio, e demais 
normas complementarias, sen prexuízo das  competencias que nesta 
materia correspondan á Administración do Estado no mar territorial, de 
conformidade coa Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia.

a) Outorgar concesións de acordo coa lexislación básica do Estado e au-
torizacións para:

• A explotación de algas, moluscos e crustáceos, establecementos ma-
risqueiros e de cultivos mariños.

• A instalación de parques, viveiros flotantes, cetarias, instalacións de-
puradoras de moluscos e demais establecementos marisqueiros e de 
cultivos mariños.

• O exercicio da actividade extractiva en xeral.

b) Establecer a parcelación de determinadas praias e bancos naturais e 
fixación das cantidades, veda e horarios.
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c) Establecer as especies autorizadas e regulamentación dos diferentes 
tipos de explotación.

d) Declaración de zonas de interese marisqueiro e de cultivos mariños.

e) Ditar as normas correspondentes para regular a inspección e sanción 
sen prexuízo das competencias que, con respecto á vixilancia maríti-
ma, lle corresponden á Armada. 

A Administración xeral do Estado (AXE) mantén a competencia sobre “as 
relacións internacionais en materia de pesca en augas interiores, marisqueo 
e acuicultura”

A STC 103/1989, do 8 de xuño, que resolveu os recursos de 
inconstitucionalidade interpostos pola Xunta e o Parlamento de Galicia 
contra a Lei estatal 23/1984, do 25 de xuño, de cultivos mariños, afirmou 
que a competencia sobre acuicultura non ten como referencia necesaria que 
o seu exercicio se desenvolva nas augas interiores, a diferenza da pesca, 
que si a ten (FX 2 e 6 a). Por conseguinte, esa competencia pódese exercer 
en calquera ámbito espacial. A STC 9/2001, do 18 de xaneiro, declarou o 
mesmo en relación co marisqueo. Esta sentenza reafirma a competencia da 
Comunidade Autónoma de Galicia, ex art. 27.15 EAG, para o establecemento 
de zonas de especial interese para o «marisqueo ou a acuicultura» (FX 9), 
o que, como sinalamos, xa estaba recollido no Real Decreto de traspaso de 
servizos de 1982, aínda que coa importante precisión de que, segundo o 
TC, esa competencia non se limita ás augas interiores. A propia sentenza 
constitucional aclarou o réxime aplicable á autorización destas instalacións, 
afirmando a competencia da Comunidade Autónoma previo informe favorable 
da AXE. Vale a pena reproducir a argumentación do Tribunal (FX 16 e 17):

A Lei de costas regula un réxime específico que se caracteriza porque 
a necesaria intervención do Estado para autorizar a ocupación do 
demanio prodúcese, non a través da concesión ou do acto específico 
correspondente, senón mediante a emisión dun informe «con carácter

preceptivo e vinculante». En consecuencia, a concesión do ente 
autonómico faculta só para o exercicio polo seu titular da actividade 
de acuicultura.

(…) o art. 112 d) da Lei de costas exceptúa á acuicultura, que se 
rexerá pola súa «lexislación específica», do réxime xeral do art. 110 
da mesma lei. Así o testemuña o art. 205 do Regulamento Xeral para 
o desenvolvemento e execución da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de 
Costas, aprobado mediante o Real Decreto 1471/1989 e modificado 
polo Real Decreto 1112/1992, do 18 de setembro, para atender os 
pronunciamentos da STC 198/1991, do 17 de outubro.

(…) De canto se expuxo dedúcese que a Comunidade Autónoma de 
Galicia pode outorgar autorizacións e concesións para o establecemento 
de instalacións ou actividades acuícolas en terreos de dominio público 
estatal sempre que solicite e obteña o preceptivo informe favorable da 
Administración do Estado co alcance indicado.

2.2.2. LeXisLación autonómica

En exercicio da súa competencia exclusiva na materia, o Parlamento de Ga-
licia aprobou a Lei 15/1985, do 23 de outubro, de ordenación marisqueira e 
cultivos mariños. Foi derrogada pola Lei 6/1993, do 11 de maio, de pesca de 
Galicia, que estivo vixente ata o 16 de xuño de 2009, data en que foi substi-
tuída pola actualmente vixente, a Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca 
de galicia (modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro).

Esta lei proponse, entre outros obxectivos, o de “impulsar o desenvolvemen-
to e a ordenación responsable da acuicultura mariña” (art. 2.3), así como 
“fomentar a formación e capacitación profesional do sector pesqueiro, maris-
queiro e acuícola” (art. 2.9). En canto ao ámbito territorial de aplicación das 
súas disposicións, aclara, en coherencia coa xurisprudencia constitucional 
antes exposta, que “as relativas ao exercicio da acuicultura mariña serán de 
aplicación a todas as actividades acuícolas que se desenvolvan en terra, a 
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zona marítimo-terrestre, as augas marítimas interiores, o mar territorial e a 
zona económica exclusiva correspondente ao litoral de Galicia” (art. 3.3). 
Máis adiante reitera que “a actividade de acuicultura poderá realizarse na 
zona terrestre, na zona marítimo-terrestre ou na zona marítima, en instala-
cións fixas, flotantes ou a medias augas” (art. 44, parágrafo segundo).

A lei dedícalle á acuicultura mariña todo un título (o V). Entende por tal “a cría 
ou cultivo de organismos acuáticos con técnicas encamiñadas a aumentar a 
produción dos organismos en cuestión por enriba das capacidades naturais 
do medio; estes organismos serán, ao longo de toda a fase de cría ou 
cultivo e ata o momento da súa recollida, propiedade de persoas físicas ou 
xurídicas” (art. 44). Esta definición coincide literalmente coa da normativa 
europea.

O obxectivo da acuicultura mariña será conseguir o óptimo aproveitamento 
do potencial produtivo do medio mariño, respectando o ambiente e 
aumentando e promovendo a competitividade, así como a mellora das 
condicións de vida e traballo das persoas que se dedican a esta actividade 
e a contribución ao desenvolvemento socioeconómico das comunidades 
costeiras (art. 45, na nova redacción introducida pola Lei 6/2009, do 11 
de decembro). Entre as atribucións da  Xunta  inclúese  “a  ordenación 
das actividades da acuicultura mediante os  instrumentos  e  medidas 
que regulamentariamente se determinen” (art. 46.b), malia que aínda non 
se produciu ese desenvolvemento regulamentario. Loxicamente, eses 
instrumentos de ordenación poden ser os plans que se establezan con esa 
finalidade ou os que poidan cumprila no marco da normativa vixente, como 
ocorre cos instrumentos previstos na Lei de ordenación do territorio á que se 
fará referencia máis adiante.

Mentres non se dite o desenvolvemento regulamentario, aplicarase o Decreto 
406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o regulamento de viveiros 
de cultivos mariños en augas de Galicia, que desenvolve a Lei de Pesca de 
Galicia de 1993, hoxe derrogada. Este regulamento non foi derrogado pola 
Lei de Pesca de Galicia de 2008, polo que se pode considerar vixente no 

que non se opoña la lei.

Os establecementos de cultivos mariños que precisen ocupar terreos de 
dominio público marítimo ou marítimo-terrestre precisarán da concesión de 
actividade que outorgará a consellería competente en materia de acuicultura, 
logo de informe preceptivo e vinculante da Administración do Estado sobre 
a ocupación do dominio público. Os establecementos de cultivos mariños en 
zona terrestre requirirán o permiso de actividade en todo caso (art. 47.4 e 5, 
nova redacción introducida pola Lei 6/2009, xa citada). A continuación a lei 
regula con detalle estes títulos habilitantes da actividade.

A estratexia galega da acuicultura, aprobada polo Consello da Xunta, 
prevé entre as accións que se van emprender a elaboración dunha Lei 
de Acuicultura que deberá establecer unha regulación completa desta 
actividade no territorio galego e a aprobación de diversos plans, entre eles 
o Plan Director da Acuicultura Litoral. A proxectada lei deberá dar cobertura 
aos instrumentos de ordenación utilizables, sen prexuízo do seu ulterior 
desenvolvemento regulamentario. No entanto, a normativa vixente ofrece 
plena cobertura ao presente plan, como se explica na epígrafe seguinte.

2.3. o pLan director da acuicuLtura LitoraL no marco da 
ordenación do LitoraL e da estrateXia da acuicuLtura de 
gaLicia 

2.3.1. antecedentes

O 30 de xuño de 2005 o Consello da Xunta aprobou o Plan Sectorial de 
Parques de Tecnoloxía Alimentaria, aplicable a todo o litoral galego, para 
establecer as zonas nas que poderían instalarse as empresas para a 
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realización dos seus proxectos. Como resultado, delimitáronse 21 zonas (6 
en Pontevedra, 11 na Coruña e 4 en Lugo), para instalar ou ampliar no futuro 
criadeiros e granxas mariñas. Este plan tramitouse como Plan Sectorial de 
incidencia supramunicipal, de conformidade coa Lei 10/1995, de Ordenación 
do Territorio e o Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os 
Plans e Proxectos Sectoriais de incidencia supramunicipal.

En 2006 iniciouse o proceso de revisión do citado Plan, suspendéndose 
a tramitación dos proxectos sectoriais cuxas instalacións se localizasen 
sobre espazos da Rede Natura 2000, mantendo a súa eficacia respecto 
dos espazos non afectados por ela. Como consecuencia, redactouse, en 
xuño de 2007, o “Plan Sectorial de Acuicultura de Galicia (revisión do plan 
sectorial de parques de tecnoloxía alimentaria na costa galega)”, que foi 
aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 28 de agosto de 2008. O seu 
obxecto era establecer as condicións xerais para o futuro desenvolvemento 
da acuicultura mariña en terra mediante a delimitación de 24 localizacións 
(13 para novas instalacións e 11 para ampliación de instalacións existentes), 
establecendo, así mesmo, o marco normativo para a súa implantación.

O Consello da Xunta, en sesión do 10 de marzo de 2011, acordou “Iniciar a 
revisión do Plan galego de acuicultura ao ser incompatible cos obxectivos 
fixados para o futuro Plan Director da Acuicultura de Galicia. E, polo tanto, 
suspender a vixencia do Plan Galego de Acuicultura que foi aprobado polo 
Consello da Xunta de Galicia o 28 de agosto de 2008”. O mesmo órgano, 
en sesión do 29 de marzo de 2011, procedeu á declaración de interese 
público de primeira orde da acuicultura na Comunidade Autónoma.

O Acordo do 11 de marzo de 2011 ordenando a revisión do Plan de acuicultura 
de 2008 non precisaba a natureza xurídica deste instrumento, aínda que, 
tratándose da revisión dun plan sectorial de incidencia supramunicipal, 
podíase presumir que o novo habería de ter o mesmo carácter. Esta tese 
confírmase nas Directrices de Ordenación do Territorio, que prevén a 
aprobación dun plan específico para a ordenación da acuicultura en terra, 
como se explica a continuación.

2.3.2. as directrices de ordenación do territorio

As Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) foron aprobadas definiti-
vamente polo Decreto 19/2011, do 10 de febreiro (Diario Oficial de Galicia 
do 22 de febreiro de 2011). O preámbulo do decreto afirma que “as Direc-
trices de Ordenación do Territorio constitúen o primeiro instrumento de or-
denación territorial que establece as regras para a implantación dos usos 
e actividades (servizos, dotacións, actividades produtivas, entre outras) en 
coherencia coas necesidades sociais, económicas, culturais e ambientais”. 
A súa finalidade básica é “definir un modelo territorial para Galicia que permi-
ta orientar as actuacións sectoriais, dotándoas de coherencia espacial e das 
referencias necesarias para que se desenvolvan de acordo cos obxectivos 
xerais da política territorial de Galicia, conformando unha acción de goberno 
coordinada e eficaz”.

Algunhas das determinacións refírense especificamente á acuicultura, or-
denando a elaboración dun plan específico para a súa ordenación. Teñen 
carácter “excluínte” (de calquera outro criterio) e, polo tanto, son vinculantes. 
Son as seguintes:

3.3.21. Os instrumentos de ordenación territorial e o plan urbanístico, 
na formulación das súas propostas de ordenación, terán presente 
o valor do litoral e das augas interiores como soporte da pesca, o 
marisqueo e a acuicultura.

3.3.22. A Xunta de Galicia elaborará un plan específico para a 
ordenación da acuicultura en terra. Este plan establecerá as previsións 
e posibles situacións de plantas de acuicultura a partir da capacidade 
de acollida do territorio, é dicir, situacións que cumpran os requisitos 
de sustentabilidade respectando as limitacións derivadas doutras 
funcións produtivas e turísticas, e da protección dos valores ecolóxicos, 
paisaxísticos e do patrimonio cultural

Como pode apreciarse, esta última determinación non aclara a natureza do 
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plan específico de ordenación da acuicultura en terra. Faino máis adian-
te (10.1.12.), ao concretar os plans sectoriais que haberán de desenvolver 
as Directrices, axustándose aos obxectivos e criterios plasmados nelas. Un 
destes plans será o Plan Sectorial de Acuicultura en Terra (punto b). 

O dito plan poderá ser desenvolvido mediante proxectos sectoriais, conforme 
ao previsto nas propias Directrices (10.1.13): 

“Os plans sectoriais desenvolveranse por medio de proxectos 
sectoriais, de conformidade co previsto na Lei 10/1995. Cando se 
aprobase un plan sectorial só poderán formularse, con esa mesma 
finalidade, os proxectos sectoriais que desenvolvan o plan sectorial. A 
realización dunha actuación non prevista no plan sectorial requirirá a 
súa modificación, que en ningún caso poderá supoñer unha alteración 
substancial dos obxectivos e criterios de implantación territorial nel 
establecidos, pois en caso contrario o plan deberá ser revisado”.

Por conseguinte, as DOT atribuíronlle expresamente ao Plan específico 
para a ordenación da acuicultura en terra a natureza de plan sectorial de 
incidencia supramunicipal, con independencia da denominación que se 
lle asigne (no noso caso, a de Plan Director da Acuicultura Litoral). Esta 
denominación non é máis que un rótulo plenamente compatible coa súa 
natureza de plan sectorial. Por conseguinte, o marco de referencia para 
a regulación do plan está constituído pola Lei 10/1995, de ordenación do 
territorio e o Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans 
e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal.

2.3.3. o pLan de ordenación do LitoraL

Na mesma data que as DOT, aprobouse o Plan de Ordenación do Litoral 
(POL) polo Decreto 20/2011, do 10 de febreiro (Diario Oficial de Galicia do 
23 de febreiro de 2011). O seu obxecto é “establecer os criterios, principios 

e normas xerais para unha Ordenación Territorial da Zona Litoral baseada 
en criterios de perdurabilidade e sustentabilidade, así como a normativa 
necesaria para garantir a conservación, protección e valorización das 
zonas costeiras” (art. 1). O seu ámbito é o territorio de todos os municipios 
costeiros relacionados no anexo da Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas 
urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, coas 
matizacións que se establecen (art. 3).

O POL é marco de referencia de obrigada observancia polo PDAL, de 
conformidade co establecido no artigo 5 do Decreto 80/2000, do 23 de 
marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia 
supramunicipal. Segundo este artigo, “os plans e proxectos sectoriais non 
poderán vulnerar as determinacións contidas noutros instrumentos de 
ordenación do territorio regulados na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de 
ordenación do territorio de Galicia”. Así o recorda o artigo 5.3 da normativa do 
POL, engadindo a obrigatoriedade de respectar, en particular, as seguintes 
regras:

a) Estes plans e proxectos terán entre os seus fins, ademais da implan-
tación das actividades que lles son propias, a reordenación daquelas 
outras existentes incompatibles co modelo previsto no Plan de Orde-
nación do Litoral, respectando os valores nel recoñecidos.

b) A aprobación destes plans e proxectos levará implícita a declaración 
de utilidade pública e interese social das obras, instalacións e servizos 
previstos de xeito concreto neles, a efectos expropiadores (…)”.

O POL divide o territorio ordenado en áreas continuas e descontinuas. 
As primeiras son as zonas nas que se divide a totalidade da superficie do 
ámbito de aplicación, articulándose en tres categorías: áreas de protección 
ambiental (que se subdividen en áreas de protección intermareal e áreas 
de protección costeira), áreas de mellora ambiental e paisaxística e áreas 
de ordenación. As áreas descontinuas son aquelas que, en atención á súa 
especial fraxilidade ou valor, ou por servir como elementos de conexión 
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tanto dende o punto de vista natural como cultural, foron identificadas como 
espazos necesarios para o bo funcionamento do sistema. Hai tres categorías: 
corredores, espazos de interese e Rede de espazos naturais de Galicia.

Ao regular os usos e actividades (art. 46 e ss.), o POL distingue segundo 
que sexan “construtivos” ou “non construtivos”. Entre estes últimos figura o 
“marisqueo tradicional e recollida selectiva de algas” (art. 46.1.j). Entre os 
primeiros inclúe as construcións e instalacións destinadas a establecementos 
de acuicultura, que poden ser (art. 46.2.letra l):

l1. Construcións e instalacións de apoio á a acuicultura e marisqueo de 
carácter tradicional.

l2. Construcións e instalacións de acuicultura en terra. 

En función da zona en que se pretenda a súa instalación, pode ser un uso 
permitido, compatible ou incompatible (art. 47.1). En síntese:

• As construcións e instalacións de acuicultura en terra son uso permiti-
do nas zonas de ordenación (art. 56.1).

• Son uso compatible nas zonas de mellora ambiental e paisaxística (art. 
55.2).

• Nas zonas de protección intermareal e costeira son incompatibles 
(arts. 53.3 e 54.3).

• Nos corredores son uso incompatible (art. 57.2).
• Nos espazos de interese tamén son uso incompatible (art. 58.3).
• Finalmente, na Rede de espazos naturais de Galicia, os usos serán os 

regulados mediante os instrumentos de ordenación específica recolli-
dos na súa lexislación sectorial. Na súa ausencia, aplícase o réxime 
establecido para os espazos de interese e, polo tanto, son uso incom-
patible (art. 59).

As determinacións do POL que acaban de apuntarse constitúen o marco 
de referencia obrigada, non só para o plan urbanístico municipal, senón 

tamén para o propio Plan Director da Acuicultura Litoral, sen prexuízo de que 
este poida modificalas, xustificadamente, nalgún aspecto concreto, xa que 
ten o mesmo rango normativo, e sen prexuízo tamén de que os proxectos 
sectoriais que se aproben poidan introducir excepcións conforme ao previsto 
no artigo 5.3 da normativa do POL.

A Disposición Transitoria Segunda establece que “os plans e proxectos 
sectoriais vixentes á entrada en vigor do Plan de Ordenación do Litoral 
manterán as súas determinacións sen a necesidade de adaptarse a este”. 
Na súa virtude, o Plan Sectorial de Acuicultura de Galicia podía manter a 
súa vixencia, pero xa vimos que foi suspendida polo acordo do Consello da 
Xunta do 11 de marzo de 2011.

2.3.4. a estrateXia gaLega da acuicuLtura

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 2 de febreiro de 2012, 
aprobou inicialmente a Estratexia Galega da Acuicultura (en diante ESGA), 
como un documento de articulación e organización que rexerá a planificación 
e xestión da acuicultura ata o ano 2030, co obxectivo de relanzar esta 
actividade, xerando emprego e riqueza dunha forma equilibrada co respecto 
ambiental e baseada nunha serie de accións específicas que se van 
desenvolver ata finais do ano 2014. A ESGA foi aprobada definitivamente 
polo Acordo do Consello da Xunta do 18 de outubro de 2012.

Entre as accións previstas na ESGA para o seu desenvolvemento figura, en 
primeiro termo, a elaboración dunha Lei de acuicultura de Galicia, así como 
a aprobación dos seguintes plans:

• Plan Director da Acuicultura Litoral, coa finalidade de coordinar o des-
envolvemento da actividade acuícola co modelo territorial proposto 
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nas DOT e o POL.
• Plan de Ordenación dos Cultivos na zona Marítima.
• Plan de Ordenación dos Cultivos na zona Marítimo–Terrestre.
• Plan Estratéxico do Mexillón.

A ESGA proponse tamén a adaptación da estrutura organizativa, tanto na 
Administración como no propio sector da acuicultura. Con esta finalidade, 
pola Orde do 20 de xullo de 2012, da Consellería do Medio Rural e do Mar, 
creouse o Comité Técnico da Acuicultura e estableceuse a súa composición, 
organización e funcionamento. A súa tarefa fundamental consiste en asesorar 
á Administración no deseño e aplicación de medidas vinculadas ao sector da 
acuicultura.

2.3.5. o acordo do conseLLo da Xunta do 9 de FeBreiro de 
2012

O Consello da Xunta, en sesión do 9 de febreiro de 2012, acordou que o Plan 
Director de Acuicultura de Galicia cuxo inicio de tramitación foi aprobado 
polo acordo do 10 de marzo de 2011 pase a denominarse Plan Director 
da Acuicultura Litoral de Galicia e que o seu ámbito pase a ser o do Plan 
de Ordenación do Litoral. O mesmo acordo encárgalle á Consellería do 
Medio Rural e do Mar o impulso do Plan Director e deben colaborar na súa 
tramitación as consellerías de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, 
Economía e Industria, Sanidade e Traballo e Benestar.

O citado acordo aprobou a Guía de criterios de sostibilidade e integración 
paisaxística dos establecementos de acuicultura litoral como aplicables ás 
zonas continuas situadas nos niveis 1 e 2 ata a aprobación definitiva do 
PDAL.

Finalmente, dispuxo que por orde conxunta das consellerías de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas e do Medio Rural e do Mar se estableza 
con carácter inmediato o réxime aplicable, segundo a normativa vixente, ás 
instalacións de acuicultura en terra, de acordo coa zonificación establecida 

no POL e na lexislación sectorial aplicable, precisando os supostos en que 
resulte esixible avaliación de impacto ambiental ou/e estudo de impacto e 
integración paisaxística.

2.3.6. a orde conXunta do 12 de marZo de 2012

En cumprimento do mandato contido no Acordo do Consello da Xunta ao 
que se fixo referencia no punto anterior, pola Orde do 15 de marzo de 2012, 
conxunta das consellerías de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e 
do Medio Rural e do Mar (DOG do 4 de abril), precisouse o réxime aplicable 
ás instalacións de acuicultura na parte litoral da zona terrestre, dende o punto 
de vista da súa avaliación ambiental e paisaxística, no marco da lexislación 
aplicable e do POL.

O dito réxime é, en síntese, o seguinte:

1. Nas zonas en que o POL considera permitido este uso, unicamente 
será preceptiva a Avaliación de impacto ambiental (AIA) xunto co co-
rrespondente Estudo de impacto e integración paisaxística (EIIP), para 
as instalacións de acuicultura intensiva con capacidade de produción 
superior a 500 Tm anuais. Non é esixible o informe do órgano com-
petente en materia de paisaxe, previsto no artigo 51 da normativa do 
POL.

2. Nas zonas en que o POL considera compatible este uso, aplicaranse 
as seguintes regras:

a) As instalacións de acuicultura intensiva con capacidade de produción 
superior a 500 Tm anuais estarán sometidas a AIA, que deberá incor-
porar o EIIP, integrándose naquela o informe do órgano competente en 
materia de paisaxe.

b) As instalacións con capacidade de produción inferior á citada, nece-
sitarán EIIP cando o requira o órgano competente en materia de pai-
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saxe, ao emitir o informe previsto no artigo 51 da normativa do POL e, 
en todo caso, nos supostos en que o citado plan esixe expresamente 
o dito estudo

c) Nos demais casos, unicamente se requirirá o informe do órgano com-
petente en materia de paisaxe. Nos demais casos, unicamente se re-
quirirá o informe do órgano competente en materia de paisaxe.

3. As instalacións que non alcancen unha capacidade de produción de 
500 toneladas anuais  e poidan afectar directa ou indirectamente algún 
espazo pertencente á Rede Natura 2000, someteranse a avaliación de 
impacto ambiental cando así o decida o órgano ambiental de forma 
motivada, caso a caso. O estudo de impacto ambiental deberá incor-
porar un EIIP integrándose o informe do órgano competente en mate-
ria de paisaxe na correspondente declaración de impacto ambiental.

4. Nas zonas de protección intermareal e costeira e demais espazos en 
que este uso está considerado incompatible, de acordo co POL ou o 
réxime específico de conservación do espazo natural de que se trate, 
non se poderán autorizar instalacións de acuicultura en terra ata a en-
trada en vigor do Plan Director da Acuicultura Litoral e de acordo coas 
súas determinacións.

A orde conxunta non innova a regulación aplicable. Só pretende establecer 
o seu alcance nas distintas zonas do POL, en función da admisibilidade do 
uso e do seu grao de compatibilidade. De aí que a orde teña o carácter de 
disposición aclaratoria da normativa do POL.

2.3.7. recapituLación

A elaboración do Plan Director da Acuicultura Litoral de Galicia está prevista 
nas Directrices de Ordenación do Territorio de 2011 como plan sectorial 
de incidencia supramunicipal. Este plan debe respectar as determinacións 
do POL en canto á admisibilidade ou non destas instalacións en función 

das zonas en que pretendan localizarse, aínda que podería introducir, 
xustificadamente, algunha modificación, xa que ten o mesmo rango 
normativo. En calquera caso, cando se trate de espazos naturais protexidos, 
debe respectar o réxime de usos establecido na normativa específica de 
conservación do espazo e, na súa falta, o establecido no propio POL.

Aínda que a súa tramitación se iniciase con anterioridade, o PDAL é hoxe 
peza clave da Estratexia Galega da Acuicultura aprobada definitivamente 
o 18 de outubro de 2012, que constitúe a súa referencia obrigada en canto 
proporciona unha visión de conxunto das actuacións que se van desenvolver 
para a modernización e mellora da eficiencia do sector.

A consideración do Plan Director da Acuicultura Litoral como plan sectorial 
de incidencia supramunicipal determina a aplicación das disposicións 
reguladoras destes instrumentos na lexislación de ordenación do territorio 
de Galicia, cuxo contido se salienta a continuación.
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2.4. o pLan director da acuicuLtura LitoraL como pLan sec-
toriaL de incidencia supramunicipaL

2.4.1. contido e documentación

Conforme á Lei de Ordenación do Territorio de Galicia (LOTGA), “os plans 
e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal teñen por obxecto 
regular a implantación territorial de solo destinado a vivendas protexidas, 
infraestruturas, dotacións e instalacións de interese público ou utilidade 
social cando a súa incidencia transcenda do termo municipal no que se 
localicen, pola súa magnitude, importancia, demanda social ou especiais 
características, ou que se asenten sobre varios termos” (art. 22.1). Para 
estes efectos, “considéranse instalacións as destinadas á realización de 
actividades económicas primarias, secundarias e terciarias que cumpran 
as condicións sinaladas no número anterior” (art. 22.2). Non fai falta un 
grande esforzo argumental para poñer de relevo que nesa definición legal 
encaixan as instalacións de acuicultura en terra.

Segundo o mesmo artigo (punto 4), correspóndelle ao Consello da Xunta 
cualificar un plan ou proxecto sectorial como de incidencia supramunicipal, 
así como determinar a consellería á que lle corresponda o seu impulso e, 
no seu caso, aquelas que terían que colaborar nel. Neste caso o carácter 
supramunicipal ten unha dobre xustificación: territorial e material. O 
ámbito do PDAL coincide co do POL e, polo tanto, é supramunicipal. Por 
outra banda, ordena unhas instalacións cuxa autorización, en canto á 
actividade, é, como explicamos (supra 2.2), competencia da Administración 
autonómica, mediante concesión ou permiso, en función do lugar en que 
pretenda instalarse, sen prexuízo das licenzas municipais que sexan 
esixibles.

O PDAL, como plan sectorial, debe reflectir con claridade e suficiencia as 
seguintes determinacións (art. 23 LOTGA):

1. Descrición do espazo en que se asente a instalación obxecto do plan 

e o seu ámbito territorial. O Decreto 80/2000, do 23 de marzo, pun-
tualiza que o que debe facer o Plan Sectorial é delimitar os ámbitos 
territoriais nos que se poderán asentar as instalacións obxecto do plan 
“a desenvolver mediante proxectos sectoriais” (art. 6.a). Iso é o que 
fará no noso caso o Plan: establecerá os criterios para a localización 
das instalacións, non a súa localización concreta, que será obxecto 
dos proxectos correspondentes, sen prexuízo de que en determinadas 
zonas sexan autorizables sen necesidade de proxecto sectorial. Polo 
demais, o ámbito do PDAL é o do POL, como xa se indicou. 

2. Organismo, entidade ou persoa xurídica ou física promotor e titular da 
infraestrutura, dotación ou instalación. A este respecto, descartada a 
localización concreta das instalacións e dado que se trata dun plan 
de iniciativa pública, da Administración autonómica, só haberá que 
concretar os órganos competentes para a execución e seguimento do 
plan.

3. Xustificación do interese público ou utilidade social da instalación. Este 
requisito cúmprese en virtude da declaración de interese público de 
primeira orde da acuicultura na Comunidade Autónoma aprobada polo 
Consello da Xunta en sesión do 29 de marzo de 2011, á que haberá 
que remitirse: 

4. Descrición, coa especificación suficiente, das características da ins-
talación, duración temporal estimada da súa execución e recursos 
económicos afectados a esta. Esta determinación non é aplicable no 
noso caso, por tratarse dun Plan Director, cuxo obxecto non é unha 
instalación concreta senón o establecemento de criterios para a locali-
zación destas actividades, en función do seu impacto territorial.

5. Incidencia sobre o territorio físico, afeccións ambientais e medios de 
corrección ou minimización destas. Esta esixencia legal debe cumprir-
se tamén mediante a sinalización de criterios para a localización tendo 
en conta a súa incidencia ambiental. A este respecto, hai que recordar 
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que o documento de inicio para a avaliación ambiental estratéxica do 
PDAL require a realización dunha división ambiental en catro niveis: 

a) Zonas sen protección de ningunha clase, incluíndo os solos clasifica-
dos como de uso industrial, así como os portuarios.

b) Zonas clasificadas como solo rústico de especial protección, que non 
a teñan adicional, incluídos nesta categoría os ámbitos de recualifica-
ción do POL

c) Zonas con protección autonómica a través dos instrumentos de orde-
nación do territorio.

d) Zonas de protección superior: Rede Natura 2000, hábitats prioritarios, 
LIC, ZEPA, etc.

Para cada unha desas zonas, e especialmente para as de especial 
protección, arbitraranse os mecanismos que garantan o menor impacto 
ambiental posible.

1. Adecuación co plan local vixente no termo ou termos municipais en 
que se asente a instalación ou, no seu caso, determinacións do de-
vandito plan local que han de ser modificadas como consecuencia da 
aprobación do plan, así como o prazo para realizar a correspondente 
adecuación. Dada a prevaleza do PDAL sobre o plan urbanístico que 
resulta da súa natureza de plan sectorial (art. 24 LOTGA) e tendo en 
conta que o Plan Director non se refire a instalacións concretas, esta 
esixencia legal cúmprese mediante o establecemento dos criterios 
de articulación co devandito plan, en termos análogos aos do POL. 
Este modo de proceder é conforme ao disposto no Decreto 80/2000, 
do 23 de marzo, segundo o cal os plans sectoriais deberán conter 
“as medidas para a súa articulación co plan urbanístico e cos demais 

instrumentos de ordenación do territorio”, sinalando, no seu caso, “as 
determinacións do plan municipal que deban ser modificadas” (art. 6.f).

As determinacións do Plan Director reflectiranse nos seguintes documentos 
(art. 7 do Decreto 80/2000):

1. Memoria descritiva das características das instalacións obxecto do 
Plan, así como do ámbito territorial afectado.

2. Memoria xustificativa do interese público ou utilidade social, de ca-
rácter supramunicipal, das instalacións e dos criterios para a localiza-
ción das instalacións, así como a súa adecuación aos instrumentos 
de ordenación do territorio vixentes (as DOT e o POL). Dado que non 
se preverán instalacións concretas, non é necesario xustificar a súa 
viabilidade económica.

3. Estudo da incidencia territorial das instalacións, que tamén hai que 
entender referido aos criterios de localización.

4. Análise da relación do contido do Plan Director co plan urbanístico 
vixente, determinando as posibles discrepancias e xustificando as me-
didas que impliquen a necesaria modificación daquel.

5. Planos de situación a escala adecuada, como mínimo a 1/25000 ou 
1/5000, segundo que os terreos afectados estean clasificados como 
solo rústico ou urbano.

6. Planos de clasificación e cualificación dos terreos, obtidos do plan ur-
banístico vixente. No entanto, esta esixencia hai que entendela refe-
rida aos plans que prevexan a localización concreta de instalacións.
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2.4.2. tramitación

A tramitación dos plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal 
regúlase no artigo 25 da LOTGA e nos artigos 12 a 15 do Decreto 80/2000, 
do 23 de marzo, que desenvolve a citada lei en canto ao réxime destes 
instrumentos de ordenación. En esquema, é a seguinte:

1. Adopción da iniciativa polo órgano promotor. Aquí éo a Consellería do 
Medio Rural e do Mar, a través da Secretaría Xeral do Mar.

2. Declaración da incidencia supramunicipal do Plan polo Consello da 
Xunta. Para iso deberán terse en conta os criterios do artigo 4 do De-
creto 80/2000, do 23 de marzo. No noso caso, a incidencia supramu-
nicipal é manifesta tanto polo ámbito territorial do Plan como polo seu 
obxecto: a ordenación dunha actividade que foi declarada de interese 
público de primeira orde polo propio Consello da Xunta, á que corres-
ponde a competencia xeral sobre a materia.

3. Avaliación ambiental estratéxica (AAE). É obrigatoria para os plans 
sectoriais conforme ao disposto polo artigo 5, letra a), da Lei 6/2007, 
do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do terri-
torio e do litoral de Galicia. A nova redacción deste artigo, introducida 
polo artigo 26 da Lei 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fiscais 
e administrativas, non modificou esta esixencia, pois só lles afecta aos 
proxectos sectoriais. No noso caso, o procedemento xa está iniciado, 
pois o documento de referencia para a AAE do Plan Director de Acui-
cultura aprobouse pola Resolución da Secretaría Xeral de Calidade 
e Avaliación Ambiental do 11 de maio de 2011. Convén recordar que 
a AAE non é un trámite único senón un procedemento paralelo que 
concluirá coa formulación da declaración de efectos ambientais pola 
consellería competente.

4. Información pública, por prazo mínimo dun mes, mediante anuncio no 
Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior circulación na Co-

munidade Autónoma, e audiencia ás entidades locais sobre as que in-
cida o plan. A estas entidades deberase remitir un exemplar completo 
do Plan.

5. Informe das alegacións presentadas e introdución, no seu caso, das 
modificacións ou correccións pertinentes.

6. Informe da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, 
á que, con tal fin, se lle remitirá o expediente completo do Plan. O in-
forme deberá emitirse no prazo de dous meses.

7. Aprobación definitiva polo Consello da Xunta, a proposta da Conse-
llería do Medio Rural e do Mar e publicación do acordo e do Plan no 
Diario Oficial de Galicia.

2.4.3. eFectos

1. O plan entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación (art. 13.5 
do Decreto 80/2000).

2. Na aprobación definitiva o Consello da Xunta poderá acordar a decla-
ración de utilidade pública a efectos expropiadores (art. 25.4, pará-
grafo último da LOTGA). Por conseguinte, a lexitimación expropiadora 
do Plan Sectorial depende do que respecto diso dispoña o acordo de 
aprobación definitiva.

3. As determinacións do Plan Director vincularán as administracións pú-
blicas e os particulares e prevalecerán sobre o plan urbanístico mu-
nicipal, que haberá de adaptarse a aquel no prazo que sinale (art. 8 
da LOTGA). O Decreto 80/2000, do 23 de marzo, puntualiza que a 
adaptación é obrigatoria para os municipios nos que se asenten as                 
infraestruturas, dotacións ou instalacións obxecto de Plan Sectorial e 
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2.5. o pLan director da acuicuLtura LitoraL: instrumen-
to cLaVe para a ordenación do impacto territoriaL desta 
actiVidade, no marco da Xestión integrada da costa, de 
acordo coas recomendacións da unión europea.

2.5.1. o marco europeo, estataL e autonómico

Como se puxo de relevo máis arriba (epígrafe 2.1) a Recomendación do 
Parlamento Europeo e do Consello sobre a xestión integrada das zonas cos-
teiras (Recomendación 2002/413/CE do 30.5.2002) apoia inequivocamente 
a necesidade da planificación da acuicultura no marco da xestión integrada 
das zonas costeiras. En Galicia, o instrumento clave para a dita xestión inte-
grada é o Plan de Ordenación do Litoral.

Un dos obxectivos xerais do futuro regulamento europeo sobre reforma da 
Política Pesqueira Común é o de promover o desenvolvemento da acuicultu-

ra en condicións ambientais adecuadas. O Regulamento proxectado insiste 
na necesidade de que os Estados elaboren plans estratéxicos de acuicultu-
ra, de conformidade coas directrices impartidas pola UE. Cada Estado debe-
rá aprobar plans estratéxicos nacionais plurianuais.

En España, sendo a acuicultura materia de competencia exclusiva das Co-
munidades Autónomas, eses plans deben ser elaborados e aprobados pola 
comunidade respectiva, sen prexuízo das iniciativas que poida adoptar a 
Administración Xeral do Estado para a súa coordinación no ámbito nacional.

Nesta liña, o Consello da Xunta aprobou recentemente a Estratexia Galega 
da Acuicultura. Nela prevense unha serie de iniciativas, entre as que figura a 
elaboración do presente Plan.  A súa función principal é proporcionar un mar-
co de referencia para a localización en terra das instalacións de acuicultura 
de especies de auga salgada, de acordo coas determinacións das Directri-
ces de Ordenación Territorial e do Plan de Ordenación do Litoral. As citadas 
directrices prevén a súa aprobación como plan sectorial de incidencia su-
pramunicipal, o que remite á regulación deste instrumento na lexislación de 
ordenación do territorio, nos termos máis arriba expostos. Por conseguinte, 
a elaboración e aprobación do presente Plan ten plena cobertura legal.

2.5.2. articuLación coa LeXisLación de costas

A Lei estatal de Costas de 1988 non regula os cultivos mariños, por ser 
materia de competencia autonómica. Así o recoñece, ao regular o informe 
da AXE en determinados supostos de competencia autonómica e municipal, 
entre os que figuran as declaracións de zonas de interese para cultivos ma-
riños (art. 112.d). Por conseguinte, a regulación substantiva da acuicultura 
contense na lexislación autonómica, no noso caso no título V da Lei 11/2008, 
do 3 de decembro, de pesca de Galicia, que xa apuntamos (supra, epígrafe 
2.2). No entanto, a lexislación autonómica e os instrumentos de ordenación 
que incidan sobre a costa deben respectar as disposicións de carácter xeral 

que deberá facerse na primeira modificación ou revisión do plan urba-
nístico (art. 8.2). A incidencia do PDAL sobre o plan urbanístico explí-
case con máis detalle na epígrafe 6.

4. A execución das infraestruturas, dotacións ou instalacións obxecto do 
Plan Sectorial requirirá a aprobación dun ou varios proxectos secto-
riais (art. 8.3 do citado Decreto 80/2000). Por conseguinte, o Plan Sec-
torial non ten que establecer a localización nin a ordenación detallada 
das ditas instalacións, senón que se pode limitar a fixar os criterios de 
admisibilidade, as medidas de protección a adoptar e os parámetros 
urbanísticos que haberán de respectarse, de acordo coa Lei 9/2002, 
de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia 
(LOUGA)  
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contidas na lexislación estatal. Para os efectos que aquí interesan, destaca-
remos unicamente a admisibilidade do uso acuícola tanto no dominio público 
marítimo-terrestre como nas zonas de protección e de influencia e, por des-
contado, fóra destas zonas, onde os preceptos da lexislación de costas xa 
non teñen virtualidade.

O réxime de utilización do dominio público marítimo terrestre establecido no 
título III da Lei de Costas baséase na distinción entre o uso público, libre e 
gratuíto (art. 31.1) e os que, por supoñer unha ocupación máis intensa, peri-
gosa ou rendible (requira ou non a execución de obras), necesitan un título 
administrativo específico e o aboamento dun canon en contrapartida das 
vantaxes derivadas da ocupación ou aproveitamento (art. 31.2). Os únicos 
títulos administrativos que poden amparar estes usos máis intensos son a 
reserva, a adscrición, a autorización ou a concesión. Para permitir as ocupa-
cións ou utilizacións máis intensas que o mero uso público e, polo tanto, para 
o outorgamento dos títulos administrativos correspondentes, a Lei establece 
un criterio substantivo moi claro: “unicamente poderase permitir a ocupación 
do dominio público marítimo-terrestre para actividades ou instalacións que, 
pola súa natureza, non poidan ter outra situación” (art. 32.1). Obviamente, 
esta cláusula ampara as instalacións de acuicultura, por tratarse de usos.

Un réxime similar, aínda que máis aberto, aplícaselles á zona de servidume 
de protección: “con carácter ordinario, só se permitirán nesta zona as obras, 
instalacións e actividades que, pola súa natureza, non poidan ter outra situa-
ción ou presten servizos necesarios ou convenientes para o uso do dominio 
público marítimo-terrestre, así como as instalacións deportivas descubertas” 
(art. 25.2). Así, pois, nesta zona tamén son admisibles os usos acuícolas, 
respectando as prohibicións establecidas no artigo 25.1.

En canto ao réxime de implantación destes usos, se ocupan dominio públi-
co marítimo-terrestre requirirán a correspondente concesión de ocupación 
outorgada pola AXE e a concesión de actividade outorgada pola Xunta con-
forme ao disposto na Lei de Pesca de Galicia. Fóra do dominio público, en 
terreo privado, será necesario o permiso de actividade outorgado pola con-

2.6. incidencia do pLan director da acuicuLtura LitoraL so-
Bre o pLan urBanístico 

2.6.1. datos Legais 

Segundo a Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural de Galicia (LOUGA), en solo rústico de protección de augas, costas, 
interese paisaxístico e patrimonio cultural, as instalacións de acuicultura 
necesitan autorización da Comunidade Autónoma, ademais da preceptiva 
licenza mu nicipal (art. 38.1 en relación co 33.2.l). A propia lei dispón que 
este réxime é aplicable ao solo urbanizable non sectorizado en tanto non se 
aprobe o correspondente plan de sectorización (art. 21.4).

Esta regulación legal debe poñerse en conexión coa establecida no POL 
respecto dos usos. En función da zona en que se atope, pode ser un uso 
permitido, compatible ou incompatible (art. 47.1). As construcións e instala-
cións de acuicultura en terra son uso permitido nas zonas de ordenación (art. 
56.1) e compatible nas zonas de mellora ambiental e paisaxística (art. 55.2). 
Nas zonas de protección intermareal, costeira, os corredores e os espazos 
de interese son incompatibles (arts. 53.3, 54.3, 57.3 e 58.3).

Para os usos permitidos, o POL non establece requisitos específicos. Para 
os compatibles, o propio Plan require un informe que deberá prestar especial 

sellería competente e a autorización urbanística á que se fará referencia na 
epígrafe 6.1. Para o outorgamento de ambos os títulos (permiso de activida-
de e autorización urbanística) non é preceptivo o informe da Administración 
de Costas do Estado.
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atención ás condicións de integración paisaxística (art. 51.1). No suposto 
de usos para os que, de conformidade coa LOUGA, se esixa autorización 
autonómica previa á licenza municipal, solicitaráselle informe vinculante ao                  
organismo con competencia en materia de paisaxe, ao obxecto anteriormen-
te descrito, o cal poderá esixir, no seu caso, estudo de impacto e integración 
paisaxística (art. 51.2).

Nas zonas de protección intermareal e costeira e demais espazos en que 
este uso está considerado incompatible, de acordo co POL ou o réxime es-
pecífico do espazo de que se trate, non se poderán autorizar instalacións de 
acuicultura en terra ata a entrada en vigor do Plan Director da Acuicultura 
Litoral (PDAL) e de acordo coas súas determinacións.

2.6.2. apLicación ao pLan en Vigor: criterios

Para determinar a incidencia do PDAL sobre o plan en vigor e o réxime de 
autorización das instalacións de acuicultura seguíronse dous criterios bási-
cos: maior protección do solo e menor incidencia sobre o plan, sempre que 
estea adaptado á LOUGA. Pese a que a LOTGA establece inequivocamente 
no seu artigo 24 a primacía do plan territorial sobre o urbanístico, quíxose así 
respectar ao máximo a autonomía urbanística municipal, pois non se trata de 
impoñer de forma absoluta e indiscriminada a prevaleza dos instrumentos de 
ordenación autonómicos sobre os municipais, senón de garantir que cada un 
deles cumpra a súa función en defensa dos intereses respectivos.

A aplicación dos criterios mencionados tradúcese nas seguintes regras:

a) Se o PDAL, seguindo ao POL, admite o uso acuícola e o plan urbanís-
tico non, prevalece este último, sempre que estea adaptado á LOUGA. 
No entanto, neste caso cabe a posibilidade de que a Xunta decida 
autorizar a actuación mediante un proxecto sectorial.

b) Se o plan urbanístico adaptado á LOUGA admite o uso e o PDAL non, 
prevalece este último, segundo a LOTGA (art. 24), sen necesidade de 
modificación daquel, sen prexuízo do mandato de adaptación contido 
no citado precepto legal.

c) O PDAL prevalece en todo caso sobre o plan urbanístico non adaptado 
á LOUGA. Neste caso tamén cabe a posibilidade de que a Xunta deci-
da autorizar a actuación mediante proxecto sectorial.

2.6.3. rÉXime de autoriZación do uso acuícoLa

O réxime de autorización aplicable ás instalacións de acuicultura depende 
do grao de protección aplicable segundo o POL e o propio PDAL aos te-
rreos en que pretenda localizarse. No nivel 1 basta, en principio, a licenza 
municipal. No 2, requírese, con carácter previo, autorización autonómica. 
Nos niveis 3 e 4 só se poderán autorizar de xeito motivado instalacións de 
acuicultura mediante proxecto sectorial segundo o PDAL.

No procedemento de outorgamento das autorizacións da Comunidade Autó-
noma e no das licenzas municipais non é preceptivo o informe da Adminis-
tración de Costas do Estado, conforme ao disposto no artigo 112 da Lei de 
Costas. Si o é, en cambio, nos proxectos sectoriais, que son instrumentos 
de ordenación do territorio.

É importante sinalar o carácter dinámico do modelo de coherencia territorial 
recollido no PDAL, de modo que a medida que se vaian incoando novas 
declaracións de espazos protexidos, estas iranse incorporando nos seus 
respectivos niveis de modo que a regulación do PDAL manterase perma-
nentemente actualizada

En síntese, o esquema é o seguinte:
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a) áreas continuas:

• Nivel 1: zonas sen protección de ningunha clase, así como os espazos 
portuarios que non estean baixo ningunha figura de protección.

Neste nivel o uso está permitido polo POL. Partindo de que o solo non está 
protexido, poderase autorizar con licenza urbanística directa e outros títu-
los esixibles por razón da actividade (por exemplo, autorización de ocupa-
ción do dominio público portuario), salvo que o plan urbanístico (adaptado á 
LOUGA) o impida, por non permitir o uso.

• Nivel 2: mellora ambiental e paisaxística do POL, Zonas de Transición 
de Reserva da Biosfera, brañas litorais do inventario de Brañas Pro-
texidas de Galicia que non estean xa incluídas no nivel 4 por ser bra-
ñas protexidas ou no nivel 3 por estar dentro dunha área de protección 
costeira do POL.

Trátase dun uso compatible segundo o POL. Para determinar o réxime de 
autorización das instalacións de acuicultura, hai que distinguir en función da 
categoría de solo, segundo que estea ou non protexido polo plan urbanístico:

a) solo rústico de protección de augas, costas, interese paisaxístico e 
patrimonio cultural e solo urbanizable non delimitado mentres non se 
aprobe o correspondente plan de sectorización: as instalacións de 
acuicultura necesitan autorización da Comunidade Autónoma e licenza 
urbanística municipal (e outros títulos esixibles por razón da activida-
de), salvo que o plan urbanístico (adaptado á LOUGA) non permita o 
uso. Tras a aprobación do PDAL a dita autorización será substituída 
pola tramitación establecida no PDAL 

b) restantes categorías de solo: licenza urbanística directa e outros títulos 
esixibles por razón da actividade, salvo que o plan urbanístico (adapta-
do á LOUGA) non permita o uso. Trala aprobación do PDAL con carác-
ter previo á licenza será necesaria a tramitación establecida no PDAL.

• Nivel 3: protección costeira do POL, Zonas Tampón de Reserva da 
Biosfera (tampón), zonas IBA, Tramos de Interese Natural e Zonas 
Periféricas de Protección de espazos naturais protexidos

Trátase dun uso incompatible segundo o POL. Poderase autorizar de xeito 
excepcional e motivado mediante proxecto sectorial conforme ao PDAL. O 
solo será sempre rústico de protección. Os parámetros urbanísticos da ac-
tuación determinaranse no proxecto sectorial, conforme ao establecido na 
normativa do presente plan recollida no seu capítulo 7.

• Nivel 4: Illas e illotes, protección intermareal do POL; figuras deriva-
das da normativa estatal e autonómica de protección do patrimonio 
natural, tales como Parques Nacionais, Parques Naturais, Reservas 
Naturais, Áreas Mariñas Protexidas, Monumentos Naturais, Paisaxes 
Protexidas, Lugares de Interese Comunitarios (LIC) ou Zonas Espe-
ciais de Conservación (ZEC), Zonas de Especial Protección para as 
Aves (ZEPA), Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZE-
PVN), Brañas de Importancia Internacional (Brañas Ramsar), Brañas 
Protexidas, Espazos Naturais de Interese Local (ENIL), Espazos Pri-
vados de Interese Natural (EPIN), Sitios Naturais de Interese Nacional, 
Sitios Naturais da Lista do Patrimonio Mundial da Convención sobre a 
Protección do Patrimonio Mundial, Cultural e Natural, Áreas Protexidas 
do Convenio para a protección do medio mariño do Atlántico nordés 
(OSPAR), Geoparques declarados pola UNESCO, Reservas bioxené-
ticas do Consello de Europa, e espazos naturais das Normas Comple-
mentarias e Subsidiarias de Plan Provinciais (neste caso, salvo nos 
municipios que con posterioridade ás mesmas aprobasen o seu Plan 
Xeral de Ordenación Municipal). Consideraranse incluídas neste nivel 
as Zonas núcleo das Reservas da Biosfera. Do mesmo modo queda-
rán incluídas nesta categoría aquelas figuras de natureza análoga á 
descrita que poidan ser declaradas polos acordos internacionais, a le-
xislación estatal e autonómica. A Rede Natura 2000 considérase incor-
porada mediante a inclusión dos elementos que a conforman, arriba 
referidos). As figuras para as que non existan espazos seleccionados 
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2.7. condicións Xerais das instaLacións de acuicuLtura

2.7.1. apLicación do rÉXime do soLo rÚstico

Segundo o artigo 5.2 do Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se 
regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, “as 
dotacións e instalacións que impliquen a transformación urbanística de solo 
rústico e o seu conseguinte cambio de clasificación, deberán acomodarse 
ao disposto polos artigos 9 e 20 da Lei 6/1998, do 13 de abril, sobre réxime 
do solo e valoracións, e cumprir os estándares de reservas mínimas para 
zonas verdes e aparcadoiros que establece a lexislación urbanística para 
o solo urbanizable de uso residencial ou terciario”. Para evitar equívocos, é 
importante precisar o alcance deste artigo en relación co PDAL.

En primeiro lugar, as remisións aos artigos 9 e 20 da Lei estatal 6/98 deben 
entenderse referidas aos artigos 12 e 13 da Lei estatal de solo, texto refun-
dido de 2008, que derrogou a anterior. Estes artigos establecen as regras 
básicas de utilización do solo rural, que enmarcan a regulación detallada da 
dita utilización na lexislación autonómica.

En segundo lugar –e isto é o decisivo para os efectos que aquí interesan─-, 
a esixencia de cumprimento dos estándares de reservas mínimas para zo-
nas verdes e aparcadoiros, establecidos na lexislación urbanística para o 
solo urbanizable de uso residencial ou terciario, só é aplicable aos supostos 
en que a implantación das dotacións ou instalacións “impliquen a transfor-
mación urbanística de solo rústico e o seu conseguinte cambio de clasifica-
ción”, como expresamente dispón o precepto comentado. Non o será, por 
conseguinte, cando se trate da execución de instalacións en solo rústico que 
manteña esa clasificación. Iso é o que ocorrerá normalmente coas instala-
cións de acuicultura. A súa execución deberá respectar as condicións xerais 
e particulares aplicables conforme coa lexislación urbanística vixente, como 
se explicará no punto seguinte desta epígrafe, pero non están obrigadas 
a cumprir os estándares establecidos para o solo urbanizable de uso resi-
dencial ou terciario. Isto, que é de sentido común, é tamén dereito positivo 

na actualidade deben entenderse incluídas de modo precautorio, polo 
carácter dinámico da planificación.

Trátase tamén dun uso incompatible segundo o POL. Poderase autorizar 
con carácter excepcional e de xeito motivado mediante proxecto sectorial 
conforme ao PDAL. O solo será sempre rústico de protección. Os paráme-
tros urbanísticos da actuación determinaranse no proxecto sectorial.

b) áreas descontinuas: corredores ecolóxicos e espazos de interese. 
Corredores ecolóxicos (tanto os determinados no POL coma aqueles 
outros que determine a Comunidade Autónoma no marco das súas 
políticas ambientais)

Nos corredores e nos espazos de interese, as instalacións de acuicultura 
en terra están consideradas incompatibles (art. 57.3 e 58.3 da normativa do 
POL). De xeito motivado, conforme ao establecido no POL e na normativa 
do presente Plan, poderanse autorizar se conforme aos criterios de sostibi-
lidade e integración paisaxística procede o seu tratamento como proxecto 
sectorial. En todo caso, no procedemento de autorización da instalación de 
acuicultura poderase analizar a delimitación do corredor e/ou espazo de in-
terese e acoutar a súa delimitación conforme ao establecido no presente 
Plan.
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vixente, pois a rotundidade do precepto que comentamos disipa calquera 
dúbida respecto diso.

A consideración anterior implica que na execución das instalacións de acui-
cultura non son esixibles os estándares de zonas verdes e aparcadoiros 
establecidos para o solo urbanizable residencial ou industrial. Pero iso non 
significa que non sexa esixible reserva de solo ningunha para aparcadoiros. 
Estes deberán ser “suficientes”, como dispón o artigo 42.1.a) da LOUGA, ao 
que se fai referencia a continuación.

2.7.2. condicións ediFicadoras 

A LOUGA (art. 42, redactado segundo a Lei 2/2010, do 25 marzo) establece 
as condicións xerais das edificacións no solo rústico. O seu cumprimento é 
imprescindible para o outorgamento da licenza e autorización corresponden-
te. Como sinalamos, no marco do PDAL bastará a obtención destes títulos 
para a implantación destas instalacións en zonas de nivel 1 e 2, mentres que 
nos niveis 3 e 4 será precisa a aprobación dun proxecto sectorial.

En consecuencia, pódese trazar unha distinción básica en canto ás condi-
cións de edificación destas instalacións en función do seu réxime de autori-
zación:

a) para as necesitadas de autorización (e licenza municipal), as condi-
cións serán as da LOUGA, debendo respectar, así mesmo, os Criterios 
de Integración paisaxística das instalacións de acuicultura estableci-
dos no propio PDAL

b) para as que requiren un proxecto sectorial, as condicións serán as que 
este determine, no marco da LOUGA, respectando tamén os Criterios 
de integración paisaxística do PDAL. 

2.7.2.1. instaLacións en rÉXime de autoriZación e LicenZa

Para a autorización de instalacións de acuicultura en niveis 1 e 2, o promotor 
deberá xustificar o cumprimento dos requisitos xerais do artigo 42.1 LOUGA, 
que son, en síntese: garantía de que o terreo está dotado dos servizos ur-
banísticos mínimos e dispón de aparcadoiros suficientes en atención ao uso 
que se vai instalar, así como adopción das medidas correctoras necesarias 
para minimizar a incidencia da actividade solicitada sobre o territorio, o me-
dio ambiente e a paisaxe. Ademais, segundo o artigo 44.1.b), haberá de 
xustificarse cumpridamente a idoneidade da localización elixida e a impo-
sibilidade ou inconveniencia de situalas en solo urbano ou urbanizable con 
cualificación idónea. Neste caso tratarase de xustificar só a idoneidade da 
localización escollida conforme aos criterios establecidos na normativa do 
presente plan. Ambos os preceptos legais establecen as seguintes condi-
cións de edificación e de posición:

1. Condicións de edificación

a) A superficie máxima ocupada pola edificación en planta non excede-
rá do 20% da superficie do predio. Non obstante, os establecementos 
de acuicultura poderán ocupar ata o 60% da superficie da parcela, que 
deberá ser, como mínimo, de 3.000 metros cadrados. Excepcional-
mente, os plans e proxectos sectoriais poderán permitir unha ocupa-
ción superior para estas actividades, sempre que se manteña o estado 
natural, polo menos, nun terzo da superficie da parcela.

b) O volume máximo da edificación será similar ao das existentes no 
solo rústico da contorna. No caso de que resulte imprescindible exce-
delo por esixencias do uso ou actividade autorizable, procurará des-
compoñerse en dous ou máis volumes conectados entre si co fin de 
adaptar as volumetrías ás tipoloxías propias do medio rural. En todo 
caso, haberán de adoptarse as medidas correctoras necesarias para 
garantir o mínimo impacto visual sobre a paisaxe e a mínima alteración 
do relevo natural dos terreos. O criterio do volume similar ao das edifi-
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cacións existentes no solo rústico da contorna é dificilmente aplicable 
ás instalacións de acuicultura, posto que as existentes na contorna 
serán normalmente moi diferentes. De aí a necesidade de que o PDAL 
estableza criterios básicos respecto diso. Estes están recollidos nos 
criterios de integración paisaxística da mostra do presente Plan.

c) As características tipolóxicas da edificación haberán de ser congruen-
tes coas tipoloxías da contorna, en particular: as condicións de volu-
metría, tratamento de fachadas, morfoloxía e tamaño dos ocos e so-
lucións de cuberta, que, en todo caso, estarán formadas por planos 
continuos sen crebas nas súas vertentes. Este criterio deberá enten-
derse no contexto do recollido nos criterios de integración paisaxística 
do presente Plan.

d) Nos solos rústicos de protección ordinaria, agropecuaria, forestal ou 
de infraestruturas, de augas e de costas, a altura máxima das edifi-
cacións non poderá exceder as dúas plantas nin os 7 metros medidos 
no centro de todas as fachadas, dende a rasante natural do terreo ao 
arranque inferior da vertente de cuberta. Excepcionalmente, poderá 
exceder os 7 metros de altura cando as características específicas 
da actividade, debidamente xustificadas, fixesen imprescindible exce-
delos nalgún dos seus puntos. Nos demais solos rústicos protexidos, 
as edificacións non poderán exceder unha planta de altura nin 3,50 
metros medidos de igual forma, salvo nos casos debidamente xustifi-
cados de infraestruturas de tratamento ou depuración de augas. Con 
todo, poden exceptuarse instalacións propias de usos acuícolas que 
necesiten alturas excepcionais, tal e como se recolle no presente Plan 
e conforme aos criterios de integración paisaxística nel establecidos. 

e) As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e aca-
bados serán acordes coa paisaxe rural e as construcións da contorna. 
Para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros mate-
riais tradicionais e propios da zona. En casos xustificados pola calida-
de arquitectónica da edificación poderán empregarse outros materiais 

acordes cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicio-
nais da contorna. Neste sentido, dende o PDAL realizáronse unha se-
rie de estudos e propostas de integración paisaxística que aconsellan, 
dada a natureza e carácter da actividade, o emprego de materiais máis 
acordes con esta. 

f) Os peches e valados serán preferentemente vexetais. Os realizados 
con material opaco de fábrica non poderán exceder a altura de 1 me-
tro, salvo en parcelas edificadas, onde poderán alcanzar 1,50 metros. 
En todo caso, deben realizarse con materiais tradicionais do medio 
rural no que se sitúen, non permitíndose o emprego de bloques de for-
migón ou outros materiais de fábrica, salvo que sexan debidamente re-
vestidos e pintados na forma que regulamentariamente se determine.

2. Condicións de posición e implantación

a) A superficie mínima da parcela será a establecida na LOUGA, sen que 
sexa admisible a adscrición doutras parcelas.

b) Os edificios situaranse dentro da parcela, adaptándose no posible ao 
terreo e ao lugar máis apropiado para conseguir a maior redución do 
impacto visual e a menor alteración da topografía do terreo.

c) Os recuamentos das construcións aos lindes da parcela haberán de 
garantir a condición de illamento e en ningún caso poderán ser inferio-
res a 5 metros.

d) As condicións de abancalamento obrigatorio e de acabado dos ban-
cais resultantes deberán definirse e xustificarse no proxecto, de modo 
que quede garantido o mínimo impacto visual sobre a paisaxe e a mí-
nima alteración da topografía natural dos terreos.



PDALGALICIA PLAN DIRECTOR DA
ACUICULTURA LITORAL

e) Manterase o estado natural dos terreos ou, no seu caso, o uso agrario 
destes ou con plantación de arboredo ou especies vexetais en, polo 
menos, un terzo da parcela, conforme ao sinalado anteriormente sobre 
a superficie máxima de ocupación.

2.7.2.2. instaLacións en rÉXime de proXecto sectoriaL

No caso de que se motive a necesidade de localizar un establecemento de 
acuicultura en zona 3 e 4, así como en áreas descontinuas (corredores e 
espazos de interese) este deberá ser levado a cabo mediante un proxecto 
sectorial conforme aos requirimentos esixidos na Lei 10/1995, do 23 de no-
vembro, de ordenación do territorio de Galicia e na normativa do presente 
Plan.

Nas zonas 1 e 2 poderase desenvolver un proxecto sectorial para a implan-
tación de instalacións de acuicultura cando o plan urbanístico non prevexa 
ou permita ese uso.

2.7.2.3. concLusión

En resumo, ás instalacións de acuicultura que se constrúan en réxime de 
autorización (niveis 1 e 2), sonlles aplicables os parámetros da LOUGA, sal-
vo que o PDAL, como instrumento de OT, permita unha ocupación superior 
(art. 42.1.c parágrafo primeiro) ou modifique as distancias (art. 44.4). As di-
tas instalacións deberán respectar en todo caso os criterios de integración 
paisaxística establecidos no PDAL e recollidos na súa normativa (criterios de 
colocación e deseño). No procedemento de outorgamento das autorizacións 
da Comunidade Autónoma e no das licenzas municipais non é preceptivo o 
informe da Administración de costas do Estado previsto no artigo 112 da Lei 
de costas se as instalacións se localizan fóra do dominio público marítimo-

terrestre, é dicir, na zona de servidume de protección ou fóra dela. Se ocu-
pan dominio público, será necesario obter a correspondente concesión de 
ocupación, conforme ao disposto na dita lexislación, ademais da autoriza-
ción autonómica e municipal que ampare a actividade.

Ás instalacións que se constrúan mediante proxecto sectorial aplicaránse-
lles os parámetros do proxecto, que deberán respectar os da LOUGA, aínda 
que poderán ser máis esixentes, respectando en todo caso os criterios de 
integración paisaxística do PDAL recollidos na normativa. Na tramitació des-
tes proxectos é preceptivo o informe da Administración de costas do Estado, 
conforme ao disposto no artigo 112 da Lei de costas, posto que se trata dun 
instrumento de ordenación do territorio.

Non hai na LOUGA previsións específicas sobre a edificabilidade admisible 
nestas instalacións. O criterio de que o seu volume sexa similar ao das edifi-
cacións existentes no solo rústico da contorna é dificilmente aplicable, posto 
que se tratará normalmente de instalacións moi diferentes. De aí a necesida-
de de que o PDAL estableza algúns criterios respecto diso, sen prexuízo dos 
que en cada caso poidan conterse nos proxectos sectoriais. Eses criterios 
inclúense dentro dos de integración paisaxística do plan establecidos na súa 
normativa.
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3 memoria descritiva

3.1 Bases

3.2 Ámbito

3.3 Modelo

3.4 Xestión do plan

3.5 Establecementos existentes

3.1. Bases 

Durante o ano 2008, a produción mundial de bens xerada pola acuicultura 
no mundo foi de máis de 68 millóns de toneladas en todos os produtos, des-
tacando os aproximadamente 52 millóns de toneladas de peixes e marisco. 
Ademais, neste contexto, mentres a produción do marisqueo permanece 
máis ou menos estable, é a acuicultura en terra a que experimenta un maior 
aumento, nunha porcentaxe en torno ao 65 dende o ano 2003.

A produción acuícola en España, segundo a FAO, situouse no ano 2010 
en 281.205,33 toneladas, das que 263.503,92 toneladas corresponderon ao 
cultivo de especies mariñas (93,70 por cento do total da produción) e o resto 
á acuicultura continental (17.701,41 toneladas; 6,30 por cento da produción 
total).

A produción acuícola de dourada duplicouse ao longo da última década e 
en 2010 alcanzou as 19.079,75 toneladas. Mentres, a produción de robaliza 
foi incrementándose de forma continuada dende 1999, compensando a di-
minución da robaliza de orixe extractivo. En 2010 a produción desta especie 
foi de 11.651,46 toneladas. As exportacións evolucionaron paralelamente á 
produción acuícola, cunha tendencia expansiva continuada durante a última 
década. O valor estimado da produción acuícola en España no ano 2010 foi 
de 380.445.946 €. O valor da produción do mexillón ascende a 92.107.907 
€, representando o 24 por cento do valor da produción en 2010, seguido en 
importancia económica por especies como a dourada, a robaliza, o rodaballo 
e a troita.

A acuicultura comezou a percibirse en todo o mundo como unha vía para 
manter e incrementar o consumo de peixe e satisfacer as demandas futuras 
de proteínas e constitúe, ademais, unha fonte de emprego. En liñas xerais 
podemos dicir que conseguir incrementar a produción acuícola supón a me-
llora dos actuais sistemas de produción e expandir esta actividade cara a 
novas áreas.
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No ano 2009, sete anos despois da adopción da Estratexia para o desenvol-
vemento sustentable da acuicultura europea en 2002, a UE establece me-
diante a Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo e ao Consello: 
construír un futuro sustentable para a acuicultura. Novo impulso á Estratexia 
para o desenvolvemento sustentable da acuicultura europea, [COM(2009) 
162 final], un diagnóstico da situación da acuicultura en Europa no que res-
pecta á sustentabilidade ambiental desta actividade e á calidade da pro-
dución acuícola da UE. Na dita comunicación indícase que a produción 
acuícola global (esencialmente peixe e marisco) da UE experimentou un 
estancamento, o que contrasta co alto índice de crecemento rexistrado no 
resto do mundo. Na súa comunicación, a Comisión indica que a produción 
acuícola global da UE experimentou un estancamento, analiza as causas 
deste estancamento e determina as accións que terán que levar a cabo as 
autoridades públicas para mellorar a competitividade, sostibilidade e gober-
nación do sector.

Esta é a primeira ocasión na que a Comisión Europea recoñece a dimensión 
europea da política acuícola sobre a base de que as decisións estratéxicas 
sobre a acuicultura dun estado membro poden afectar ao desenvolvemento 
dos seus veciños. Neste documento recálcase a necesidade da acuicultura 
europea de crecemento en produción, competitividade e calidade. Para 
iso indícase, entre outros factores, que é necesario que as empresas do 
sector poidan:

• acceder aos espazos e augas necesarios para a súa produción
• obter as diversas autorizacións asociadas
• garantir na medida do posible a sanidade do peixe nun contexto de 

insuficiencia de medicamentos e vacinas
• dispoñer de capital para investir e desenvolverse
• facer fronte á presión das importacións
• apoiar a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico

Para iso ínstase a todas as autoridades públicas a establecer un marco lexis-
lativo e administrativo previsible, coherente e rendible. Para que sexa eficaz, 

a estratexia debe contar co apoio de todos, xa que a visión e os obxectivos 
que contén deben ser reforzados e secundados polas autoridades públicas 
a escala nacional e rexional.

O 8 de abril de 2009, de conformidade co artigo 262 do Tratado constitutivo 
da Comunidade Europea, a Comisión decidiu consultar ao Comité Econó-
mico e Social Europeo sobre a «Comunicación da Comisión ao Parlamento 
Europeo e ao Consello – Construír un futuro sustentable para a acuicultura 
–Novo impulso á Estratexia para o desenvolvemento sustentable da acuicul-
tura europea» COM(2009) 162 final. A Sección Especializada de Agricultura, 
Desenvolvemento Rural e Medio Ambiente, encargada de preparar os traba-
llos neste asunto, aprobou o seu ditame o 25 de marzo de 2010.

A proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello que mo-
difica o Regulamento (CE) núm. 861/2006 do Consello, do 22 de maio de 
2006, polo que se establecen medidas financeiras comunitarias para a apli-
cación da Política Pesqueira Común e o Dereito do Mar persegue unha 
acuicultura competitiva e establece a obrigación de cada estado mem-
bro de aprobar un plan estratéxico nacional multianual de acuicultura 
antes de 2014. Insístese na necesidade de planificación a longo prazo supe-
rando a “cegueira” de situacións pasadas e caducas recalcando a necesida-
de de contar cun documento estratéxico con obxectivos e propostas eficaces 
e flexibles. recóllense como obxectivos básicos deste plan estratéxico 
a simplificación administrativa e establecemento de indicadores realis-
tas de posible seguimento sobre a sustentabilidade social, económica 
e ambiental.

Neste contexto, o 17 de xullo de 2011 a Comisaria de Asuntos Marítimos e 
Pesca presentou en Bruxelas as propostas de regulamentos para a Políti-
ca Pesqueira Común 2013-2020 abrindo un novo camiño para a acuicultu-
ra en Europa no marco do xa descrito pola Comunicación da Comisión ao 
Parlamento Europeo e ao Consello: Construír un futuro sustentable para a 
acuicultura. Novo impulso á Estratexia para o desenvolvemento sustentable 
da acuicultura europea, [COM(2009) 162 final]. Esta reforma da Política Pes-
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queira Común (PCC), documento que constituirá o marco normativo principal 
da política pesqueira na Unión Europea durante o período 2013-2020, faise 
eco da difícil situación da acuicultura en Europa descrita pola Comunicación 
da Comisión ao Parlamento Europeo e ao Consello do 2009 e recolle os 
retos máis significativos propostos pola Comisión co obxectivo de alcanzar 
unha acuicultura máis competitiva e autosuficiente, con menos trabas para 
o seu desenvolvemento e, ao mesmo tempo, capaz de establecer un com-
promiso maior coa sociedade dende o punto de vista da calidade das súas 
instalacións, a protección do medio ambiente, a integración paisaxística, a 
creación de emprego, a investigación e o desenvolvemento e o fomento do 
desenvolvemento económico.

Galicia conta cunhas condicións inigualables para a produción de certas es-
pecies. Dende o cultivo do mexillón dende hai xa máis de sesenta anos ata 
a actual produción de especies como o rodaballo, o linguado etc. A calidade 
da auga, a salubridade, a riqueza fitoplanctónica e a temperatura unidas ao 
desenvolvemento tecnolóxico e á investigación favorecen o desenvolvemen-
to con parámetros de calidade da acuicultura. Doutra banda, dende o punto 
de vista da cohesión territorial, o desenvolvemento da acuicultura contribuíu 
e contribúe sen ningunha dúbida á diversificación das actividades económi-
cas no litoral, ademais de a frear o descenso de poboación rural, xa que se 
trata dunha ocupación estable durante todo o ano que serve de equilibrio co 
carácter estacional doutros sectores como o turístico.

Dende a Xunta de Galicia apostouse de xeito decidido polo desenvolvemen-
to da acuicultura e para iso procedeuse á declaración de interese público de 
primeira orde da acuicultura na comunidade mediante acordo do Consello 
da Xunta do 29 de maio de 2011.

Con este Plan Director preténdese dar un paso máis no marco da política 
estratéxica europea e nacional dotando a Galicia dun marco normativo e 
administrativo áxil, que evite o estancamento do sector; que favoreza a con-
tinua atención e impulso á formación de I+D no sector; e o apoio a calquera 
proxecto viable e respectuoso coa ordenación do litoral e á comercializa-

ción dos produtos. Todo iso pasa, como se indica nos textos europeos e 
nacionais, pola redución dos prazos administrativos. Para que isto sexa po-
sibleé necesario contar cun marco de reflexión coherente coa planificación 
territorial e ambiental da Comunidade Autónoma e capaz de adaptarse ás 
demandas actuais e futuras do sector. Todo iso está na base do modelo que 
se propón dende o PDAL, un documento de xestión dinámica do litoral con 
criterios de sustentabilidade ambiental e integración paisaxística.

O Plan Director que agora se presenta deu xa os seus primeiros pasos admi-
nistrativos. Así, o 25 de marzo de 2011, recíbese na Secretaría Xeral de Ca-
lidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas o documento de inicio do Plan Director da Acuicultura Litoral. 
Neste documento recóllense as principais características e obxectivos do 
plan dende o convencemento de que para aproveitar todo o potencial e re-
cuperar o liderado acuícola perdido é necesario integrar o desenvolvemento 
da acuicultura no novo marco do modelo de ordenación do territorio proposto 
polas Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) e o Plan de Ordenación 
do Litoral (POL), xa que ambos os instrumentos perseguen o equilibrio entre 
as necesidades de desenvolvemento e mellora da calidade de vida e da 
competitividade da Comunidade Autónoma e a preservación do seu rico pa-
trimonio natural, cultural e etnográfico.

Tal e como xa se indicou, o 2 de febreiro de 2012 apróbase polo Consello 
da Xunta a Estratexia Galega da Acuicultura (ESGA) que establece o marco 
xeral de referencia das políticas públicas neste sector vital de actividade 
económica para a Comunidade Autónoma de Galicia e que establece como 
instrumento para o seu desenvolvemento o Plan Director da Acuicultura Li-
toral.

Do mesmo xeito, o Consello da Xunta, na súa sesión do 9 de febreiro de 
2012 adoptou, entre outros, o acordo de que:

• O Plan Director de acuicultura de Galicia cuxo inicio de tramitación foi 
aprobado polo Acordo do 10 de marzo de 2011, pasa a denominarse 
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Plan Director da Acuicultura Litoral de Galicia (PDAL).
• O ámbito territorial do do Plan Director da Acuicultura Litoral de Ga-

licia pasa a ser o do Plan de Ordenación do Litoral. (O cal ten unha 
dimensión de 215.359 hectáreas)..

• A tramitación do plan corresponderalle á Consellería do Medio Rural 
e do Mar e deberán colaborar na súa tramitación as Consellerías de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas; Economía e Industria; Sa-
nidade, e Traballo e Benestar.

• Aprobar a Guía de criterios de sostibilidade e integración paisaxística 
dos establecementos de acuicultura litoral, como aplicables ás zonas 
continuas situadas nos niveis 1 e 2 (descritos no informe de proposta 
do acordo) ata a aprobación definitiva do PDAL.

• As zonas continuas (detalladas no informe de proposta do acordo) si-
tuadas nestes niveis serán aptas para o desenvolvemento de activi-
dade acuícola, sen prexuízo de regulación máis limitativa imposta nos 
instrumentos de plan aplicables (territoriais, sectoriais ou urbanísticos) 
e sen ser necesario esperar á aprobación do PDAL.

• Que por Orde conxunta da Consellería de Medio Ambiente, Territo-
rio e Infraestruturas e da Consellería do Medio Rural e do Mar esta-
blecerase o réxime aplicable dos supostos nos que resulte esixible a 
avaliación de impacto ambiental e/ou estudo de impacto e integración 
paisaxística. A dita Orde correspóndese coa Orde do 15 de marzo de 
2012, conxunta das consellerías de Medio Ambiente, Territorio e In- 
fraestruturas e do Medio Rural e do Mar, sobre o réxime da avaliación 
ambiental dos establecementos de acuicultura na parte litoral da zona 
terrestre, publicada no DOG núm. 66 do mércores 4 de abril de 2012. 

Todos estes pasos e documentos dannos unha idea do modelo de plan per-
seguido para lograr establecer unha regulación da acuicultura litoral en terra 
baseada en criterios de sustentabilidade e perdurabilidade. Todos eles mos-
tran ademais unha profunda sensibilidade pola transformación da paisaxe 
litoral.

Non en balde, a historia de Galicia e a súa costa construíuse a través dun-

ha relación de dependencia dos seus recursos, que dan como resultado a 
paisaxe actual. Paisaxe que ten como soporte un rico e diverso modelado 
de xeoformas que favoreceron un fértil mosaico territorial non só en canto 
á súa biodiversidade, senón tamén no relativo aos asentamentos e activi-
dades humanas. Este plan parte do recoñecemento do litoral como unha 
unidade social, paisaxística e produtiva, ideas avanzadas todas elas no Plan 
de Ordenación do Litoral. Un entendemento do litoral como un ben patrimo-
nial en si mesmo, xa que ao redor do mar, as rías e a actividade pesqueira 
fóronse conformando asentamentos e estruturas económicas e sociais que 
moldearon a costa de Galicia, en ocasións coa mesma intensidade que as 
dinámicas naturais.

Por estes motivos, o reto deste Plan Director consiste en coordinar este 
desenvolvemento co modelo territorial proposto nas DOT e o POL, estable-
cendo as condicións para a implantación destas actividades con criterios de 
eficiencia, sustentabilidade e calidade ambiental e paisaxística.

3.2. ámBito 

No acordo do Consello da Xunta do 9 de febreiro de 2012 defínese que “o 
ámbito territorial do Plan Director da Acuicultura Litoral de Galicia pase a ser 
o do Plan de Ordenación do Litoral”. O dito ámbito será, pois, o territorio de 
todos os municipios costeiros relacionados no anexo da Lei 6/2007, do 11 de 
maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral 
de Galicia, cos matices que se establecen no artigo 3º da normativa do POL.

Este xa é un cambio substancial con respecto aos plans de acuicultura pre-
cedentes. Neles obsérvase unha superficie de 242 ha para o plan de 2005 
e de 285 ha para o plan do ano 2008. Pola súa banda, o presente plan 
toma un punto de partida diferente, tal e como xa se indicou: unha superficie 
de 215.359 ha. Este dato cuantitativo ten o seu reflexo no modelo do plan. 
Ddende a súa orixe tratouse de realizar un documento marco, estratéxico 
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con vocación de durabilidade e procurando unha metodoloxía transparente 
e veraz.

Este ámbito foi definido no POL atendendo ás variables xeodinámicas e eco-
lóxicas que definen o litoral e que, evidentemente, non responden a límites 
administrativos ou a distancias aleatorias á costa.

No POL optouse por usar as concas-vertentes como unidade básica de de-
limitación do ámbito, posto que se trata de áreas perfectamente marcadas 
no territorio pola que discorren as augas dos diferentes ríos ou arroios que 
verten ou verteron directamente ao mar:

Como se observa nas imaxes anteriores, esta aproximación dende o punto 
de vista do medio físico permite abarcar a diversidade das formas e paisaxes 
da costa de Galicia. Tras este traballo sería incoherente abordar dende un 
plan sectorial de incidencia supramunicipal que tivese por obxecto analizar 
as condicións da acuicultura litoral en terra e analizar un ámbito diferente. 
Precisamente por iso, o Consello da Xunta do 9 de febreiro de 2012 identifi-
cou o mesmo ámbito do POL como o do PDAL. Isto dános tamén unha idea 
da vontade de continuidade metodolóxica.

Figura 2.Ámbito e unidades de paisaxe. Fonte: POL.

3.3. modeLo

Tal e como xa se describiu, o obxectivo deste Plan Director é crear as condi-
cións propicias para unha acuicultura sustentable, dinámica e competitiva na 
Comunidade Autónoma de Galicia no marco da política europea e da Comu-
nidade Autónoma. O plan persegue, polo tanto, mellorar a competitividade, 
a sustentabilidade e a gobernación deste sector.

• Para aumentar a competitividade do sector é imprescindible apoiar a 
investigación e o desenvolvemento tecnolóxico de xeito coordinado e 
coherente coa planificación do espazo nas zonas costeiras e ter en 
conta as necesidades do sector. Neste sentido, a aprobación das Di-Figura 3.Ámbito e unidades de paisaxe. Fonte: POL.
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rectrices de Ordenación do Territorio de Galicia e o Plan de Ordena-
ción do Litoral establecen o marco de reflexión das políticas privadas e 
públicas nas que se debe desenvolver o sector da acuicultura.

• Para garantir un desenvolvemento sustentable da acuicultura, dében-
se promover métodos de produción e implantación respectuosos co 
ambiente e a paisaxe inducindo ao sector a que este dispoña dunha 
contorna de alta calidade, non só no que respecta ás augas senón ás 
infraestruturas e servizos e ao tratamento do espazo. Un primeiro paso 
neste sentido foi a aprobación da Guía de criterios de sustentabilidade 
e integración paisaxística dos establecementos de acuicultura litoral.

• Para mellorar os aspectos relacionados coa súa gobernación, espe-
cialmente no relativo á redución da carga administrativa, a consulta 
das partes interesadas e a información da opinión pública, a Estratexia 
Galega da Acuicultura establece o marco dunha nova política do que 
este Plan é sen ningunha dúbida un dos seus documentos de referen-
cia e desenvolvemento

Non podemos negar que, aínda que o éxito da acuicultura depende en boa 
medida da existencia dunha contorna favorable ao sector, unha industria 
acuícola sólida, dinámica e innovadora tamén beneficiará aos sectores co-
nexos contribuíndo ao desenvolvemento das zonas rurais e costeiras.

Dende este Plan Director proponse un achegamento estratéxico ás cuestións 
anteriormente enunciadas de tal forma que o proceso de selección dunha 
localización, os seus condicionantes e desenvolvemento estea relacionado 
en cada momento temporal coa innovación tecnolóxica e a planificación am-
biental e territorial vixente. Podemos dicir que o PDAL configúrase como 
un novo marco estratéxico para a implantación dos establecementos 
de acuicultura, incorporando na súa tramitación o metabolismo das ac-
tividades que se van implantar e a súa integración no territorio, en co-
herencia coa planificación en catarata e o modelo de xestión dinámica 
definido nas Directrices de Ordenación do Territorio. Así, dende o Plan 
Director séntanse as bases e se habilitan os mecanismos e ferramentas 
para a toma de decisións con respecto á posibilidade do desenvolvemento 

desta actividade no litoral de Galicia

Para iso o plan parte do recoñecemento de dúas realidades diferentes pero 
que han de coordinarse e complementarse para alcanzar as cotas de com-
petitividade, sustentabilidade e desenvolvemento desexadas. Así, e de xeito 
simplificado, podemos diferenciar entre os requirimentos da instalación acuí-
cola e a capacidade do territorio para asumir as transformacións que leva 
consigo a instalación da dita actividade. a capacidade de acollida relativa 
á aptitude (no seu sentido máis holístico) do territorio, trátase dun concepto 
máis funcional e de eficiencia da instalación, á intensidade de usos que un 
territorio pode soportar dende un punto de vista ambiental, ecolóxico e pai-
saxístico. Ambos os conceptos están estreitamente ligados ao de metabo-
lismo en relación aos procesos e transformacións que a implantación desta 
actividade induce na súa contorna.

Pero este Plan Director non se queda nun mero marco estratéxico para a 
toma de decisións, o que por outra banda supoñerá xa un cambio cualitativo 
sobre os seus predecesores, senón que, na liña do xa previsto nas DOT e 
no POL, vai máis alá e establece os mecanismos de desenvolvemento da 
actividade con criterios de calidade:

• Ambiental (do medio ambiente e das propias instalacións acuícolas en 
relación ao ambiente, á auga e ás especies), mediante a regulación 
dunha serie de criterios de sostibilidade recollidos na normativa e des-
envolvidos na súa ISA.

• Paisaxística, incorporando para o emprazamento e desenvolvemento 
de cada proxecto concreto unha serie de criterios de integración pai-
saxística que deberán ser valorados en cada caso en concreto.

• Investigación e innovación, mediante os mecanismos establecidos 
para a súa efectiva implantación que deberán valorar en cada trami-
tación. 

A acuicultura é unha actividade en plena evolución e, polo tanto, é lóxico, 
ademais de desexable, que se vexa afectada por avances tecnolóxicos que 
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melloren o seu rendemento en prol dunha maior capacidade de integración 
no medio, así como da capacidade de implantación en espazos hoxe impo-
sibles coa tecnoloxía existente.

Dentro do sector pesqueiro, a acuicultura está desenvolvendo un proceso 
innovador sen precedentes. En España estamos á vangarda da cría de pei-
xes e mariscos, e ocupamos un lugar relevante dentro do marco europeo 
neste sector. Logo de Noruega (un país que nos avantaxa notablemente en 
produción industrial acuícola e innovación) posiblemente somos dos países 
do continente con maior número de científicos dedicados á acuicultura, se 
se compara por valor de produción (en xeral, ocupamos o posto número 19 
internacional en innovación). Ao mesmo tempo, esta actividade implántase 
sobre un territorio fráxil, o litoral, que pode á súa vez sufrir modificacións de 
carácter xurídico relativas á protección, ordenación e xestión dos seus espa-
zos e especies máis característicos.

Dende estes orzamentos, o Plan Director da Acuicultura Litoral de Galicia 
suscítase como un documento dinámico, que o día da súa publicación re-
flectirá unha instantánea da situación actual do territorio e do sector, e que 
establece o mecanismo para adaptarse, en cada momento, ás circunstan-
cias e ao contexto. Para iso indúcese a unha reflexión non só particular, 
senón de alcance global en cada unha das propostas e, en consecuencia, ao                
reequilibrio do modelo derivado de cada nova actuación implantada.

O PDAL articúlase en relación coa lóxica que conflúe da identificación para 
cada instalación destas dúas variables previamente definidas.

• Coherencia territorial
• Capacidade de acollida ou índices de aptitude

3.3.1. coHerencia territoriaL

A coherencia territorial fai referencia á intensidade de usos que un territorio 
pode soportar dende un punto de vista ambiental, ecolóxico e paisaxístico, 
sobre a base das regulacións recollidas nos seus marcos normativos espe-
cíficos.

Esta cuestión podería ser valorada dende diferentes metodoloxías. Non obs-
tante, para a realización deste plan creuse oportuno non establecer novos 
marcos metodolóxicos, senón apoiarse na caracterización e identificación 
dos ámbitos, ben pola súa singularidade, fraxilidade ou representatividade 
existentes na regulación ambiental e territorial vixente.

Trátase polo tanto de caracterizar o territorio en zonas máis ou menos ho-
moxéneas nas que os valores e as particularidades sexan análogos e, ao 
mesmo tempo, fiel reflexo das sensibilidades sectoriais recollidas na regu-

Figura 4.Representación dos 4 niveis de coherencia territorial. O verde representa ao nivel 1 
(menor fraxilidade) mentres o granate ao nivel 4 (maior fraxilidade)



43

PDALGALICIA

1 2 3 4
Total 49,98% 20,43% 7,42% 22,17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sup.(Ha.) 107.642 43.990 15.980 47.745

A Coruña Lugo Pontevedra
1 28,49% 5,34% 16,15%
2 12,06% 3,92% 4,45%
3 5,22% 1,24% 0,96%
4 15,94% 1,23% 5,00%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Total 61,71% 11,73% 26,56%

PLAN DIRECTOR DA
ACUICULTURA LITORAL

lación territorial vixente. É por iso que a cartografía que agora acompaña 
este Plan é un reflexo da situación actual e deberá actualizarse conforme se 
vaian modificando as figuras ás que se fai referencia. Este é o motivo polo 
cal denominamos a esta serie cartográfica coherencia territorial. 

Á súa vez, e como xa ocorre no POL, descomponse en áreas continuas e 
descontinuas que cobren todo o ámbito do PDAL. As áreas continuas desa-
gregáronse en catro niveis representando distintos limiares de fraxilidade do 
territorio que gardan coherencia coas diferentes figuras de protección ás que 
están sometidos, dende o nivel 1, onde se sitúa o solo con menor protec-
ción, ao nivel 4, onde se agrupan as figuras de maior protección do territorio 
(espazos naturais protexidos, Rede Natura etc.). Do outro lado, as áreas 
descontinuas que representan aos corredores ecolóxicos e os espazos de 
interese, ambas definidas no POL, e que son espazos cunha regulación e 
delimitación que deberá ser axustada polo planificador de xeito motivado. 

Figura 5. Porcentaxe de ocupación dos distintos niveis no ámbito de xestión

3.3.1.1. áreas continuas:

Determínanse catro niveis de coherencia territorial, de modo que calquera 
porción do territorio leva asociado un valor dende o nivel 1 (menor protec-
ción) ao nivel 4 (maior protección):

Da lectura global destes datos de ocupación cabe destacar que os solos 
ocupados polo nivel 1 son equivalentes ao resto de niveis sumados e que o 
nivel 3 é o de menor proporción.

En canto ao repartimento provincial, o nivel 1 presenta unha especial rele-
vancia en Pontevedra, alcanzando unha cota superior ao 60%, mentres que 
é A Coruña a provincia que conta con maior proporción de solo de nivel 4, 
aquel de máxima protección e fraxilidade.

Figura 6. Proporción de superficie dos distintos niveis de coherencia territorial que conteñen 
as provincias, respecto da superficie total do ámbito
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niveles ocupación sup. (Ha.)

A Coruña 57 % 61.365

Lugo 11 % 11.501

Pontevedra 32 % 34.775

100 % 107.642

A Coruña
57%Lugo

11%

Pontevedra
32%

Dinámica de uso / Sistema Predominante / Uso A Coruña Lugo Pontevedra Total

Di
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a 
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nt

ró
pi

ca Agroforestal

Cultivos baixo plástico 0,02% 0,00% 0,03% 0,05%

Cultivos e prados 6,23% 0,93% 3,08% 10,24%

Cultivos frutícolas e de viveiro 0,10% 0,01% 0,09% 0,20%

Forestal de repoboación 12,30% 3,82% 5,14% 21,25%

Viñedos 0,07% 0,00% 0,99% 1,06%

Artificial
Canteira 0,05% 0,01% 0,01% 0,06%

Outras masas de auga 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cultural Outras formacións arbóreas 0,05% 0,00% 0,06% 0,12%

Urbanizado Artificial 4,29% 0,36% 3,51% 8,16%

Di
ná

m
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a 
de

 u
so

 N
at

ur
al

Bioxénese

Bosques autóctonos 0,08% 0,00% 0,03% 0,12%

Bosques de recolonización 0,42% 0,05% 0,28% 0,75%

Bosques de ribeira 0,40% 0,02% 0,17% 0,60%

Bosques mixtos 0,46% 0,01% 0,25% 0,72%

Matogueiras 2,98% 0,12% 1,99% 5,09%

O. form. de carácter  húmido 0,02% 0,00% 0,01% 0,03%

Vexetación costeira 1,03% 0,00% 0,50% 1,53%

Intermareal
Chairas intermareais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Marismas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Xeoformas

Cantís 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dunas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Lagoas e zonas húmidas cos-
teiras 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Praias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total general 28,49% 5,34% 16,15% 49,98%

En primeiro lugar destaca en relación á ocupación de niveis por provincias, 
que o nivel 1 posúe unha maior presenza proporcional en Pontevedra, man-
tense en Lugo e é sensiblemente inferior á media na Coruña (57% de nivel 
1 fronte ao 61,7 do total do ámbito que ocupa)

Se analiza máis detidamente o conxunto de solos que o forman e se utiliza 
para iso a cartografía de usos do solo e elementos para a valoración realiza-
da con obxecto do POL, pódese apreciar a seguinte táboa da figura 8:

É dicir, basicamente se trata de solos artificializados, xa urbanizados ou so-
metidos á explotación agrícola ou forestal que responden a escenas paisa-
xísticas moi antropizadas, próximas a contornas urbanas, periurbanas, rur-
urbanas ou dispersas, cun relevo pouco pronunciado e no que a existencia 
de infraestruturas adquire unha presenza moi evidente.

O máis destacado é o forestal de repoboación ocupando dous quinto do 
total. Outros usos destacados son os de cultivos ou prados (un quinto do 
total), utilizando só artificial (só urbanizado, basicamente) e salienta ou soto-
bosque, cun décimo do nivel 1 andares.

Figura 7. Superficies de solo de nivel 1 ocupado nas distintas provincias

nivel 1: 

O nivel 1 está composto por zonas sen protección de ningunha clase, así 
como os espazos portuarios que non estean baixo ningunha figura de pro-
tección. O repartimento nas distintas provincias é o seguinte:

Figura 8. Proporción de superficies de solo de nivel 1 respecto de cada un dos usos do solo, 
agrupados por dinámicas de uso e sistemas predominantes
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Figura 9. Proporción dos distintos usos predominantes no nivel 1

1. Artificial 9. Cultivos baixo plástico 17. Outras formacións arbóreas

2. Bosques autóctonos 10. Cultivos e prados 18. Outras formacións de Cr. húmido

3. Bosques de recolonización 11. Cultivos frutícolas e de viveiro 19. Outras masas de auga

4. Bosques de ribeira 12. Dunas 20. Praias

5. Bosques mixtos 13. Forestal de repoboación 21. Vexetación Costeira

6. Canteira 14. Lagoase zonas húmidas costeiras 22. Viñedos

7. Cantís 15. Marismas

8. Chairas intermareais 16. Matogueiras

PLAN DIRECTOR DA
ACUICULTURA LITORAL

Figura 10. Vista oblicua de Camariñas e o seu porto (A Coruña)

Figura 11. Vista oblicua da Ponte do Porto (A Coruña)

En relación á paisaxe, como pode apreciarse, teñen grande incidencia os 
espazos espazos urbanos e o ámbito destes, que non obstante, teñen a 
capacidade de estar situados próximos a solos de nivel 4 debido ao uso in-
termareal, que frecuentemente relaciona usos mariños con áreas portuarias. 
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niveles ocup. sup. (Ha.)

A Coruña 59 % 25.962

Lugo 19 % 8.451

Pontevedra 22 % 9.576

100 % 43.990

A Coruña
59%

Lugo
19%

Pontevedra
22%

Dinámica de uso / Sistema Predominante / Uso A Coruña Lugo Pontevedra Total
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ca Agroforestal

Cultivos baixo plástico 0,01% 0,00% 0,01% 0,02%

Cultivos e prados 3,98% 1,62% 1,12% 6,71%

Cultivos frutícolas e de viveiro 0,07% 0,01% 0,03% 0,10%

Forestal de repoboación 3,90% 1,58% 0,81% 6,29%

Viñedos 0,05% 0,00% 0,37% 0,42%

Artificial
Canteira 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

Outras masas de auga 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cultural Outras formacións arbóreas 0,02% 0,00% 0,03% 0,05%

Urbanizado Artificial 1,76% 0,51% 1,30% 3,56%
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a 
de
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Bioxénese

Bosques autóctonos 0,03% 0,00% 0,01% 0,04%

Bosques de recolonización 0,25% 0,05% 0,09% 0,39%

Bosques de ribeira 0,13% 0,02% 0,04% 0,19%

Bosques mixtos 0,11% 0,01% 0,04% 0,16%

Matogueiras 0,63% 0,08% 0,37% 1,08%

O. form. de carácter  húmido 0,02% 0,00% 0,00% 0,03%

Vexetación costeira 1,11% 0,04% 0,23% 1,38%

Intermareal
Chairas intermareais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Marismas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Xeoformas

Cantís 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dunas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Lagoas e zonas húmidas cos-
teiras 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Praias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total general 12,06% 3,92% 4,45% 20,43%

nivel 2: 

O repartimento do nivel 2 por provincias é o seguinte: 

Figura 12.Superficies de solo de nivel 2 ocupado nas distintas provincias

Figura 13. Proporción de superficies de chan de nivel 2, respecto de cada un dos usos do 
chan, agrupados por dinámicas de uso e sistemas predominantes.

En relación coas provincias, destaca a presenza deste nivel en Lugo (19% 
do seu chan fronte ao 11% que representa o seu ámbito no total), permane-
cendo por debaixo da media na Coruña e Pontevedra.

Está composto por áreas cunha maior fraxilidade, zonas polo xeral de paisa-
xes abertas relacionadas coa fachada litoral. Componse de:

• A zona de mellora ambiental e paisaxística do POL (40.211 ha, o que 
supón un 80,4% do territorio comprendido neste nivel).

• Zonas de reserva da biosfera (Definidas mediante a Lei 42/2007, ar-
tigos 49 e 67, as zonas de transición), aproximadamente 3.779 ha, o 
que supón o 8,5 % do territorio comprendido neste nivel.

• As brañas litorais do inventario de brañas protexidas de Galicia que 
non estean xa incluídas no nivel 4 por ser brañas protexidas ou no 
nivel 3 por estar dentro dunha área de protección costeira do POL. No 
momento actual non chega a darse tal circunstancia.

Se analizamos máis detidamente o conxunto de solos que o forman e utili-
zamos para iso a cartografía de usos do solo e elementos para a valoración 
realizada con obxecto do POL, podemos apreciar a distribución da táboa 
anterior. 
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1. Artificial 9. Cultivos baixo plástico 17. Outras formacións arbóreas

2. Bosques autóctonos 10. Cultivos e prados 18. Outras formacións de Cr. húmido

3. Bosques de recolonización 11. Cultivos frutícolas e de viveiro 19. Outras masas de auga

4. Bosques de ribeira 12. Dunas 20. Praias

5. Bosques mixtos 13. Forestal de repoboación 21. Vexetación Costeira

6. Canteira 14. Lagoase zonas húmidas costeiras 22. Viñedos

7. Cantís 15. Marismas

8. Chairas intermareais 16. Matogueiras

Figura 14. Proporción dos distintos usos predominantes no nivel 2

As escenas paisaxísticas están situadas polo xeral en transición entre zonas 
antropizadas, (xa sexa urbanas ou de urbanización dispersa) e áreas de va-
lor natural traballadas pola acción do home dende o punto de vista agrario ou 
forestal. Son escenas abertas dun enorme potencial dende o punto de vista 
paisaxístico o que esixirá dos establecementos extremar as condicións de 
integración paisaxística, non en van recolle a categoría de mellora ambiental 
e paisaxística do POL.

Figura 15.Vista oblicua da contorna do concello de Boiro (A Coruña)

Figura 16.Vista oblicua da contorna do concello de Rianxo (A Coruña)



48

niveles ocupación 
Superficie 

(Ha.)

A Coruña 70 % 11.242

Lugo  17 % 2.663

Pontevedra 13 % 2.074

100 % 15.980

A Coruña
70%

Lugo
17%

Pontevedra
13% Dinámica de uso / Sistema Predominante / Uso A Coruña Lugo Pontevedra Total
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ca Agroforestal

Cultivos baixo plástico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cultivos e prados 1,13% 0,49% 0,09% 1,72%

Cultivos frutícolas e de viveiro 0,01% 0,00% 0,00% 0,02%

Forestal de repoboación 1,94% 0,29% 0,17% 2,40%

Viñedos 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%

Artificial
Canteira 0,02% 0,00% 0,00% 0,02%

Outras masas de auga 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cultural Outras formacións arbóreas 0,01% 0,00% 0,00% 0,02%

Urbanizado Artificial 1,76% 0,51% 1,30% 3,56%
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Bioxénese

Bosques autóctonos 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

Bosques de recolonización 0,10% 0,03% 0,03% 0,16%

Bosques de ribeira 0,07% 0,02% 0,02% 0,10%

Bosques mixtos 0,07% 0,01% 0,02% 0,11%

Matogueiras 0,22% 0,00% 0,04% 0,26%

O. form. de carácter  húmido 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

Vexetación costeira 0,76% 0,16% 0,15% 1,08%

Intermareal
Chairas intermareais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Marismas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Xeoformas

Cantís 0,22% 0,07% 0,20% 0,49%

Dunas 0,07% 0,02% 0,03% 0,12%

Lagoas e Z. húmidas costeiras 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

Praias 0,14% 0,03% 0,09% 0,26%

Total general 5,25% 1,24% 0,97% 7,47%

nivel 3: 

O reparto do nivel 3 por provincias é o seguinte: 

Se se analiza máis detidamente o conxunto de solos que o forman e utili-
zando para iso a cartografía de usos do solo e elementos para a valoración 
realizada co obxecto do POL, obtense a táboa seguinte: 

En relación coas provincias, destaca a presenza deste nivel na Coruña (70% 
do seu solo fronte ao 61% que representa o seu ámbito no total), así como 
Lugo (17% fronte ao 11,7%), permanecendo por debaixo da media de for-
ma considerable Pontevedra (13% fronte ao 26,5%), menos da metade da 
media. Pola súa banda, o nivel 3 recolle un bo número de espazos caracte-
rizados polo seu elevado valor non só paisaxístico senón ambiental, como:

• Protección costeira. Definidas no POL (8.790,05 ha, o que supón un 
54% do territorio comprendido neste nivel).

• Zonas de Reserva da Biosfera, definidas mediante a Lei 42/2007, arti-
gos 49 e 67. (Zonas tampón): 506,5 ha, o que supón un 3% do territorio 
comprendido neste nivel.

• Zonas IBA (Inventarios mariños de España. Directrices de Ordenación 
do Territorio, determinación 7.2.): 7.762,1 ha, o que supón un 48% do 
territorio comprendido neste nivel.

• Tramos de Interese Natural: 7.248,22 ha, o que supón un 45% do terri-
torio comprendido neste nivel.

• Zonas Periféricas de Protección. Trátase dunha figura incluída para 
este nivel, que vén definida na Lei 42/2007, artigo 37. No entanto, na 
actualidade non existe ningún ámbito definido. 

Figura 17.Proporción de solos de nivel de coherencia territorial 3 respecto da superficie con-
creta das distintas provincias

Figura 18. Proporción de superficies de solo de nivel 3, respecto de cada un dos usos do solo, 
agrupados por dinámicas de uso e sistemas predominantes.
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1. Artificial 9. Cultivos baixo plástico 17. Outras formacións arbóreas

2. Bosques autóctonos 10. Cultivos e prados 18. Outras formacións de Cr. húmido

3. Bosques de recolonización 11. Cultivos frutícolas e de viveiro 19. Outras masas de auga

4. Bosques de ribeira 12. Dunas 20. Praias

5. Bosques mixtos 13. Forestal de repoboación 21. Vexetación Costeira

6. Canteira 14. Lagoas e zonas húmidas costeiras 22. Viñedos

7. Cantís 15. Marismas

8. Chairas intermareais 16. Matogueiras

Despréndese pois, que o uso predominante é o forestal de repoboación, se-
guido de cultivos e prados; estes xunto coa vexetación costeira e o uso artifi-
cial suman case catro quintas partes do total de usos que ocupan este nivel..

Combínanse nestas escenas paisaxísticas os perfís sedimentarios de am-
plos conxuntos dunares e os acantilados, así como engloban a maioría de 
praias de ámbitos urbanos.

Figura 19. Proporción dos distintos usos predominantes no nivel 3

Figura 20.Vista oblicua do concello de Mañón (A Coruña) Escena paisaxística. Combínanse 
nestas escenas os perfís sedimentarios de amplos conxuntos dunares e os acantilados.

Figura 21.Vista oblicua do concello de Sada (A Coruña)
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niveles ocupación sup. (Ha.)

A Coruña 72 % 34.319

Lugo 6 % 2.659

Pontevedra 22 % 10.766

100 % 47.745
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Pontevedra
22%

nivel 4: 

O reparto do nivel 4 por provincias é o seguinte:

Figura 22.Proporción de solos de nivel de coherencia territorial 4 respecto da superficie con-
creta das distintas provincias.

Recolle os lugares co máximo nivel de protección do territorio do litoral da 
Comunidade Autónoma. Trátase de espazos distinguidos na súa maioría 
con figuras de protección derivadas da lexislación ambiental europea. Está 
composta por:

• Illas e illotes.
• Protección intermareal do POL: 10.122 ha, o que supón un 21,24% do 

territorio comprendido neste nivel.
• Zonas de Reservas da Biosfera (núcleo) (Lei 42/2007, artigos 49 e 67): 

574,3 ha, o que supón un 1,2% do territorio comprendido neste nivel.
• Figuras da Rede Natura 2000 e aquelas outras derivadas da lei auto-

nómica e estatal, tales como LIC, ZEPA, Parques Nacionais, Parques 
Naturais, Reserva Natural, Áreas Mariñas Protexidas, ZEPVN, Pai-
saxes Protexidas, Monumentos Naturais, Brañas Protexidas, Brañas 
Ramsar, EPIN e ENIL : 31.622 ha, o que supón un 66,36% do te-
rritorio comprendido neste nivel.

• Sitios naturais de interese nacional, sitios naturais da Lista do patrimo-
nio mundial, da Convención sobre a protección do patrimonio mundial, 
cultural e natural (OSPAR): 1.261 ha, o que supón un 2,6 % do territo-
rio comprendido neste nivel.

• Xeoparques, aínda que na actualidade non se atopa ningún definido.
• Reservas bioxenéticas do Consello de Europa, aínda que na actualida-

de non se atopa ningunha definida.
• Normas complementarias e subsidiarias de plan provinciais: 28.033 

ha, o que supón un 58,83% do territorio comprendido neste nivel.
• Do mesmo xeito, quedarán incluídas nesta categoría aquelas figuras 

de natureza análoga á descrita que poidan ser declaradas polos acor-
dos internacionais, a lexislación estatal e a autonómica.

En relación á rede galega de espazos naturais protexidos, é importante 
recoñecer que a Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, 
recolle aqueles espazos que conteñen elementos ou sistemas naturais con 
algún valor particular ou que se protexen polo seu interese ou singularidade. 
Inclúese, polo tanto, o patrimonio natural recoñecido tanto nacional como 
internacionalmente. No artigo 9 da devandita lei recóllense os espazos natu-
rais protexidos clasificados nas seguintes categorías:

• Reserva natural
• Parque nacional
• Parque natural
• Monumento natural

• Braña protexida
• Paisaxe protexida
• Zona de Especial Protección 

dos Valores Naturais (ZEPVN)

A Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, inclúe, ademais 
dos espazos anteriormente descritos, dúas figuras de protección para aque-
les que presenten valores cun interese a escala local. Trátase das figuras 
de “Espazo natural de interese local” (ENIL) e “Espazo privado de interese 
natural” (EPIN). A declaración destes espazos regúlase a través do Decreto 
124/2005, do 6 de maio, polo que se regulan as figuras de:

• Espazo natural de interese local
• Espazo privado de interese natural
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Dinámica de uso / Sistema Predominante / Uso A Coruña Lugo Pontevedra Total
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Cultivos baixo plástico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cultivos e prados 1,42% 0,16% 0,31% 1,88%

Cultivos frutícolas e de viveiro 0,06% 0,00% 0,01% 0,08%

Forestal de repoboación 3,00% 0,22% 1,29% 4,51%

Viñedos 0,00% 0,00% 0,10% 0,10%

Artificial
Canteira 0,04% 0,00% 0,01% 0,05%

Outras masas de auga 0,02% 0,00% 0,00% 0,03%

Cultural Outras formacións arbóreas 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

Urbanizado Artificial 0,35% 0,06% 0,30% 0,71%
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Bioxénese

Bosques autóctonos 0,03% 0,00% 0,02% 0,05%

Bosques de recolonización 0,20% 0,01% 0,04% 0,25%

Bosques de ribeira 0,24% 0,02% 0,08% 0,34%

Bosques mixtos 0,08% 0,01% 0,07% 0,16%

Matogueiras 0,51% 0,03% 0,32% 0,86%

O. form. de carácter  húmido 0,75% 0,00% 0,00% 0,76%

Vexetación costeira 3,99% 0,10% 0,66% 4,75%

Intermareal
Chairas intermareais 2,27% 0,41% 1,10% 3,77%

Marismas 0,61% 0,07% 0,28% 0,96%

Xeoformas

Cantís 1,14% 0,11% 0,21% 1,46%

Dunas 0,75% 0,02% 0,11% 0,87%

Lagoas e zonas húmidas cos-
teiras 0,11% 0,00% 0,02% 0,13%

Praias 0,32% 0,03% 0,05% 0,40%

Total general 15,90% 1,23% 4,99% 22,12%
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Para valorar a súa distribución territorial e o peso relativo de todas estas 
figuras na composición das zonas englobadas dentro do nivel 4 realizouse 
a táboa da figura 22, que relaciona os usos da cartografía do POL co solo 
ocupado por este nivel. Pódese apreciar que os usos dominantes son o de 
vexetación costeira cun 4,75% e o forestal de repoboación cun 4,51%, se-
guidos de preto das claras intermareais co 3,77%. Estes tres usos supoñen 
algo máis do 13%, é dicir, máis da metade do solo ocupado polo nivel 4: 

Figura 23. Proporción de superficies de solo de nivel 4 respecto de cada un dos usos do solo, 
agrupados por dinámicas de uso e sistemas predominantes. Figura 24. Proporción dos distintos usos predominantes no nivel 4

1. Artificial 9. Cultivos baixo plástico 17. Outras formacións arbóreas

2. Bosques autóctonos 10. Cultivos e prados 18. Outras formacións de Cr. húmido

3. Bosques de recolonización 11. Cultivos frutícolas e de viveiro 19. Outras masas de auga

4. Bosques de ribeira 12. Dunas 20. Praias

5. Bosques mixtos 13. Forestal de repoboación 21. Vexetación Costeira

6. Canteira 14. Lagoase zonas húmidas costeiras 22. Viñedos

7. Cantís 15. Marismas

8. Chairas intermareais 16. Matogueiras

Debido ao alcance local do seu interese, estas dúas proteccións non se in-
clúen dentro da Rede galega de espazos naturais protexidos.
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Figura 25. Vista oblicua da contorna do concello de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Figura 26. Vista oblicua do norte do concello de Cedeira (A Coruña)

En relación coas escenas paisaxísticas pódese apreciar como as caracte-
rísticas desta categoría engloban por unha parte as superficies intermareais 
e por outra, áreas cunha importante enerxía do relevo, con masas forestais 
frondosas e de certa dimensión. Recolle do mesmo modo os acantilados 
máis pronunciados. Tamén podemos encontrar neste nivel os corredores flu-
viais. É dicir, todos xuntos conforman un abano de escenas diversas, todas 
elas cunha serie de elementos comúns:

• o seu alto grao de naturalidade
• a súa calidade ambiental
• un profundo sentimento estético froito da súa enorme riqueza plástica 

e formal

3.3.1.2. áreas descontinuas: 

Estas áreas reflicten as xa recollidas no POL e configúranse como áreas de 
carácter territorial que, en atención á súa especial fraxilidade e valor, ou por 
servir como elementos de conexión dende o punto de vista natural como 
cultural, foron identificadas como espazos a preservar necesarios para o bo 
funcionamento do sistema. Superpóñense ás Áreas continuas e supoñen 
unha intensificación dos valores destas.

É dicir, do mesmo xeito que na regulación recollida, no POL as áreas des-
continuas se superpoñen ás continuas resaltando os seus valores. Trátase 
de ámbitos nos que o principal valor é a conectividade e/ou a representativi-
dade. Son espazos nos que o planificador conta con certa folgura á hora de 
delimitalas sen que estas perdan a súa funcionalidade e a súa identidade. 
Son:

os corredores ecolóxicos recollidos no poL:

Atópanse recollidos nesta categoría, entre outros, os cursos de auga e a súa 
vexetación de ribeira, así como os espazos adxacentes necesarios para o bo 
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nivel ocupación sup. (Ha.)

1 55 % 11.718

2 19 % 4.009

3 7 % 1.468
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100 % 21.230
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funcionamento dos hábitats de especial valor ecolóxico que os conforman, 

actuando como garante da conectividade entre as áreas costeiras e os es-
pazos interiores de valor ambiental.

A protección de corredor segue o criterio de conectividade ecolóxica reco-
llido na lexislación europea, estatal e autonómica sobre conservación da 
natureza e a protección da paisaxe. En particular, xa a Directiva Hábitats 
(1992) recolle a conectividade ecolóxica e a promoción dos elementos li-
neais da paisaxe no seu artigo 10. Dela deriva a incorporación deste criterio 
á lexislación estatal e autonómica en materia de conservación da diversida-
de biolóxica.

súa distribución espacial despréndese que máis da metade dos corredores 
se sitúan en solos de nivel 1 de coherencia territorial, un 19% están en ni-
veis 2 e 4 mentres en nivel 3 quedan o resto de solos. Non debe resultarnos 
estraño, posto que os ríos son un dos elementos vertebradores do territorio 
e nas súas marxes localizouse boa parte dos asentamentos e da actividade 
produtiva. Precisamente por iso, malia o seu enorme valor ambiental e eco- 
lóxico, atópanse en espazos fortemente modificados.

Figura 27. Imaxe da serie cartográfica de modelo do POL.

Así por exemplo, o artigo 2 da Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación 
da natureza, establece que a lei inspírase entre outros, no seguinte principio: 
“A conservación da biodiversidade a través do mantemento dos procesos 
ecolóxicos esenciais, garantindo a conexión das poboacións de fauna e flora 
silvestres e preservando a diversidade xenética”.

Os 500 corredores ecolóxicos analizados no POL supoñen unha superficie 
de territorio de 21.231 ha equivalentes ao 9,86% do ámbito do PDAL. Da 

Figura 28. Superficie de corredores ecolóxicos repartida entre os 4 niveis de coherencia.

espazos de interese: 

Comprende aqueles espazos que, con independencia da súa situación nun-
ha ou varias das áreas do Plan, posúen unhas características singulares 
e homoxéneas que lles fan merecedores dun especial recoñecemento en 
atención á súa identidade e calidades perceptivas.

Inclúense nesta categoría espazos que posúen unha xeomorfoloxía singular, 
conteñen taxons endémicos, vulnerables ou de distribución reducida ou inci-
den no imaxinario colectivo do litoral de Galicia. Polo tanto, co dobre obxec-
tivo de preservar e favorecer o coñecemento dos valores naturais e culturais 
do litoral, recóllense na cartografía os espazos de interese que aglutinan:
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• Espazos de interese paisaxístico
• Espazos de interese do relevo e exposición visual
• Espazos de interese xeomorfolóxico
• Espazos de interese de taxon

A particularidade de cada un deles atópase recollida na cartografía de Usos 
e elementos para a valoración, así como nas fichas das unidades de paisaxe 
que acompañan o POL e atópanse identificados como espazos de interese 
paisaxístico (EIP) e espazos de interese xeomorfolóxico (EIX), espazos de 
interese de taxons (EIT) e enerxía do relevo e exposición visual.

Os espazos de interese están distribuídos nos distintos niveis previamente 
analizados. Tal e como xa se indicou, correspóndense con espazos de enor-
me singularidade e polo tanto é necesario telos en conta en todo o territo-
rio. Son ademais (especialmente os espazos de interese paisaxístico) os de 
maior identificación e sentido de pertenza pola sociedade.

Nota: Representatividade

Só para os efectos de poder ter unha mellor identificación do que supón esta 
identificación de áreas continuas e descontinuas no territorio e para que poi-
damos comprender como opera o modelo proposto polo PDAL é interesante 
analizar os seguintes resultados.

niveis por provincias

Cuantificación de niveis de coherencia territorial por provincias e porcenta-
xes. Apréciase como a presenza do nivel 1 é maioritaria. Así mesmo, desta-
ca unha maior presenza deste nivel na provincia de Pontevedra.

niveis por dinámica de usos
Como pode apreciarse, a diná-
mica antrópica concentra a maior 
proporción de solo de nivel 1, 
mentres é na dinámica natural 
onde o nivel 4 alcanza unha pre-
senza máis significativa. 

Figura 29. Imaxe da serie cartográfica de modelo do POL. Cun tramado de raias diagonais e 
bordeado de puntos en cor verde oliva delimítanse os espazos de interese.

Figura 30. Superficie de corredores ecolóxicos repartida entre os 4 niveis de coherencia

Figura 31. Ocupación de niveis en función do 
sistema de usos sobre o que se desenvolve
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niveis por predominancia de usos

Neste gráfico preséntanse os 7 sistemas predominantes de usos: agrofores-
tal, artificial, bioxénese, cultural, intermareal, urbanizado e xeoformas. Todos 
eles segundo a proporción de niveis de coherencia que soportan.

Nun extremo destaca o sistema intermareal que alberga o 100% de nivel 4 
e o de xeoformas que maioritariamente se sitúa en nivel 4 e parcialmente en 
nivel 3, mentres o nivel 1 concéntrase principalmente en agroforestal, artifi-
cial, cultural e urbanizado. 

niveis por usos

Nesta serie gráfica móstranse todos os usos da serie cartográfica do POL de 
usos e elementos do territorio, e o repartimento segundo niveis de coheren-
cia. As praias, as formacións húmidas, as marismas, as lagoas, as dunas, 
todas elas caracterízanse por estar maioritariamente en solos de nivel 4. No 
extremo oposto, os usos forestais, os de cultivos etc. mostran predominan-
cia polo nivel 1, aínda que cun repartimento proporcionado escalarmente co 
resto de niveis.  

3.3.2 capacidade de acoLLida ou índices de aptitude

A capacidade de acollida recolle aqueles ámbitos territoriais que teñen con-
dicións adecuadas para a localización de establecementos de acuicultura 
atendendo ás necesidades destes. É dicir, responde a criterios de eficacia 
mirados unicamente dende a óptica do sector e atendendo aos condicionan-
tes técnicos e tecnolóxicos do momento actual. Como xa se explicou, é lóxi-
co que esta actividade, froito da demanda e da súa boa situación           em-
presarial, siga evolucionando no sentido de incorporar unha tecnoloxía que 
sexa máis independente dos condicionantes físicos. Isto favorecerá unha 
maior aceptación social da acuicultura, posto que xa non se demandarán lu-
gares tan emblemáticos e representativos unicamente pola súa proximidade 
ao mar.

No contexto actual elaboráronse dous índices que agrupan estes conceptos:

• O índice de aptitude tecnolóxica  IAT
• Índice de aptitude infraestrutural IAI

Figura 32. Reparto de niveis nos distintos usos de valoración do POL
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3.3.2.1. o índice de aptitude tecnoLóXica (iat)

Este índice pon en consideración todas as características técnicas idóneas 
que debe reunir un lugar para localizar unha instalación acuícola na actuali-
dade. Como se pode observar da análise dos establecementos de acuicul-
tura existentes, as características fisiográficas do territorio son variables 
esenciais á hora de valorar a súa aptitude para dar resposta aos requirimen-
tos tecnolóxicos das instalacións de acuicultura litoral.

Nos nosos días aínda podemos dicir que a implantación dun establecemento 
de acuicultura litoral está moi limitada dende o punto de vista tecnolóxico, 
xa que variables como a altitude, a distancia á costa, ou a rugosidade do 
terreo, entre outras, son determinantes. As instalacións de acuicultura litoral 
requiren de auga de mar que é necesario bombear dende o lugar de cap-
tación, polo que a altitude á que se atope a instalación é, hoxe en día, un 
factor fundamental á hora de valorar a viabilidade económica do proxecto.

Estas instalacións necesitan, ademais, auga de moi boa calidade. Nese 
sentido, a costa galega proporciona un marco incomparable para esta acti-
vidade e enormemente singular no continente. A temperatura e calidade de 
nutrientes das costas galegas supoñen unha oportunidade para a implanta-
ción de moitas das especies adecuadas para a acuicultura. Con todo, este 
é un dato do que na actualidade non dispoñemos con carácter homoxéneo 
para toda a costa e, polo tanto, deberá ser obxecto de valoración en cada 
caso e en cada momento, de acordo cos principios de xestión dinámica e 
metabolismo indicados nos capítulos anteriores. Ademais, trátase dun pará-
metro altamente variable, de modelizado xeral complexo, dificilmente vincu-
lable ás características propiamente fisiográficas do territorio.

A distancia das instalacións ao punto de toma de auga de mar tamén é un 
parámetro condicionante á hora de situar unha instalación. Así, hoxe en día, 
a maior proximidade da costa menor custo de implantación de infraestrutu-
ras de transporte de auga á instalación.

As características fisiográficas relacionadas coa rugosidade do terreo, 
como a pendente e a súa variabilidade, tamén son factores tecnoloxicamen-
te limitadores á hora de seleccionar localizacións. As zonas abertas, con su-
perficies menos rugosas e con menor accidentalidade orográfica son zonas 
que requiren un menor investimento para a implantación da instalación.

Das variables anteriormente descritas só a altitude e a probabilidade de 
inundación teñen un carácter excluínte á hora de elixir unha localización. Os 
espazos que se atopen a máis de 30 metros de altitude quedan descartados 
do cálculo, xa que o custo de implantar instalacións de acuicultura litoral a 
esta cota e coa tecnoloxía actualmente existente é inviable, ademais dos 
espazos con alta probabilidade de inundación.

Ademais, as ferramentas resultado do proceso metodolóxico que a conti-
nuación se describen foron deseñadas como ferramentas de xeoproceso 
que poderán ser facilmente accesibles a través de contornas web de forma 
que poderían ser ofrecidas aos potenciais promotores como ferramentas de 
modelación dinámica que faciliten a toma de decisións á hora de buscar po-
tenciais localizacións. O modelizado realizarase do xeito máis automatizado 
posible, mediante a integración de, polo menos, os parámetros aquí expre-
sados e sempre de forma obxectiva, concreta e accesible.

obtención do índice: 

Unha vez se obtiveron os modelos dixitais de altitude, pendente, rugosida-
de, distancias á costa e perigosidade por inundación, integráronse dentro 
do modelo descrito na figura 1 (Diagrama de fluxo proposto), segundo o cal 
ademais aplicouse a corrección da cota máxima admisible e introducíronse 
especificacións concretas en relación a edificacións, estradas e portos.

O resultado obtido é un novo modelo dixital con valores de 1 a 20, onde 20 
representa o máximo de aptitude tecnolóxica do territorio para recibir insta-
lacións de acuicultura litoral.
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Este resultado reclasificouse en 4 cuantís:

código índice índice ocupación % área (Ha.)

1 No apto 73,37 158.005

2 Baixo 10,80 23.262

3 Medio 7,99 17.197

4 Alto 7,84 16.892

100,00% 215.359

Figura 33. Relación entre o valor empregado e o seu nivel de coherencia de referencia

Figura 34. Ocupación de solo 
segundo os catro valores do 

índice IAT

Como se aprecia, o valor 1 do índice é o que maior presenza ten, con algo 
máis do 73% de ocupación no ámbito. Trátase, como se viu, do valor dende 
o punto de vista da aptitude tecnolóxica máis baixo e, polo tanto, de menor 
idoneidade para a situación de instalacións acuícolas. Os valores 2 a 4 su-
man o total do 26% restante, contando o de maior idoneidade, o valor 4 con 
16.892 hectáreas.

distribución territorial:

Todos estes gráficos móstrannos como estamos, cos condicionantes tecno-
lóxicos actuais, ante unha actividade na que a oferta de solo é relativamente 
escasa posto que os condicionantes fisiográficos da actividade son moi es-
pecíficos:

Os resultados obtidos confirman a formulación teórica do modelo de cálculo 
anteriormente descrito, onde:

• As zonas de moi baixa aptitude, representadas en cor crema, abar-
can aquelas zonas con cotas superiores aos 30 metros, ademais da-
quelas zonas con alto risco de quedar inundadas por probables subi-
das do nivel do mar.

• As zonas con aptitude alta, representadas en cor verde, son aquelas 
zonas próximas á costa, con pouco desnivel respecto da posible toma 
de auga e con escasos accidentes orográficos que dificulten as tare-
fas de edificación e explotación.

• os portos aparecen cun valor máximo de aptitude, xa que se lles 
asigna o valor máximo obtido de todos os parámetros.

• as estradas aparecen como zonas con baixa aptitude tecnolóxi-
ca, aínda que dende o punto de vista da análise estrita dos parámetros 
orográficos poderían estar dentro de zonas de aptitude alta.

Como forma de sintetizar o que supón territorialmente a aplicación deste 
índice móstranse a continuación algúns datos explicativos: 

A Coruña Lugo Pontevedra

Valor de IAT Ocupación área (Ha.) Ocupación área (Ha.) Ocupación área (Ha.)

1. Moi poca 46,50% 100.132 8,82% 18.989 18,06% 38.883

2. Pouca 6,33% 13.622 1,06% 2.277 3,42% 7.362

3. Media 4,62% 9.952 0,79% 1.705 2,57% 5.540

4. Alta 4,26% 9.183 1,07% 2.303 2,51% 5.405

Total 61,71% 132.890 11,74% 25.276 26,56% 57.192



58

A Coruña Lugo Pontevedra

A Coruña Lugo Pontevedra
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

consideracións

O índice construído a través da metodoloxía aquí descrita avalía o óptimo 
que é cada punto do territorio para a implantación de instalacións de acuicul-
tura litoral, en base a cada unha das variables mencionadas.

Este conxunto de variables integra as restricións tecnolóxicas identificadas 
como de maior relevancia a día de hoxe. Debe terse en conta que este cál-
culo non incorpora os requirimentos de superficie mínima de implantación 
e planta asociada que, con todo, serán un factor a ter en consideración á 
hora de seleccionar unha localización xa que, en ocasións, pode dar lugar á 
necesidade de implantar solucións de enxeñería que modifiquen a orografía 
actual, cuestión doutra banda non desexada. Por exemplo, en determinadas 
franxas estreitas de baixa cota moi próximas á costa os resultados obtidos 
son de alta aptitude tecnolóxica. Con todo, xa veremos como se trata de 
lugares pouco accesibles e de enorme valor.

Doutra banda, e tal e como xa se indicou, o diagrama de fluxo que sintetiza o 
proceso de cálculo non ten en conta as variables relacionadas coa calidade 
da auga polos motivos xa expostos. Con todo, e dado que a metodoloxía 
proposta para a xestión do PDAL é de natureza dinámica, proponse tamén 
outro diagrama de procesos que inclúe variables relacionadas coa calidade 
da auga. As ditas variables poderanse incorporar ao modelo unha vez datos 

Figura 35.Proporción de superficie dos distintos valores de IAT que conteñen as distintas 
provincias, respecto da súa superficie total.

destas estean dispoñibles. Concretamente empréganse as situacións xeo-
gráficas definidas como zonas con calidade apta e zonas con calidade non 
apta.

Ademais, sería oportuno que, na medida do posible, os diferentes paráme-
tros de reclasificación que a metodoloxía propón se calibrasen con datos de 
produción -rendibilidade- especie-consumo enerxético: procedentes da 
industria de acuicultura litoral.

modelaxe dinámica: 

Un dos obxectivos que se perseguen á hora de deseñar as ferramentas que 
compoñen a metodoloxía para o cálculo do Índice de Aptitude Tecnolóxica é 
o de que o devandito proceso metodolóxico quede implantado de forma que 
sexa unha eficiente ferramenta de xestión dinámica do territorio. Para iso, 
creouse un modelo de xeoproceso completamente parametrizado e confi-
gurable que poida ser reutilizado e redeseñado por terceiros sen necesida-

Figura 36. Mostra de franxa estreita próxima a acantilado con aptitude tecnolóxica. Punta 
Chirlateira
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de de grandes esforzos. Tamén está pensado para que poida ser publicado 
como ferramenta de xeoproceso e consumido dende múltiples plataformas. 
Isto permite poñer a disposición do sector da acuicultura litoral un conxunto 
de ferramentas en ámbitos web de doado acceso e manexo que faciliten 
a busca de posibles localizacións para as instalacións acuícolas. 

distribución territorial:

De novo, e aos efectos de poder valorar a súa implantación territorial, pre-
séntase a continuación unha relación dos usos máis representativos en 
relación ao índice de aptitude tecnolóxica que se considerou como idóneo 
(valores 2,3 e 4):

Dinámica de uso / Sistema Predominante / Uso A Coruña Lugo Pontevedra Total

Di
ná

m
ic

a 
de

 u
so

 A
nt

ró
pi

ca Agroforestal

Cultivos baixo plástico 4,72% 1,25% 1,96% 7,93%

Cultivos e prados 0,09% 0,01% 0,05% 0,15%

Cultivos frutícolas e de viveiro 1,82% 0,46% 0,92% 3,19%

Forestal de repoboación 0,05% 0,00% 0,67% 0,71%

Viñedos 0,01% 0,00% 0,03% 0,04%

Artificial
Canteira 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%

Outras masas de auga 0,02% 0,00% 0,00% 0,02%

Cultural Outras formacións arbóreas 0,03% 0,00% 0,04% 0,08%

Urbanizado Artificial 3,29% 0,55% 2,62% 6,45%

Di
ná

m
ic

a 
de

 u
so

 N
at

ur
al

Bioxénese

Bosques autóctonos 0,04% 0,01% 0,02% 0,06%

Bosques de recolonización 0,36% 0,06% 0,18% 0,59%

Bosques de ribeira 0,56% 0,05% 0,22% 0,83%

Bosques mixtos 0,19% 0,02% 0,13% 0,34%

Matogueiras 0,21% 0,03% 0,41% 0,65%

O. form. de carácter  húmido 1,41% 0,16% 0,52% 2,09%

Vexetación costeira 0,05% 0,00% 0,00% 0,05%

Intermareal
Chairas intermareais 0,19% 0,06% 0,04% 0,29%

Marismas 0,45% 0,05% 0,24% 0,74%

Xeoformas

Cantís 0,64% 0,12% 0,19% 0,95%

Dunas 0,68% 0,04% 0,13% 0,85%

Lagoas e Z. húmidas costeiras 0,09% 0,00% 0,02% 0,11%

Praias 0,32% 0,05% 0,10% 0,46%

Total general 15,21% 2,92% 8,50% 26,63%

Figura 37. Gráfico que mostra a proporcionalidade dos usos máis dominantes na superficie 
ocupada polos valores de IAT máis idóneos para a instalación acuícola (2, 3, 4)

1. Artificial 9. Cultivos baixo plástico 17. Outras formacións arbóreas

2. Bosques autóctonos 10. Cultivos e prados 18. Outras formacións de Cr. húmido

3. Bosques de recolonización 11. Cultivos frutícolas e de viveiro 19. Outras masas de auga

4. Bosques de ribeira 12. Dunas 20. Praias

5. Bosques mixtos 13. Forestal de repoboación 21. Vexetación Costeira

6. Canteira 14. Lagoas e zonas húmidas costeiras 22. Viñedos

7. Cantís 15. Marismas

8. Chairas intermareais 16. Matogueiras

Figura 38. Táboa que relaciona superficies do ámbito onde se sitúa un uso, onde se dan con-
dicións de accesibilidade favorables (1,2,3)
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3.3.2.2. o índice de aptitude inFraestruturaL (iai)

Outro dos factores que inflúen na aptitude dun territorio para a acollida de 
instalacións acuícolas é a dispoñibilidade de infraestruturas viarias sufi-
cientes e adecuadas. Pero tamén inflúe o custo necesario para crear as di-
tas infraestruturas no caso de non existir. Para seleccionar as zonas idóneas 
de instalación realizouse dende o Instituto de Estudos do Territorio de Galicia 
un estudo de accesibilidade ás vías de comunicación. Neste estudo non 
só se tiveron en conta as distancias directas (euclidianas) ás infraestruturas, 
senón que se ponderaron os resultados en función doutros factores que in-
flúen no grao de accesibilidade a cada punto do territorio 

Para ponderar as distancias euclidianas ás vías de comunicación realizouse 
unha imaxe de puntos dos custos que inflúen na accesibilidade. Esta capa 
de custos calcúlase a partir de varios factores:

1. Pendentes do terreo
2. Usos do solo
3. O efecto barreira de autopistas, vías rápidas, corredores e ferrocarril
4. Corredores ecolóxicos
5. Espazos naturais protexidos e espazos de interese
6. Elementos patrimoniais
7. Distancia a vías de comunicación segundo a importancia destas

proceso metodolóxico: índice de accesibilidade a vías de comunica-
ción.

Para a realización do índice de accesibilidade dende o territorio foron selec-
cionadas as vías e os nodos de comunicación do ámbito de estudo. Neste 
índice calcúlase o custo de accesibilidade dende cada punto do territorio ás 
vías e nodos de comunicación, tendo en conta cales son as zonas accesi-
bles das vías. Así, realizouse a análise a partir de dúas capas de informa-
ción: as infraestruturas de comunicación e unha imaxe de puntos de custos 
de accesibilidade.

a) infraestructuras de comunicación

Utilizáronse as vías de comunicación, eliminando do cálculo as autopistas, 
vías rápidas e corredores, excepto nas zonas de enlace. Isto é debido a que 
ás ditas vías só se pode acceder nos enlaces. Tamén foi incluída a informa-
ción das estacións de tren, pero non as vías, así como foron incluídos os 
portos como puntos de acceso importantes.

A proposta metodolóxica inclúe a creación de tres índices: índice de accesi-
bilidade a vías de comunicación, índice de accesibilidade a nodos de gran-
des infraestruturas e índice de accesibilidade a fontes de enerxía.

O feito de separar o índice de aptitude infraestrutural nestes tres novos ín-
dices é debido a que a metodoloxía proposta inclúe tres elementos que ha-
berán de ponderarse coas distancias ás vías de comunicación, nodos de 
grandes infraestruturas e liñas eléctricas para incluír elementos de dificulta-
de de acceso.

• pendente do terreo. A pendente é unha característica do medio que 
inflúe directamente na dificultade para acceder ás vías de comunica-
ción, nodos de grandes infraestruturas e liñas eléctricas actualmente 
existentes. O custo das obras de acceso ás ditas entidades é direc-
tamente proporcional ás pendentes do terreo, xa que implican unha 
maior complexidade das obras.

• usos do solo. Os usos do solo teñen unha relación menos directa 
co custo de acceso. Incluíronse neste proceso metodolóxico por dous 
motivos:
 - A presenza de determinados usos do solo (praias, dunas, etc.) po-

den ser excluíntes á hora de determinar as vías de acceso.
 - Non todos os usos implican a mesma potencial complexidade para 

realizar as obras de acceso. 
• corredores e espazos de interese. Os tres factores de ponderación 

do custo de accesibilidade contan na metodoloxía con dous índices 
que permiten dar maior ou menor peso a estes.
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índice de accesibilidade a vías de comunicación

Para o cálculo deste índice utilizouse a área de influencia cara ao interior 
dende as zonas de nivel 3 e 4 e como datos de entrada empregouse a rede 
de estradas, o modelo dixital do terreo e os polígonos de usos do solo e 
espazos de interese e corredores ecolóxicos. 

índice de accesibilidade a nodos de grandes infraestruturas

O proceso metodolóxico para o cálculo do índice de accesibilidade a nodos 
de grandes infraestruturas requiriu a creación (dixitalización) dunha capa de 
puntos que represente os nodos de acceso e saída de autopistas, autovías, 
ferrocarrís, portos e aeroportos. Aos datos empregados no índice anterior 
substituíuselles as estradas polos nodos de entrada e saída de ferrocarril, 
autopistas, autovías, aeroportos e portos. 

índice de accesibilidade a fontes de enerxía

O proceso metodolóxico para o cálculo deste índice é igual que para os 
anteriores, só que substituíndo a información de puntos de acceso pola das 
liñas eléctricas. 

b) imaxe de puntos de custos

Procedeuse á elaboración dun mapa de custos, ponderando varios factores 
que inflúen no grao de accesibilidade dende o territorio ás vías e nodos de 
comunicación. Realizáronse varias capas de custos que finalmente foron 
fusionadas nunha capa de custos totais.

Para calcular estas capas e asignar os custos de accesibilidade seguíronse 
varios tipos de criterios::

• Criterios de custos ecolóxicos e ambientais
• Criterios de custos económicos

• Criterios de protección patrimonial
• Criterios sociais

A imaxe de puntos de custos pondera a accesibilidade de cada punto do 
territorio. Esta capa obtense a partir de sete variables: para cada variable 
creouse unha capa de imaxe de puntos independente cun tamaño de píxel 
de 5 metros, no que se asigna un valor de custo por píxel atendendo ás súas 
características.

Os valores de custo por píxel dependen non só do custo económico, senón 
ademais doutras cuestións: valor ecolóxico, patrimonial, dificultade na exe-
cución da infraestrutura, sensibilidade social á nova infraestrutura etc.

Realizouse unha correlación dos valores de custo entre as diferentes capas 
para que poidan ser comparables e operables entre si, sobre todo tendo en 
conta que o resultado final é a suma aritmética de cada unha das sete capas. 
Na asignación de custos, valores superiores indican unha maior dificulta-
deou custo de accesibilidade á hora de suscitar unha infraestrutura.

• Valores entre 1-50: Zonas “aptas” para a creación de infraestruturas 
Os diferentes valores asignados atenden á dificultade de creación de 
novas infraestruturas, dependendo da súa pendente, o seu valor eco-
lóxico e o seu valor de produción agrícola e forestal.

• Valores entre 100-200: barreiras franqueables de dificultade media, 
zonas con pendentes importantes, vías de comunicación existentes, 
elementos patrimoniais, corredores ecolóxicos e espazos de interese 
segundo o POL.

• Valores entre 300-500: barreiras dificilmente franqueables, asigna-
das a terreos con pendentes superiores ao 45%, espazos naturais e 
zonas de alto valor ecolóxico, acantilados, praias, dunas, marismas, 
etc.

• Valores superiores a 1000: barreiras extremadamente difíciles de 
franquear, asignadas aos valores de edificación.
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Seguindo estes criterios, ponderáronse os custos das diferentes capas de 
información (pendentes, usos do solo, grandes infraestruturas, corredores 
ecolóxicos, espazos naturais protexidos, espazos de interese, patrimonio, 
grandes nodos de comunicación, densidade de poboación e ocupación do 
territorio).

c) cálculo

A partir destas capas de custos calculamos unha capa definitiva de custos 
totais para a zona de estudo. Decidiuse realizar unha suma de todas as ca-
pas. Así, a capa de custos totais ten en conta todos os factores analizados. 
Como xa indicamos anteriormente, os ditos factores xa foron ponderados de 
forma individual e seguindo criterios ecolóxicos, ambientais, económicos, 
patrimoniais e sociais.

A partir desta capa de custos totais e da capa de vías de comunicación 
elaborada ao principio do proceso, procedemos a crear o índice de accesibi-
lidade da zona de estudo. Este índice indicaríanos o custo de accesibilidade 
ás vías de comunicación dende cada punto do territorio.

Figura 39. Custos totais e índice de accesibilidade Figura 40. Apréciase a diferenza na accesibilidade dunha zona de complexa orografía e outra 
con mellor aptitude para recibir infraestrutura.

Código índice Índice Ocupación % Área (Ha.)

1 Moi accesible 1,54 3.319

2 Bastante accesible 32,21 69.373

3 Accesible 24,40 52.537

4 Poco accesible 14,59 31.429

5 Moi poco accesible 14,03 30.221

6 Non accesible 13,22 28.477

100,00 215.359

Figura 41. Equivalencia dos valores dos seis niveis do índice de IAT e superficie ocupada 

Nos resultados pódese apreciar que a accesibilidade non aumenta nas zo-
nas próximas ás autopistas, debido a que só son accesibles en enlaces e 
apréciase como diminúe a accesibilidade a medida que se incrementa a 
pendente e se complica a orografía. As zonas con mellor accesibilidade son 
aquelas que teñen unha boa rede viaria e que non teñen elementos de custo 
que impidan a creación de novas infraestruturas.
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d) distribución territorial:

Como se aprecia, o valor 1 do índice é o que menor presenza ten. Con algo 
máis do 1,5% de ocupación no ámbito, responde ás condicións de accesi-
bilidade máis altas e, polo tanto, de maior idoneidade para a situación de 
instalacións acuícolas. Os valores 2 e 3 representan idoneidades aceptables 
e suman máis do 56% do total, restando case un 42% (niveis 4 a 6) dunha 
idoneidade baixa. Así que se podería dicir que unhas 125.000 hectáreas do 
ámbito contan cun bo valor dende o punto de vista infraestrutural.

e) repartimento provincial

Se analizamos a relación do resultado deste índice ca documentación con-
tida no mapeamento dos Usos do solo e os elementos de avaliación para 
POL, está claro que as provincias de Lugo e Pontevedra teén unha pro-
porción maior de terra adecuada accesibilidade, así como A Coruña aínda 
sendo a provincia que máis chan apto presenta, a súa proporción de chan 
innaccesible resulta máis elevada que nas outras dúas provincias.

Figura 42. Reparto do índice de custos totais e índice de accesibilidade no ámbito

a coruña Lugo pontevedra
Valores ocupación área (Ha.) ocupación área (Ha.) ocupación área (Ha.)

1. 0,85% 1.821 0,21% 445 0,49% 1.053

2. 17,64% 37.991 4,50% 9.692 10,07% 21.689

3. 14,39% 30.989 2,78% 5.981 7,23% 15.565

4. 9,45% 20.359 1,48% 3.197 3,66% 7.872

5. 9,59% 20.646 1,44% 3.110 3,00% 6.464

6. 9,79% 21.081 1,32% 2.848 2,11% 4.547

61,71% 132.890 11,74% 25.276 26,56% 57.192

Figura 43. Táboa que relaciona superficies do ámbito onde se sitúa un uso, en proporción co 
total do ámbito.

Figura 44. Gráfico que mostra a proporcionalidade dos usos máis dominantes na superficie 
ocupada polos valores de IAI máis idóneos (1, 2, 3).
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Dinámica de uso / Sistema Predominante / Uso A Coruña Lugo Pontevedra Total
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ca Agroforestal

Cultivos baixo plástico 11,15% 3,00% 4,15% 18,30%

Cultivos e prados 0,17% 0,02% 0,12% 0,31%

Cultivos frutícolas e de viveiro 9,99% 2,95% 4,03% 16,97%

Forestal de repoboación 0,11% 0,00% 1,30% 1,42%

Viñedos 0,02% 0,00% 0,04% 0,07%

Artificial
Canteira 0,01% 0,01% 0,00% 0,02%

Outras masas de auga 0,01% 0,00% 0,00% 0,02%

Cultural Outras formacións arbóreas 0,09% 0,00% 0,09% 0,18%

Urbanizado Artificial 3,29% 0,55% 2,62% 6,45%

Di
ná

m
ic

a 
de

 u
so

 N
at

ur
al

Bioxénese

Bosques autóctonos 0,06% 0,01% 0,03% 0,09%

Bosques de recolonización 0,70% 0,11% 0,36% 1,18%

Bosques de ribeira 0,42% 0,05% 0,17% 0,64%

Bosques mixtos 0,42% 0,03% 0,25% 0,70%

Matogueiras 1,57% 0,09% 1,51% 3,17%

O. form. de carácter  húmido 1,51% 0,16% 0,59% 2,26%

Vexetación costeira 0,09% 0,00% 0,00% 0,09%

Intermareal
Chairas intermareais 0,15% 0,02% 0,12% 0,29%

Marismas 0,03% 0,01% 0,02% 0,06%

Xeoformas

Cantís 0,08% 0,03% 0,07% 0,18%

Dunas 0,06% 0,01% 0,03% 0,10%

Lagoas e Z. húmidas costeiras 0,01% 0,00% 0,00% 0,02%

Praias 0,08% 0,01% 0,06% 0,16%

Total general 32,88% 7,48% 17,79% 58,15%

3.4. Xestión do pLan

3.4.1. a eLección da LocaLiZación

Ata agora o que vimos é unha presentación dos distintos elementos e valo-
res que compoñen o modelo do PDAL. Como describimos, uns representan  
a coherencia territorial ou a aptitude do territorio para absorber unha trans-
formación froito da implantación dun determinado uso. É dicir, son o reflexo 
da súa resistencia e fraxilidade e están recollidos na cartografía denominada 
de coherencia territorial.

Ao mesmo tempo, unha mirada máis profunda e detallada na serie cartográ-
fica de Usos do solo e elementos para a valoración permítenos recoñecer 

Figura 45.Táboa que relaciona superficies do ámbito onde se sitúa un uso, en proporción co 
total do ámbito.

Figura 46.Gráfico que mostra a proporcionalidade dos usos máis dominantes na superficie 
ocupada polos valores de IAI máis idóneos (1, 2, 3).

1. Artificial 9. Cultivos baixo plástico 17. Outras formacións arbóreas

2. Bosques autóctonos 10. Cultivos e prados 18. Outras formacións de Cr. húmido

3. Bosques de recolonización 11. Cultivos frutícolas e de viveiro 19. Outras masas de auga

4. Bosques de ribeira 12. Dunas 20. Praias

5. Bosques mixtos 13. Forestal de repoboación 21. Vexetación Costeira

6. Canteira 14. Lagoase zonas húmidas costeiras 22. Viñedos

7. Cantís 15. Marismas

8. Chairas intermareais 16. Matogueiras
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ecolóxicos (azul), (áreas discontinuas)) non afectados por áreas desconti-
nuas son, en principio, zonas idóneas nos que a posta en marcha dun esta-
blecemento de acuicultura deberá adecuarse aos condicionantes expresa-
dos na normativa deste plan, que terán que ver coa toma en consideración 
dos condicionantes de integración paisaxística en atención aos seus valo-
res. Son, polo tanto, os ámbitos máis idóneos nos que dende o PDAL se 
propón que o sector dirixa a súa actividade, posto que os seus efectos sobre 
o territorio supoñen impactos moderados que poden ser liquidados cunhas 
adecuadas condicións de implantación, deseño e xestión da actividade.

No entanto, e como se desenvolverá máis adiante no capítulo 5 do presente 
plan, estes ámbitos supoñen 12.307 ha (5,7%) do territorio do ámbito do 
PDAL e están suxeitos á valoración pormenorizada de condicionantes non 
analizados; por exemplo, a calidade das augas. Podería ocorrer que requiri-
mentos concretos dunha especie aconsellen a implantación dun establece-
mento de acuicultura en zonas de nivel distinto do 1 e 2, é dicir, en ámbitos 
de maior fraxilidade, que contan con algunha figura de protección que, a 
priori, desaconsellaría esta cuestión.

Figura 47. Imaxe da serie de coherencia territorial Figura 48. Imaxe da serie de usos e elementos para a valoración

a relación destes coas distintas áreas continuas e descontinuas, achegán-
donos máis información sobre o valor intrínseco e a súa contribución ao 
modelo territorial previsto no POL.

Doutra banda, identificamos unha serie de espazos que contan cuns de-
terminados valores dende o punto de vista da súa aptitude tecnolóxica e 
infraestrutural e que poñen de manifesto que a implantación neles dun esta-
blecemento de acuicultura litoral levará consigo para o promotor un “esforzo” 
menor e, polo tanto, un menor custo e unha maior eficacia da actividade.

A superposición de todos estes factores dános unha imaxe combinada que 
nos permite unha aproximación máis integrada para valorar a idoneidade á 
hora de localizar un establecemento de acuicultura.

Con carácter xeral, debe quedar claro que os lugares englobados dentro 
dos niveis de coherencia territorial 1 e 2 (Figura 45. as cores de tons verdes 
representan os niveis 1 e 2, de menor fraxilidade entre as áreas continuas, 
aprécianse en tramas de liñas, os espazos de interese (verde) e corredores 
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Figura 49.Imaxe da serie de IAT, onde os tons verdes representan os dous niveis de máxima 
aptitude

Figura 50.Imaxe da serie de IAI, onde os tons verdes representan os dous niveis de máxima 
aptitude

Dende o PDAL quérese transmitir unha aposta decidida pola innovación do-
sector. Non en balde, como se mostra nas imaxes seguintes, na medida en 
que para a implantación dun establecemento de acuicultura se sexa menos 
dependente dos condicionantes físicos actuais, ampliaranse as posibilida-
des de instalación a máis zonas do territorio sen que iso supoña a trans-
formación de solo de valor ambiental e/ou social. Nesa mesma medida, o 
rexeitamento actual que moitas destas instalacións suscitaron entre deter-
minados sectores da sociedade desvaneceríase. Do mesmo xeito, dende 
o plan apóstase por mellorar a calidade ambiental e escénica destes esta-
blecementos incorporando importantes criterios de integración paisaxística.

Do mesmo xeito, se o sector se “apanca” e non mellora as súas esixencias 
tecnolóxicas é posible que en función de variables imposibles de cuantificar 
para todo o litoral, como son a calidade da auga, sexa necesario “compro-
meter” ámbitos fráxiles do territorio.

Neste caso, engadiuse un valor extra de aptitude tecnolóxica. Deste modo, 

O PDAL non o impide, é dicir, non imposibilita que se localicen establece-
mentos de acuicultura litoral en zonas recollidas na cartografía de coheren-
cia territorial como 3 ou 4, pero si que establece, como non pode ser doutro 
xeito, as debidas cautelas para que isto ocorra:

• A primeira é a de motivar a necesidade de implantarse nestes ámbitos 
e a imposibilidade de levalo a cabo en zonas de nivel 1 e 2. A dita cues-
tión será valorada conforme ao procedemento escrito na normativa 
deste plan e recollida no seu capítulo 7.

• A segunda cuestión, xa expresada no capítulo 2, destinado ao marco 
xurídico, é que o desenvolvemento dun establecemento de acuicultu-
ra dentro destes niveis só será posible, logo de informe favorable do 
órgano competente, mediante a tramitación dun proxecto sectorial de 
incidencia supramunicipal. Isto dános xa a idea de que o desenvolve-
mento destes proxectos sectoriais levará aparellado o estudo exhaus-
tivo da súa relación co contexto territorial e paisaxístico comarcal no 
que se implante a actuación.
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3.4.2. criterios de integración paisajística

3.4.2.1. interpretación

Tal como se describiu con anterioridade, o PDAL é unha ferramenta de xes-
tión dinámica do territorio que nos permite avaliar, en cada caso, o conxunto 
de factores (naturais e/ou antrópicos) que aconsellan a elección dun lugar 
fronte a outro para localizar un establecemento de acuicultura litoral. Non é 
un plan “ao uso” que zonifique e delimite parcelas; isto mesmo fai necesario 
que a regulación das edificacións que vaian implantarse non se limite a unha 
ordenanza “estándar” do tipo cuantitativo.

En xeral, podemos distinguir, dende o punto de vista procedemental e tamén 
dende o punto de vista da “escena paisaxística”, dúas situacións. Por unha 
banda, os establecementos situados en niveis 1 e 2 nos que o plan impide 
o uso, que deberán obter unha autorización previa á licenza conforme aos 
criterios recollidos no punto 2.7.2.1. deste plan e na normativa (tamén será 
necesario proxectos sectoriais en zonas 1 e 2 cando o plan urbanístico o 
permita ou prevexa o uso acuícola); e por outro, aquelas que deban im-
plantarse en 3 e 4, así como en áreas descontinuas e se desenvolven cun 
proxecto sectorial.

En ambos os casos a integración paisaxística deste tipo de establecementos 
é o factor determinante para a elección da localización e dos parámetros de 
deseño. Este entendemento amplo do concepto de ordenanza* constitúe o 
corpo fundamental da normativa de integración paisaxística.

En urbanismo, o termo de ordenanzas, polo xeral, fai referencia ao ordena-
mento de contornas edificadas ─cascos urbanos consolidados ou áreas de 
ensanche ou crecemento─ e ás condicións das edificacións que conforman 
eses espazos. Aínda que nun documento de plan é habitual que tamén exis-
tan preceptos para a actividade edificadora que se puido considerar admisi-
ble nas contornas rústicas afastadas dos núcleos urbanos, a sensación que 
se desprende é que non é o ámbito para o que naceron e para o que foron 

* Ordenanza. (De ordenar). 1. f. Conxunto de preceptos referentes a unha materia. U. m. en pl. 2. f. Conxunto de preceptos para o réxime dos militares e bo goberno nas 
tropas, ou para o dunha cidade ou comunidade. U. m. en pl. 3. f. Mandato, disposición, arbitrio e vontade de alguén. 4. f. Método, orde e concerto nas cousas que se execu-
tan.5. f. Ordenación das pezas de cada edificio. 6. f. Distribución conveniente das figuras dun cadro. 7. f. Mil. Soldado que está ás ordes dun oficial ou dun xefe para os asun-
tos do servizo. U. m. c. m. 8. f. ant. Escuadrón de cabalería. 9. com. Empregado que en certas oficinas desempeña funcións subalternas.

Figura 51. Imaxe resultado da superposición de zonas dos niveis de coherencia 1 e 2 e os 
dous índices, onde os tons verdes representan os dous niveis de máxima aptitude.

pódese observar como na medida na que os requirimentos da actividade 
son menores (ou se se prefire: os avances tecnolóxicos son maiores e, polo 
tanto, o establecemento é menos dependente da localización) amplíanse 
as posibilidades de situación para os mesmos niveis (1 e2) de coherencia 
territorial.

Neste outro caso, ampliouse a zona de aptitude aos niveis de coherencia 3 
e 4 que conteñen índices de aptitude axeitados.
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pensadas orixinalmente como ferramentas de regulación.

En efecto, as ordenanzas ao uso adoitan construírse mediante unha armazón 
de termos que remiten constantemente ao espazo urbano e ás súas pezas 
edificadas. Parámetros como aliñamento, edificación baixo rasante ou 
sobre rasante, ocupación de parcela, distancias a lindes, altura de cornixa 
ou beirado, entre outros moitos, son termos cos que se veu regulando o 
feito edificador e a relación entre edificacións na paisaxe urbana. A división 
clásica das ordenanzas en subdivisións tales como “mazá pechada”, “bloque 
aberto”, “casco histórico” etc. indica unha necesidade de especializar esa 
ordenación para distintas paisaxes.

Non é que non existan ou que non poidan pensarse ordenanzas para as 
edificacións noutras paisaxes máis abertas, como as contornas rurais onde 
o “natural” aínda ten unha presenza máis ou menos recoñecible e onde a 
pegada do edificado e da trama consolidada é menor, pero dá a impresión de 
ser apéndices ou anexos do groso do corpo das ordenanzas das contornas 
consolidadas para os que realmente foron pensados.

Nunha primeira simplificación, pódese dicir que as ordenanzas que regulan 
o edificado nacen na contorna urbana e que ese foi o seu ámbito natural de 
aplicación. Ademais, estas ordenanzas historicamente estiveron orientadas 
á ordenación do medio urbano e ao uso residencial.

É evidente que a casuística tan ampla que existe detrás dun establecemento 
de acuicultura fai difícil ou desaconsellable intentar a súa regulación de 
acordo con parámetros urbanísticos convencionais.

En definitiva, as ordenanzas coas que estamos familiarizados nacen 
fundamentalmente para regular a edificación habitacional ou residencial nos 
espazos urbanos. En consecuencia, canto maior sexa a distancia á que nos 
afastemos dese espazo urbano (é dicir, canto maior sexa a sensación de 
atoparnos nun espazo “remoto”, apartado do edificado ou onde o edificado 
se atopa nunha situación de equilibrio co natural) e canto máis se diferencie

o uso a regular do habitacional, maior será a dificultade para atopar ese 
“conxunto de preceptos” que, de forma útil e precisa, poidan aplicarse para 
o bo goberno do obxecto que se vai ordenar.

Neste contexto, a normativa desenvolvida no plan persegue formar un 
conxunto de regras que permitan garantir a mellor integración posible das 
instalacións acuícolas nunha contorna dada. Para iso preferiuse atender 
á definición de ordenanza do dicionario da acepción da RAE que indica 
“Método, orde e concerto nas cousas que se executan”. Doutra banda, estas 
ordenanzas inspíranse e amplían os criterios de integración paisaxística 
recollidos na Guía de criterios de sostibilidade e integración paisaxística dos 
establecementos de acuicultura litoral da Xunta de Galicia.

3.4.2.2. a paisaXe

De todas as acepcións de ordenanza quedámonos agora con outra, coa sexta: 
“Distribución conveniente das figuras dun cadro”. Esta definición afástanos 
do territorio do que pode ser ordenado case exclusivamente mediante regras 
cuantitativas desprazándonos cara a metodoloxías onde deben sumarse 
aspectos cualitativos e perceptivos que non poden parametrizarse de forma 
illada senón que seguen unha lóxica relacional.

Así por exemplo, nun cadro ou composición importa por suposto aquilo 
que pode ser medido (as proporcións xerais, as distancias entre as figuras 
do cadro, a trama xeométrica que poida servir de soporte etc.) pero os 
elementos da composición dependen tamén doutros aspectos (a cor e 
tonalidades, a luz, as texturas, a narración ou tema do cadro), de forma que 
esa “distribución conveniente” pode adoptar solucións moi distintas e todas 
elas difíciles de parametrizar.

A visión á que nos referimos consiste precisamente en facer ver –desvelar─ 
o que está diante dos nosos ollos e será a única que pode guiar esa  
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ordenación completa do cadro. Será unha visión holística a que incorpore 
simultaneamente aspectos mensurables e outros que non o son, a que 
outorgue finalmente harmonía e orde á composición. Precisamente por isto, 
as decisións con respecto á elección da localización supoñen, en si mesmas, 
decisións de deseño, xa que condicionan “a distribución conveniente das 
figuras no cadro ou escena.

É a complexidade do marco onde vai inserirse a instalación o que impide 
confialo todo a unha visión “ordenancista” e a que obriga a incorporar outras 
ferramentas de deseño máis complexas. Débese comezar, polo tanto, por 
identificar cal é ese marco no que imos traballar e no que conseguir esa 
distribución conveniente do obxecto.

O “marco do cadro” dunha instalación acuícola é a paisaxe. Non é a función 
da actividade acuícola, senón o marco onde vai situarse, o factor que 
obrigará a utilizar instrumentos de ordenación holísticos que vaian máis alá 
do regulable polas ordenanzas edificadoras ao uso. A instalación acuícola  

poderá ser un elemento desprovisto de carga significante, pero o contexto 
onde vai situarse non o é en absoluto, ten identidade propia.

Para iso, debemos identificar o ámbito de estudo ou de afección como 
primeiro paso na análise da paisaxe, como se sinala na Guía de estudos 
de impacto e integración paisaxística da Xunta de Galicia. Este ámbito 
supón identificar os trazos característicos dunha paisaxe e debe gardar 
unha proporción co tamaño da instalación acuícola. Ata nos casos nos que 
a instalación acuícola poida situarse nunha contorna urbana (unha contorna 
portuaria, por exemplo) son diversos os factores, como a composición da 
fachada arquitectónica, que suxiren que unha visión paisaxística (e non de 
regulación edificadora) resulta máis adecuada para dotar de orde e concerto 
a todo o conxunto.

Se pensamos agora no obxecto a ordenar, os establecementos acuícolas 
destacan polo seu tamaño. Case diriamos que a instalación pode configurar 
unha paisaxe en si mesma, tal é a súa extensión nalgúns casos, e en moitos 

Figura 52.Porto de Malpica
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casos implica unhas transformacións (accesos, infraestruturas de captación 
de enerxía) que desbordan o ámbito da parcela entrando decididamente 
na escala territorial. Confiar a integración no territorio dun elemento desta 
natureza a parámetros de “relacións de veciñanza” coa contorna próxima 
(distancias a lindes, alturas máximas, edificabilidade etc.), como se fai nas 
parcelas urbanas, resultaría claramente insuficiente para asegurar a súa 
correcta inserción na paisaxe.

Como os pintores cando ao pintar o seu cadro dan uns pasos cara atrás para 
poder ver o conxunto da composición, á hora de planificar unha instalación 
acuícola será necesario afastarse do punto concreto elixido e tomar un punto 
de vista que permita ler todo o contexto territorial.

As liñas forza da paisaxe, as súas masas e volumes, punteados, texturas 
e cores que conforman “o cadro” van transformarse en maior ou menor 
medida coa situación dunha instalación acuícola. Existirá unha paisaxe 
distinta antes e logo da implantación da instalación. Polo tanto, deberá terse 
sempre presente unha mirada paisaxística no seu deseño que será a que 
dese método, orde e concerto (coherencia) á instalación por encima de todas 
as outras consideracións de orde técnica, loxística ou de funcionamento que 
sexan necesarias para o seu bo funcionamento.

O instrumental típico das ordenanzas edificadoras (recuamentos, alturas 
libres, edificabilidade…) non é de moita utilidade aquí e terá que substituírse 
por outro menos susceptible ás cuantificacións, pero non por iso menos real 
e perceptible: carácter da paisaxe, fondo escénico, liñas forza do relevo, 
masas e tipo de vexetación, presenza da pegada humana, sentido de 
illamento e reclusión, silencio, cor e vibración, fitos e memoria do lugar, genius 
loci*. Estes son tamén os elementos que deberan guiar a nosa actuación na 
cidade e na paisaxe urbana, só que alí é frecuente esquecelo precisamente 
polo costume e inercia creada por tantas ordenanzas acumuladas co paso 
do tempo. Á fin e ao cabo todo é paisaxe, dende a praza ata o acantilado.

*Norberg Schulz, C. Genius-Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. Rizzoli, 1979
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Figura 53. O “zoom” da instalación acuícola representa o enfoque erróneo. Illar o fragmento 
de territorio onde se vai actuar e centrarse só dentro dese perímetro supón asumir o risco de 
pasar por alto outros elementos do cadro da paisaxe que se verán afectados pola actuación. Na 
mirada panorámica xeral ─paisaxística─ que se propón dende este plan pode apreciarse o ver-
dadeiro valor de elementos configuradores do territorio: a posición respecto á liña da costa,as 

súas crebas, entrantes e salientes, o carácter do bordo costeiro en relación aos montes de terra 
dentro, a proximidade de núcleos de poboación etc. No exemplo hipotético da figura, esta visión 
de conxunto permite comprobar que a localización elixida non é acertada, xa que supón asumir 
graves riscos ao ocupar un saliente costeiro que actúa como foco da paisaxe.
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3.4.2.3. a paisaXe como principio e FinaL do proceso

O Convenio europeo da paisaxe define o termo “paisaxe” no seu artigo 1 
como “calquera parte do territorio tal e como o percibe a poboación, cuxo 
carácter sexa o resultado da acción e da interacción de factores naturais 
e humanos”. Calquera paisaxe esixe, polo tanto, atención ao actuar sobre 
ela, non habendo ningún lugar no que non sexa necesario contar cunha 
mirada paisaxística educada en detectar os seus elementos a potenciar e 
aqueles outros estraños que deben ser atenuados pola actuación. Se isto 
pode afirmarse de calquera parte do territorio, no caso do litoral, dada a súa 
singularidade, resulta especialmente crucial.

Hoxe en día en Galicia, a industria acuícola benefíciase dunha imaxe de 
calidade dunha paisaxe ben conservada e  protexida. Así,  os  produtos 
das instalacións acuícolas galegas apóianse e remiten, de forma directa 
ou suxerida, a unha imaxe de “marca” concreta: paraxes de costa pouco 
transformadas polo home, elementos da natureza en acción –as ondas 
batendo fronte á paisaxe de acantilados─ e medios de explotación artesanais 
que xa forman parte da paisaxe. Todas estas son imaxes que evoca a 
marca “Galicia” e que falan dun produto de alta calidade que nace co selo 
indisociable dunhas determinadas paisaxes.

Os establecementos acuícolas non deberán ser, polo tanto, contraditorios 
con esa imaxe; antes ao contrario, deben ser exemplares na forma na que 
contribúen ao seu mantemento e posta en valor. É dicir, a paisaxe do litoral 
é o seu primeiro activo.

A dificultade de definir un método normativo de validez xeral, unhas 
ordenanzas que garantan a resolución de todos os problemas de integración 
que deben ser considerados á hora de inserir unha instalación acuícola nun 
territorio dado, reside en que todas as paisaxes son relevantes e todas son 
diferentes. Unha vez entendido que o sistema de “parcela con ordenanzas” 
non pode resolver o problema (non polo menos se se quere comprender toda 
a complexidade do territorio e introducir o máximo de variables na ecuación) 

non cabe senón botar man de todas as ferramentas de deseño do que se 
veu a denominar arquitectura da paisaxe (landscape architecture).

A primeira destas ferramentas é entender que cada contorna e cada situación 
é diferente. Convén deixar de lado, polo tanto, o enfoque de “medidas 
correctoras”, se por este se entende a forma de proceder no deseño da 
instalación coma se ocorrese no baleiro, e logo, unha vez depositada no 
territorio, dedicarse a dispoñer pantallas verdes. Isto non é suficiente para 
conseguir a mellor integración posible da instalación acuícola e, polo tanto, 
paisaxes de calidade.

O primeiro paso á hora de planificar unha instalación acuícola será, polo 
tanto, identificar o tipo de paisaxe na que nos atopamos, o seu carácter, 
os seus elementos clave ou característicos e a súa capacidade para 
acomodar unha instalación acuícola. E o último paso no seu deseño será 
valorar e comprobar cal é esa paisaxe modificada resultante que quedará 
tras a implantación, asegurando que os seus elementos de valor non foron 
danados, non se alterou substancialmente e non existe un impacto relevante, 
nin visual nin do carácter que o identificaba e o facía recoñecible.

Comézase por analizar e comprender a paisaxe onde se vai actuar e séguese 
organizando, distribuíndo e deseñando a instalación de forma coherente co 
carácter desa paisaxe e respectando os seus valores recoñecibles. Ler todos 
os elementos da instalación en termos de cor, masa e agrupación, direccións 
e liñas de forza, sempre en relación cos valores da paisaxe é necesario, 
e máis canto máis fráxil sexa a paisaxe onde se traballa. Na actualidade, 
en Galicia, para afrontar o reto que supón a integración paisaxística destes 
establecementos, podemos acudir á metodoloxía proposta na Guía de 
estudos de impacto e integración paisaxística e a Guía de criterios de 
sostibilidade e integración paisaxística dos establecementos de acuicultura 
litoral.

Nelas atopamos as estratexias de integración ás que acudir. Non se trata de 
receitas, senón de principios e conceptos que deben atopar en cada lugar 
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a súa aplicación a través dun proxecto específico que deba xustificar as 
solucións adoptadas. Este plan e a súa normativa amplía e profunda estas 
propostas.

Así, en moitos casos, a mellor integración consistirá en subordinarse á 
paisaxe e dispoñer a instalación acuícola (naturalización á mimetización) 
de forma que os valores existentes da paisaxe non se vexan agredidos e no 
posible sexan potenciados. Noutros casos, destacar e resaltar o proxecto 
(singularizándoo por contraste) será o mellor xeito de poñer en valor o lugar 
existente que, coa aparición dun novo elemento ben deseñado, queda 
transformado nunha nova paisaxe mellorada.

Probablemente, o primeiro grupo de estratexias sexa máis pertinente canto 
máis “remota” sexa a paisaxe, entendendo por iso as paisaxes menos 
antropizadas e con maior carga de elementos naturais que se van conservar 
e protexer. Por contra, en contornas máis “transformadas”, onde poidan 
existir diversos procesos que actuaron sen chegar a formar unha paisaxe 
harmónica poida ser máis adecuada a estratexia de utilizar a instalación 
acuícola como elemento que atraia a atención para si e resolva esas tensións 
cun deseño que non busque a súa mimetización nin ocultación.

En calquera caso, a envergadura do artefacto ─a instalación acuícola─ obriga 
a afinar o deseño e a complementar estratexias. Confiar completamente 
na mimetización e ocultación pode ser dificultoso, considerando o gran 
tamaño das instalacións acuícolas. Fusionar unha vivenda ou un certo 
desenvolvemento urbano nunha paisaxe é factible; intentar levar a un 
segundo plano ou a un fondo mimetizado unha instalación que se mide en 
hectáreas resulta realmente difícil, máis aínda considerando a amplitude 
visual do litoral. É dicir, encontrámonos ante o paradoxo de que canto máis 
necesarias son as estratexias de mimetización, máis dificultosas resultan 
estas, tanto polo tamaño do obxecto, como polas dificultades inherentes ao 
medio.

Doutra banda, a singularización pode resultar igualmente comprometida.

As instalacións acuícolas impóñense polo seu tamaño e pola repetición dos 
seus elementos. Percíbense, polo menos dende un punto de vista formal, 
antes como vastas superficies de almacenamento e produción que como 
lugares de innovación tecnolóxica. Nun principio, as tipoloxías actuais 
recordan ás praias de almacenamento, ás instalacións desalgadoras ou 
depuradoras, todas elas instalacións nas que os aspectos funcionais e 
loxísticos deixaron escasa marxe a unha imaxe de innovación tecnolóxica 
que confrontar cos valores naturais da paisaxe. Ao mesmo tempo, estas 
instalacións non presentan tampouco o atractivo inherente da obra civil (como 
nunha ponte ou unha presa) nin arquitectónico (as tipoloxías edificadoras).

Con isto preténdese poñer de manifesto que naturalizar, fusionar, ocultar e 
mimetizar poden ser estratexias compatibles coa singularización. En último 
termo, trátase de contextualizar, de atopar sistemas de organización das 
partes da instalación, formas de delimitar a súa envolvente, e cando sexa 
necesario, a súa cubrición, de forma que, ao se percibir como un artefacto 
novo na paisaxe, estableza tamén relacións cos elementos identificadores 
da paisaxe (de forma, textura, cor etc.), xerándose unha nova paisaxe 
harmónica coa existente. As solucións de deseño suscitadas na normativa 
deste plan inciden nesta combinación de estratexias.

Doutra banda, estas estratexias deben funcionar a varias escalas 
simultaneamente, sendo este un dos puntos clave a entender en todo proxecto 
de integración paisaxística. Xa se insistiu anteriormente na importancia de 
ter unha visión máis ampla que a de “parcela con ordenanzas”, xa que 
actuando só portas dentro do perímetro da instalación opérase con medios 
moi limitados para poder establecer sistemas de relacións coa contorna. 
Evidentemente, é na escala de proxecto onde se concretan e precisan 
moitas das medidas de integración paisaxística. Pero esas medidas deben 
proceder previamente dun filtrado e decantación do estudo da paisaxe nun 
marco territorial maior. Precisamente por iso, e como se vén indicando ao 
longo deste punto, o deseño é consecuencia da elección dunha determinada 
localización.
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Figura 54. Escala territorial da instalación

Os conceptos e ideas propostos na normativa do Plan deberán funcionar, 
polo tanto, a tres niveis ou escalas de intervención:

• escala territorial. Na que é imprescindible recoñecer todas as rela-
cións da paisaxe (ecolóxicas, funcionais, sociais etc.) e a repercusión 
que a actuación pode ter sobre estas. O entendemento adecuado do 
territorio-paisaxe resulta decisivo para a mellor elección da localiza-
ción da instalación acuícola

Nunca se insistirá o suficiente en que a mellor medida de  integración 
paisaxística é a adecuada elección do lugar, e este é o mellor xeito de evitar 
a necesidade de medidas correctoras en fases posteriores de deseño. 
Ao igual que na obra de arquitectura unha mala idea non se salva cunha 
boa execución, do mesmo xeito á hora de actuar sobre o territorio: unha 
incorrecta elección do lugar e da localización non se salva con medidas de 

integración paisaxística, xa sexan estas de natureza preventiva, correctora 
ou compensatoria.

Na normativa proposta neste plan, a cuestión da elección do lugar ha de 
poñerse en relación co resto de criterios expresados nela e neste capítulo.

A comprensión do territorio é necesaria para o bo deseño e aplicación da 
citada normativa. Así, por exemplo, a identificación de patróns formais 
resulta fundamental para decidir aspectos de proxecto tan importantes como 
a orientación das súas partes e organización en planta, a forma e definición 
dos seus límites ou a distribución en niveis.

• escala local. Este nivel de actuación supón unha situación intermedia 
entre a comprensión e análise territorial e a escala de proxecto que 
opera xa dentro dos límites estritos da instalación. Resulta, polo tanto, 
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cal), de modo que as mesmas ideas que determinaron a boa elección 
da localización a escala territorial e a boa conexión coa contorna local 
nos faciliten agora as claves da elección dos sistemas de envolventes 
e cubrición, a forma dos elementos que definan o perímetro da instala-
ción, a elección dos materiais, a súa coloración e textura, a definición 
dos elementos de urbanización e o resto dos detalles construtivos.

Aínda que, como se sinalou antes, un bo deseño non pode corrixir unha 
mala localización si é posible o contrario (que un mal deseño arruíne unha 
boa elección de localización) polo que a esta escala se seguen dirimindo 
aspectos decisivos para unha boa integración paisaxística.

Figura 55. Escala local Figura 56. Escala de proxecto

un nivel de escala decisivo para aplicar con éxito as estratexias de 
proxecto (naturalización, fusión, ocultación ou mimetización).

Por exemplo, na figura superior expóñense de forma sintética algunhas 
medidas que implican abrir ou ampliar o perímetro de actuación da instalación 
para abarcar elementos da contorna local, tales como: aproveitar un 
promontorio ou prolongar masas de arboredo (en gris) para lograr “pantallas” 
efectivas que arroupan á instalación ou para “ocultar” a súa presenza dende 
un núcleo próximo; situar o camiño de acceso prolongando e aproveitando 
vías existentes etc. Todas elas son medidas que implican actuar a unha 
distancia da instalación máis alá dos límites parcelarios onde esta se sitúa.

• escala de proxecto. Ten que ver coa configuración detallada dos as-
pectos formais e construtivos da instalación. Nesta escala, finalmente 
concrétanse e toman forma aspectos da análise territorial (xeral e lo-
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Figura 57.Litoral acantilado no concello de Xove.
3.4.2.4. Funcionamento e organiZación das ordenanZas da 
normatiVa

Non se considerou conveniente unha organización en artigos que poidan ser 
consultados independentemente, como acaba ocorrendo nas ordenanzas 
para a edificación (artigos que detallan a edificabilidade, aproveitamento 
baixo cuberta, aliñamentos etc. e que poden consultarse de forma separada), 
senón que se optou por unha exposición continua na que uns mesmos 
conceptos e ideas poden aparecer en distintos puntos de forma cruzada 
e que, polo tanto, demanda unha lectura completa para a aplicación de 
calquera dos seus aspectos parciais.

No entanto, e co obxecto de integralo no conxunto da normativa do plan, 
estruturouse esta normativa en tres bloques xerais cuxas liñas e obxectivos 
xerais se pasen a detallar a continuación.

Capítulo 1. Identificación do carácter da paisaxe e os seus patróns 
formais: implicacións de deseño.

Neste punto descríbense cales son os elementos definidores da paisaxe que 

deben ser identificados dende un punto de vista físico e visual e tamén os 
que describen a súa actividade e o grao de interacción entre os elementos 
naturais e humanos.

A descrición destas características da paisaxe ten o obxectivo de definir 
cales son os factores de oportunidade e de risco que presenta un lugar. 
Entenderase por factor de oportunidade aquelas calidades que favorezan 
pautas de deseño que non entran en contradición co lugar e que ata 
poden actuar como elementos que contribúan positivamente á paisaxe, 
potenciando os seus elementos identificadores. Os factores de risco serán 
aquelas calidades ou elementos da paisaxe que dificulten determinados 
criterios ou formas de implantación e que, polo tanto, deben ser evitados 
dende o principio no proceso de planificación e deseño.

O obxectivo é analizar a paisaxe para atopar o patrón (ou patróns) formal 
máis conveniente e con maior capacidade de conseguir unha boa integración 
da instalación acuícola. Os elementos identificadores da paisaxe  levan 
consigo unhas implicacións de deseño que deben tomarse como principios 
de integración paisaxística de tipo preventivo: medidas tomadas en fase 
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de deseño e concepción do proxecto que eviten de entrada o impacto 
paisaxístico e que reduzan a necesidade de tomar posteriores medidas 
correctoras ou compensatorias.

Esta análise resulta na identificación duns criterios ou principios xerais 
de deseño que inciden sobre disposicións e trazados da instalación máis 
convenientes segundo as características da paisaxe. Estas primeiras pautas 
de deseño deberán completarse co catálogo de solucións tipo do punto 3 
para, entre uns e outros, criterios xerais e solucións de deseño, definir o 
conxunto de medidas que se deben tomar no deseño da instalación.

O POL (tomo I e II), as guías de estudos de impacto e integración 
paisaxísticas e de criterios de sustentabilidade e integración paisaxística dos 
establecementos de acuicultura litoral, deben tomarse como documentos 
complementarios e necesarios para unha mellor comprensión de todas as 
ideas e conceptos expostos nesta parte das ordenanzas. O mesmo ocorrerá 
cos catálogos e directrices da paisaxe do litoral.

 capítulo 2. análise dos elementos da instalación acuícola: implicacións 
de deseño.

En paralelo á análise da paisaxe (o marco) débense describir os diferentes 
compoñentes da instalación acuícola e as súas implicacións de deseño. 
Como na sección anterior, o obxectivo é describir os factores de risco que 
comporta cada parte da instalación e determinar unhas primeiras condicións 
de deseño de forma que dende as primeiras fases de deseño se tomen 
medidas de carácter preventivo adecuadas. Estas medidas completaranse 
co detalle das solucións tipo do capítulo 3.

Do mesmo xeito que no caso da descrición da paisaxe, a análise da instalación 
acuícola realízase cun cometido práctico, buscando claves e pautas para o 
seu posterior deseño. Neste sentido, e como xa se propoñía na Guía de 
criterios de sostibilidade e integración paisaxística dos establecementos 
de acuicultura litoral, resulta pertinente a diferenciación que se realizará 
entre o nivel de soporte (estereotómico) e o nivel de envolvente (tectónico), 
agrupando nunha desas dúas categorías calquera elemento da instalación. 
Preténdese así impulsar dende a propia estrutura normativa ordenacións  e 

Figura 58.Instalación acuícola en Cabo Vilán. A Coruña
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deseños que lles dean unidade e coherencia a instalacións cuxo principal 
problema é que adoitan percibirse como espazos indiferenciados e sen 
xerarquizar, como unha simple amálgama de obxectos.

A diferenciación entre soporte  e  envolvente  faise  tamén  co  obxectivo 
de separar dous ámbitos de decisión en función da maior ou menor 
reversibilidade dos elementos da instalación e a súa capacidade de causar 
un impacto sobre elementos xeomorfolóxicos da paisaxe.

Así, os elementos que conforman a categoría de soporte corresponderán coa 
esfera do estereotómico e consistirán basicamente na definición da base da 
explanación da instalación acuícola. As decisións que se van tomar acerca 
da súa organización, tamaño e extensión e definición de niveis, poden ter 
unha grande incidencia sobre o relevo do tramo de litoral sobre o que se 
traballa e, polo tanto, han de medirse con especial coidado.

Na categoría de envolvente agruparanse os elementos que se pousan sobre 
a base de explanación. Aínda que debido á súa natureza tectónica o grao 
de reversibilidade que comporta a obra destes elementos é maior que no 
caso anterior, o acerto no seu deseño condicionará en maior medida a imaxe 
xeral da instalación e será fundamental para a súa correcta integración 
paisaxística.

capítulo 3. solucións de deseño.

Unha vez analizados e despezados os distintos elementos da paisaxe e 
da instalación (as figuras a distribuír no cadro) pódense establecer unhas 
condicións de deseño e un catálogo de solucións-tipo (formas de distribuír 
esas figuras) en función do tipo de escena paisaxística e da zona na que se 
situará a instalación acuícola.

As solucións de deseño resumen e sintetizan moitas das implicacións de 
deseño que se viron nas seccións anteriores, recolléndoas en fichas tipo. A 
elección dunha ou outra virá determinada inicialmente pola zona territorial 

onde se localiza a instalación en relación aos distintos niveis de coherencia 
territorial.

A elección de solucións en función da  zona  débese  evidentemente  a 
que canto mais fráxil é a paisaxe maior carga de medidas de integración 
paisaxística será necesaria.

Neste sentido, o grao de “distancia” ou de “illamento” dunha contorna 
paisaxística será crucial para entender o seu carácter e os elementos que 
han de ser protexidos. O grao de transformación dunha paisaxe, a súa maior 
ou menor antropización, daranos un tipo de escena paisaxística que se 
traduce á súa vez nunha clasificación de zona. O gradiente irá dende as 
paisaxes de difícil accesibilidade, illadas e pouco ou nada transformadas 
polo home, onde a sensación percibida da natureza é moi valiosa, ata 
paisaxes litorais nas que a actividade humana está xa indisociablemente 
unida ao seu carácter e é un dos seus elementos clave.

En definitiva, a superposición ou cruzamento da primeira descrición dos 
elementos da paisaxe co seu encadramento de zona servirá para dar 
preferencia a uns tipos de solucións de deseño fronte a outras.

En principio, os criterios establecidos na normativa son independentes de 
en que nivel de coherencia territorial nos atopemos. Aínda que é evidente 
que as escenas paisaxísticas de bordos portuarios, periurbanas, ou de 
contornas rurais corresponderanse xeralmente con zonas 1 e 2, mentres 
que os espazos rurais e os naturais pouco transformados tenderán a facelo 
coas zonas 3 e 4.

Doutra banda, e de forma paralela á análise da paisaxe, deberá valorarse 
outro factor clave como é o da exposición visual da localización. Aínda que a 
integración paisaxística sempre debe apoiarse nun entendemento do lugar 
que vaia máis alá do “visual”, e aínda sabendo que a integración paisaxística 
non ten por que significar necesariamente que a acuicultura deba quedar 
escondida (non en todos os casos polo menos), é evidente que o grao 
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de exposición visual da instalación será un factor clave no seu deseño. 
Esta cuestión faise especialmente sensible nas contornas dos núcleos 
tradicionais, especialmente se estes son de identidade do litoral (NIL), nas 
áreas de interese paisaxístico (AIP), nas proximidades de BIC, BIL etc.

As solucións que se mostran na normativa son forzosamente xenéricas, 
solucións “tipo” que describen uns criterios de integración paisaxística que 
deberán ser adaptados a unha casuística moi diversa de localizacións e de 
tamaños e tipos de instalacións acuícolas.

Aínda que en moitos casos poidan ser solucións directamente transportables 
á súa implantación práctica, noutros casos deben tomarse como solucións 
de referencia que o proxecto específico poderá variar e axustar, sempre de 
forma motivada e sempre en prol dunha mellor integración paisaxística.

Como xa se sinalou, ningunha normativa ou ordenanza edificadora vai 
poder garantir por si soa a correcta integración do deseño dunha instalación 
acuícola no bordo litoral. A correcta relación entre instalación e territorio 
determinará a súa boa ou equivocada integración. Non é unha cuestión de 

alturas libres e recuamentos. Ten que ver co carácter do lugar, con entender 
que materiais van “engamar” coas cores e texturas da paisaxe e cales 
non, cando os volumes deben mostrarse perfectamente definidos e cando 
deben ocultarse debaixo dunha manta de vexetación, cando a natureza do 
lugar suxire o rochoso e abrupto e cando o suave e ondulado, o papel que 
xogan a cor e vibración da auga (tan diferente en litoral costeiro aberto do 
bordo costeiro dentado e ambos os dous do de ría), cando unha paisaxe 
é dominada pola sensación de silencio e cando as bateas, o ir e vir das 
embarcacións e o perfil das contornas portuarias enchen a paisaxe coa súa 
cor e dinamismo.

Valorar todas estas cuestións, e outras moitas, é a misión do arquitecto da 
paisaxe. Nesta sección dáse a armazón de condicionantes de deseño para 
orientar os proxectos na correcta dirección e evitar situacións que teñan 
impacto sobre o bordo costeiro. Pero é evidente tamén, e isto é o que se 
quere resaltar, que a integración paisaxística, pola súa propia natureza 
baseada en atender ás diferenzas e ao que é propio de cada paisaxe, admite 
con moita dificultade o despezamento en ordenanzas e debe construírse 
forzadamente a base de exemplos e solucións de referencia que en cada 
caso concreto deben ser completadas e adaptadas.

Os proxectos de instalacións acuícolas a miúdo desatenderon todas estas 
cuestións, comportándose de xeito mecánico e indiferenciado, e o que 
é aínda máis grave, con frecuencia en paisaxes de gran singularidade e 
aprecio. Como enormes artefactos pousados sobre o territorio, organizados 
de acordo a criterios puramente de optimización produtiva, adoitan ignorar 
todas esas cuestións que incumben á percepción integral da paisaxe.

O certo é que, pola súa localización no bordo costeiro e por razóns de 
tamaño, as instalacións acuícolas son entidades que requiren de solucións 
de deseño paisaxístico para a súa implantación. E canto máis fráxil sexa a 
paisaxe costeira onde se sitúa, maiores terán que ser os medios dispostos 
para o efecto desa integración.

Figura 59.Esquema dunha instalación acuícola
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Figura 60. Esquema de funcionamento e organización dos criterios de localización e deseño da normativa
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Figura 61. Imaxe resultado da superposición dos niveis de coherencia 1 e 2 e os dous índices, 
onde os tons verdes representan os dous niveis de máxima aptitude.

Figura 62. Imaxe resultado da superposición de zonas aptas extraidas dos niveis de coheren-
cia e os índices. Os tons verdes representan os dous niveis de máxima aptitude.

3.5. estaBLecementos eXistentes

Como é lóxico, o modelo anteriormente descrito non se implanta nun te-
rreo virxe, senón que, na actualidade, no ámbito do PDAL, atopamos 46 
zonas delimitadas para establecementos acuícolas que suman un total de 
101,6561 ha. De todos eles, 2 contan con autorización pero aínda non se 
construíron (Careixo, O Facho-Castrelo). Con todos eles, para os efectos de 
valorar a súa integración co modelo previsto no PDAL, pódese realizar unha 
agrupación por características comúns segundo unha serie de parámetros 
(autorización, estado de construción, actividade e vixencia).

• Grupo 1. Componse de dúas localizacións delimitadas que, aínda que 
contan con autorización, están aínda sen construír. Supón o 0,39% do 
total (4.006 m2).

• Grupo 2. Constitúe a gran maioría de establecementos existentes (37). 
Todos eles teñen en común que, ademais de estar construídos, con-

tan con autorización, vixencia e actividade. Supón o 94,67% do total 
(962.423 m2).

• Grupo 3. Componse dunha única área que conta con autorización e 
construción e actividade, pero non ten vixencia. Supón o 1,29% do 
total (13.157 m2).

• Grupo 4. Componse de seis áreas que teñen autorización e constru-
ción, pero que con todo non teñen vixencia, nin actividade. Supón o 
3,64% do total (37.025 m2).

De tal modo que estes 4 grupos arróxannos os seguintes resultados

• Para os niveis de coherencia territorial definidos:

Podemos apreciar como o 46% do solo destas áreas está situado en niveis 
de coherencia territorial 1 e 2, mentres que nos niveis 3 e 4 sitúase o 54% 
restante; é dicir, máis da metade da superficie de establecementos existen-
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GRUPOS
Niveles de 
coherencia 1 2 3 4 Total

1 0,00% 1,11% 0,00% 0,00% 1,11%
2 0,01% 44,29% 0,00% 0,38% 44,67%
3 0,02% 13,10% 1,29% 3,00% 17,41%
4 0,37% 36,18% 0,00% 0,26% 36,80%

Total 0,39% 94,67% 1,29% 3,64% 100,00%

Figura 63. Relación dos niveis de coherencia territorial respecto das superficies ocupadas 
polos establecementos existentes.

tes sitúase nos niveis de maior fraxilidade e por conseguinte maiores condi-
cionantes de protección.

Para entender estes valores, pódese observar que existen tres establece-
mentos (Lira, Lires e Punta Corno) que achegan 233.955 m2 do total en 
nivel de coherencia igual a 4, o que equivale ao 23% fronte ao 13% restante 
que ocupan o resto de establecementos. Se se excluísen do total estes tres 
establecementos, os niveis 1 e 2 estarían ocupados polo 58% do total da 
superficie de establecementos existentes, fronte ao 42 que estaría ocupado 
en niveis de coherencia 3 e 4, dentro dos cales o nivel 3 representaría o 23% 
e o 4 o 19% restante. Non obstante, a realidade móstranos unha situación 
do sector que non parece casar ben co actual modelo de preservación do 
litoral. É certo que hai que ter en conta que moitos dos establecementos 
existentes contan cunha notable antigüidade e que a sensibilidade cara a un 
modelo de protección, ordenación e xestión do litoral é relativamente recente 
no tempo. Doutra banda, e como se puxo de manifesto neste documen-
to, o sector vai evolucionando cada vez máis cara a estándares de maior 
calidade e eficiencia, desenvolvendo avances tecnolóxicos que se apartan 
dunha dependencia tan directa dos condicionantes físicos. En todo caso, 
esta realidade territorial deberá ter o seu reflexo no réxime da normativa 
do presente plan, dáselle prioridade á posibilidade de ampliación e mellora 
daqueles establecementos con actividade, posto que son un recurso eco-
nómico e considéranse de utilidade pública. Non pasará o mesmo, como é 
lóxico, con aquelas edificacións que non posúan actividade, que se rexerán 
polo réxime normal do plan.

• En canto aos valores do índice de aptitude tecnolóxica (iat), a rela-
ción é a seguinte:

Como se desprende dos datos analizados, menos do 1% da superficie de 
establecementos actuais sitúase cun índice IAT moi baixo (1). Con todo, o 
valor maioritario é o de IAT onde se sitúa máis do 40% de superficie actual, 
aptitude baixa (2) e só pouco máis do 26% sitúase sobre aptitude alta.

Hai que ter en conta que a instalación de maior tamaño (Lago) e a cuarta 
con maior superficie dentro do ámbito (Lires) suman un total de 204.230 m2 
de solo con índice IAT 2 e supón o 20,09 % do total, case a metade do total 
deste índice para a suma de todos os establecementos. De tal modo, que 
extraendo estas dúas instalacións, o resto de instalacións xuntas situarían 
un 30% da súa superficie en valor IAT igual a 2, restando para os valores 3 
e 4 o 69%, sendo un indicador claro de que o indicador tecnolóxico tivo unha 
forte influencia na toma de decisións para situar os ditos establecementos 
en gran parte dos casos.
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Figura 64. Proporción de solos de nivel de coherencia territorial respecto de cada un dos gru-
pos, de esquerda a dereita do grupo 1 ao grupo 4

GRUPOS
Valor IAT 1 2 3 4 Total

1 0,00% 0,89% 0,00% 0,10% 0,99%
2 0,08% 39,03% 0,49% 1,89% 41,50%
3 0,05% 29,49% 0,49% 0,90% 30,92%
4 0,27% 25,25% 0,32% 0,75% 26,59%

Total 0,39% 94,67% 1,29% 3,64% 100,00%

Figura 65. Proporción de solos de valores de IAT respecto das superficies dos grupos

No entanto, cabería a reflexión acerca da idoneidade destas instalacións 
para situarse en niveis de IAT máis adecuados ou ata valorar os rendemen-
tos obtidos nas instalacións con valor 4 fronte ás de valor 3 ou 4. De entre os 
distintos grupos, o grupo 1 ten unha superficie predominantemente en nivel 
4, mentres no grupo 2 (o máis dominante) está principalmente nos niveis 2 
e 3.

• Para os valores do índice de aptitude infraestrutural (iai):

Para este índice, menos da metade da superficie actual sitúase en espazos 

con valores con boa accesibilidade, sendo moi destacable o 30% de superfi-
cie que se sitúa no peor índice posible (accesibilidade nula).

Con relación á superficie ocupada sobre solos con índice IAI de valor 6, cabe 
puntualizar que existen 4 establecementos cunha ocupación destacada 
(Lira, Lires, Meirás e Punta Corno) que alcanza o 20,76% do total (210.993 
m2). No caso de realizar o cálculo sen contar as ditas instalacións, o valor 6 
pasaría a ser do 13% do total, fronte a un total acumulado de 66% nos niveis 
favorables 1 a 3 que previamente non alcanzaban o 49% do total.
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Figura 66.Proporción de solos de valores de IAT respecto de cada un dos grupos, de esquer-
da a dereita do grupo 1 ao grupo 4

GRUPOS
Valor IAI 1 2 3 4 Total

1 0,00% 0,66% 0,00% 0,06% 0,72%
2 0,03% 30,26% 1,06% 0,25% 31,59%
3 0,00% 15,61% 0,13% 0,70% 16,44%
4 0,00% 7,83% 0,02% 0,23% 8,08%
5 0,00% 12,54% 0,08% 0,42% 13,05%
6 0,37% 27,77% 0,00% 1,97% 30,10%

Total 0,39% 91,16% 1,60% 6,85% 100,00%

Figura 67.Proporción de solos de valores de IAT respecto das superficies dos grupos..

Este dato tan elevado de baixa accesibilidade nas instalacións mencionadas 
podería explicarse con outros factores que incidan de xeito positivo para 
compensalo. Probablemente, o sector valorou máis cuestións como a cali-
dade da auga, a distancia aos núcleos e non se guiou por unha visión es-
tratéxica como a que se propón dende o plan, co seu conseguinte custo de 
implantación. En canto ao IAT, podería ser o caso de Punta Corno, que malia 
atoparse integramente cun índice 6 de IAI conta cun 70% da súa ocupación 
con valores de IAT altos. Meirás conta igualmente cun índice IAI de 6, e, pola 
contra, cun valor do 53% da súa ocupación cun bo índice IAT. Tamén sucede 
no caso de Lira, onde a súa baixa accesibilidade compénsase cun 78% de 

ocupación de IAT elevado. Para rematar, o caso de Lires resulta difícil de 
interpretar, pois á súa baixa accesibilidade e á súa ocupación en nivel 4 de 
coherencia territorial, súmase que un 96% da súa ocupación realízase sobre 
un índice IAT de baixa aptitude.

As instalacións do grupo 1 e 4 posúen unha superficie dominante en accesi-
bilidade moi baixo e é similar á media para as do grupo 2 e predomina a boa 
accesibilidade no grupo 3
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Figura 68. Proporción de solos de valores de IAI respecto de cada un dos grupos, de esquer-
da a dereita do grupo 1 ao grupo 4

Figura 69. Instalación acuícola no Porto de Aguiño

Espazos destacables ocupados polas áreas actuais delimitadas para insta-
lacións acuícolas.

• corredores ecolóxicos. As áreas do grupo 2 ocupan 0,65 ha de co-
rredores ecolóxicos, o 0,64% do total que ocupan.

• espazos de interese. As áreas do grupo 2 ocupan 14,5 ha, un 14,27% 
do total, mentres que as do grupo 4 ocupan 4 ha, un 4%.

• espazos ramsar. As áreas do grupo 1 ocupan 0,3 ha, por uns 2,55 
ha as do grupo 2 e uns 0,26 ha do grupo 4.

• espazos ZepVn. As áreas do grupo 2 ocupan 18,3 ha, un 18%.
• espazos Zepa. As áreas do grupo 2 ocupan 0,2 ha.
• espazos Lic. As áreas do grupo 2 ocupan 18,3 ha, un 18% 
• espazos intermareais. As áreas do grupo 2 ocupan 22,5 ha, un 22%, 

mentres as do grupo 4 ocupan 6,4 ha, un 6,3%
• espazos iHg. As áreas do grupo 2 ocupan 37,49 ha, un 36,88%.
• Brañas. As áreas do grupo 2 ocupan 0,2 ha.
• Zonas protexidas por nnss. As áreas do grupo 1 ocupan 0,37 ha, 

por unhas 4,2 ha que ocupan as áreas do grupo 2.
• Zonas iBa. As áreas do grupo 2 ocupan 3,07 ha e as do grupo 4, 

unhas 0,26 ha.
• áreas de mellora ambiental paisaxística. As áreas do grupo 1 ocu-

pan 0,35 ha, as do grupo 2 ocupan 22,49 ha, as do grupo 3 ocupan 
1,62 e as do grupo 4 ocupan 0,47 ha.

Tan só co obxectivo de facer un breve percorrido polos establecementos 
existentes móstrase a continuación algunhas das situacións detectadas.

Unha serie de instalacións están situadas sobre solos APTOS e teñen marxe 
de crecemento, como son as situadas en portos e contornas urbanas (Porto 
de Aguiño, A Borna, Cambados Porto Tragove etc.):
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Figura 70. Instalación acuícola en Abanqueiro

Figura 71. Instalación acuícola Centro de Investigacións Mariñas (CIMA)

Figura 72.Instalación acuícola en Cariño (A Coruña)
Algunhas instalacións están situadas en situacións menos urbanizadas, 
pero con condicións de crecemento óptimas, como en Abanqueiro:

Outras instalacións están en situacións algo afastadas de superficies APTAS 
e poden ter complicacións para un posible crecemento, como o Centro de 
Investigacións Mariñas, Ardia, Bico da Ran: 

Para rematar, existen instalacións con situacións algo remotas e, polo tanto, 
con dificultades altas para desenvolver un crecemento próximo, como suce-
de en Cariño.

Están ao 100% excluídas de áreas aptas para o desenvolvemento acuícola 
as instalacións de: Ardia, Bico da Ran, Cariño, Carreiro, Centro de Cultivos 
Mariños, CIMA, Couso Agraña, Couso Aguiño, Couso Ribeira, Couso Aguiño 
2, IGAFA, Insuela Palmeira, Lira, Meirás, O Chazo, O Freixo, Porto do Vi-
cedo, Punta Cherpa, Punta Corno, Punta dos Patos, Punta Quilma, Ría de 
Ortigueira, Rons Meloxo, Seráns, Somorto-Esteiro e Tal.
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Cometarios
PDAL

05/10/2012

grupo 1

Careixo x x x Nivel 2 (19%), 3(81%); IAT 4 IAI 2

O Facho-Castrelo x x x Nivel 4; IAT 2 (20%), 3(13%), 4(67%)  IAI  
6; 3680 m2 RAMSAR

grupo 2

Abanqueiro x x x x
Nivel 2(17%), 3(83%)

IAT 2 (37%), 3(49%), 4(12%)
IAI  1 (17%) y 2(83%)

A Borna x x x x Nivel 2(17%), 3(83%) IAT 4; IAI  3(10%), 
4(90%)

Ardia x x x x

Nivel 4 IAT 2 (64%), 3(21%), 4(15%)
IAI  2 (26%), 3 (12%), 4 (24%), 5 (38%) 

724 m2 Espazos de interese
9573 m2 RAMSAR

Bico da Ran x x x x
Nivel 4; IAT 2 (22%), 3(34%), 4(44%)

IAI 1 (4%),  2 (12%), 3 (26%), 4 (30%), 5 
(26%),6 (2%); 15991 m2 RAMSAR

Camariñas, Puerto x x x x Nivel 1; IAT 4; IAI  2(61%), 3(39%)

Cambados Porto 
Tragove x x x x Nivel 1; IAT 3; IAI  2(43%), 3(57%)

Campo Laxes x x x x Nivel 3; IAT 2 (30%), 3 (25%), 4(45%); IAI  
2(75%), 3 (14%), 4(4%), 5(12%)

Carreiro x x x x Nivel 1; IAT 2(21%), 3(16%), 4 (63%); 
IAI  5

Centro de Cultivos 
Marinos, Ribadeo x x x x Nivel 4; IAT 4(alto); 

IAI  2(81%), 3(19%)

Chapela x x x x Nivel 1; IAT 4(96%) y 2 (4%); IAI  1(1%) 
,2(10%),3(28%),4(29%),5(31%)

CIMA. Centro 
de Investigación 
Mariñas

x x x x
Nivel 3  (72%), 4(28%)

IAT 1(67%), 2(32%), 3 (1%),
IAI  3(45%), 4(55%)

Coido x x x x
Nivel 2 (84%) y 3 (16%)  

IAT 2(25%), 3 (44%), 4(31%)
IAI  2(20%),3(50%),4(16%),5(14%)

Coido_2 x x x x
Nivel 2 

IAT 3 (40%), 4(35%), 2(25%)
IAI  2 (70%), 3 (10%), 4 (10%)

Couso-A Graña x x x x
Nivel 3 (90%), 4(10%)
IAT 3 (90%), 4(10%)
IAI  5 (50%), 6 (50%)

Couso-Aguiño x x x x
Nivel 3; IAT 2 (27%), 3(38%), 4(35%); IAI 

5 (92%),6 (8%); 
9038 m2 Espazos de interese

Couso-Ribeira x x x x
Nivel 4; IAT 2 (28%), 3(32%), 4(40%); IAI  

4 (4%), 5 (18%), 6 (78%)
25365 m2 Espazos de interese

Dársena de Oza x x x x Nivel 1; IAI 3; IAT 4

IGAFA. Instituto 
Galego de For-
mación en Acui-
cultura 

x x x x
Nivel 2(94%), 3(6%); IAT 2 (42%), 

3(44%), 4(14%); IAI  6(no accesible)
15145 m2 Espazos de interese

Insuela Palmeira x x x x Nivel 3; IAT 1 (48%), 2(52%); IAI  2 (6%), 
3 (23%), 4 (25%), 5 (42%), 6 (4%)

Lago x x x x

Nivel 2 (94%), 4(6%); IAT 2 (60%), 
3(33%), 4(7%); IAI  2 (95%), 3 (2%), 4 

(2%), 5 (1%); 
3092 m2 Corredor ecolóxico

Lira x x x x
Nivel 4; IAT 2 (22%), 3(37%), 4(41%), IAI 

3 (2%), 4 (5%), 5 (29%),6 (64%); 
124 m2 Espazos de interese

Lires x x x x

Nivel 2(21%), 3(1%), 4(53%);  
IAT 1 (3%), 2 (96%), 3(1%);

IAI 1 (1%), 2 (4%), 3(7%), 4 (3%), 5 
(10%), 6 (75%)
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Meirás x x x x Nivel 4; IAT 2 (47%), 3(25%), 4(28%)
IAI 6; 23847 m2 Espazos de interese

Merexo x x x x

Nivel 2; 
IAT 1 (3%), 2 (59%), 3(23%), 4(15%);  

IAI 2 (9%), 3 (16%), 4 (22%), 5 (34%),6 
(19%)

27662 m2 Espazos de interese

Mougas x x x x

Nivel 2 (79%), 3(21%)
IAT 2 (28%), 3(38%), 4(34%)
IAI  2 (76%), 3 (12%), 4 (3%), 

5 (7%),6 (2%)

O Chazo x x x x
Nivel 3; 

IAT 2 (29%), 3(71%) y 4 (29%),
IAI  2 (19%), 3 (66%), 4 (15%)

O Freixo x x x x Nivel 3; IAT 2 (18%), 3(61%) y 3(21%)
IAI  3

Porto do Vicedo x x x x Nivel 4; IAT 4; IAI  2 

Porto de Aguiño x x x x

Nivel 1 
IAT 4(alto)

IAI  2 (29%), 3 (71%)
2017 m2 Espazos de interese

Punta Cherpa x x x x
Nivel 4

IAT 1 (11%), 2(11%),3 (45%), 4(33%)
IAI  6

Punta Corno x x x x

Nivel 4
IAT 2 (30%), 3(41%), 4(29%)

IAI 3 (2%), 4 (7%), 5 (15%),6 (79%)
24981 m2 Espazos de interese

Punta dos Patos x x x x
Nivel 4

IAT  2 (74%), 3(24%), 4(2%)
IAI 1(11%),2 (26%), 3 (62%), 4 (1%)

Punta Moreiras x x x x

Nivel 2(73%), 3(27%)
IAT 2 (50%), 3(25%), 4(25%)

IAI 2 (23%), 3 (35%), 4 15%), 5 (20%),6 
(7%)

Punta Quilme x x x x
Nivel 3 (96%), 4(4%)

IAT 2 (63%), 3(27%) 4(10%)
IAI  3 (44%), 4 (43%), 5 (13%)

Quilmas x x x x

Nivel 2(96%), 3(4%)
IAT 2 (20%), 3(36%), 4(44%)
IAI 3 (25%), 4 (51%), 5 (23%)

25186 m2 Espazos de interese

Rons Meloxo x x x x Nivel 3; IAT 2 (76%), 3(24%)
IAI  3 (74%), 4 (26%)

Tal x x x x

Grupo 3

Serans x x x x
Nivel 3

IAT 2 (38%), 3(38%), 4(24%)
IAI 2(82%),3 (10%), 4 (2%), 5 (6%)

Grupo 4

Cariño x x x x Nivel 3; IAT 2 (37%), 3(31%), 4(32%)
IAI 6

Couso Aguiño 2 x x x x x

Nivel 3
IAT 2 (86%), 3(9%), 4(5%)

IAI 3 (4%), 4 (16%), 5 (39%), 6(41%)
8204 m2 Espazos de interese

O Cabodeiro x x x x

Nivel 2(19%), 3(81%)
IAT 2 (51%), 3(34%), 4(15%)

IAI 1 (8%), 2 (31%), 3 (25%), 4 (12%), 5 
(24%)

Ría de Ortigueira x x x x

Nivel 4
IAT 2 (89%), 3(10%), 4(1%)

IAI 1 (9%), 2 (25%), 3 (65%), 4 (1%)
2640 m2 RAMSAR

San Felipe x x x x x
Nivel 2

IAT 1 (35%), 2(28%), 3(27%), 4(10%)
IAI 2 (16%), 3 (78%), 4 (6%)

Somorto-Esteiro x x x x
Nivel 3(98%), 4(2%)

IAT 2 (31%), 3(24%), 4(45%)
IAI 3 (83%), 4 (17%)
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4.1. do interese pÚBLico e a sÚa utiLidade sociaL

Durante o 2008, a produción mundial de bens xerada pola acuicultura no 
mundo foi de máis de 68 millóns de toneladas en todos os produtos. Se se 
quere analizar a importancia deste dato basta con comparalo cos 90 mi-
llóns que destas especies se extraen en todo o mundo (FAO, 2000). Nes-
te contexto, a acuicultura mundial ten unha taxa de crecemento constante 
de aproximadamente un 6,2% dende 2003. Esta capacidade de solucionar 
as progresivas necesidades de xerar alimentos de calidade e de establecer 
unha vía sustentable de produción de proteínas pon de manifesto a valía 
desta actividade.

Neste contexto, a FAO publicou en setembro de 2009 un informe no que 
indicaba a necesidade da sociedade mundial de producir un 70% máis de 
alimentos para atender ao crecente incremento da poboación que en 2050 
estará arredor dos 2.300 millóns de persoas máis dos que agora temos.

Galicia apostou pola acuicultura, posto que esta é unha actividade arraigada 
na cultura económica e social da rexión.

No marco internacional anteriormente apuntado, Europa, a través da Comi-
sión Europea, veu manifestando e defendendo nos últimos anos a vontade 
de que esta actividade se integre de pleno na súa política común pesqueira 
(Informe sobre un novo impulso á Estratexia para o desenvolvemento sus-
tentable da acuicultura europea 2009/2017 da Comisión de Pesca do Parla-
mento Europeo).

Non en balde, a Unión Europea representa o 4,4% da produción de capturas 
e acuicultura do mundo, o que a converte no 5º produtor tras China, India, 
Perú e Indonesia. Dentro da UE os principais produtores son España, Dina-
marca e Reino Unido.

Figura 73.Produción de fisheries en acuicultura. Fonte: Eurostat

Figura 74.Produción por estado membro e por estado candidato ao ingreso na UE. Fonte: 
Eurostat
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A produción acuícola xera en Europa un total de 1,3 toneladas de peixes 
e mariscos, que supoñen un valor económico de 3,2 billóns de euros. Isto 
supón un 2,6% con respecto á produción acuícola mundial en termos de 
volume e un 5,1 % en termos de valor.

cionado con especies de augas máis quentes como a dourada e o rodaballo

Europa necesita importar produtos pesqueiros e marisqueiros. Cunha im-
portación de 5,6 millóns de toneladas e unha exportación de 1,7, apréciase 
unha situación de desequilibrio que debe ser compensada, tendo en conta 
os recursos pesqueiros naturais, pola acuicultura.

Todos estes factores fixeron que a Comisión Europea recoñeza a importan-
cia da acuicultura na súa PPC e exprese a necesidade de establecer unha 
estratexia común para o seu desenvolvemento baixo os seguintes criterios:

• Garantir que os consumidores poidan dispoñer de produtos sans, se-
guros e de boa calidade, así como de normas estritas de sanidade e 
benestar animal.

• Crear empregos seguros a longo prazo nas zonas dependentes.
• Asegurar o cumprimento das normas ambientais.

Galicia enfróntase ao reto dunha acuicultura competitiva no contexto euro-
peo e internacional con moitas potencialidades:

• A súa historia e capacidade innovadora acreditada.
• A súa situación xeográfica, que trae unha calidade idónea para a pro-

dutividade das especies.
• Posibilidade de apertura a novos mercados grazas aos coñecementos 

e infraestruturas de produción e transformación.
• Capacidade organizativa do sector.

Con todo, a competitividade doutros países, non só da Unión Europea senón 
do mundo, unido ás cada día maiores garantías ambientais ás que han de 
someterse os establecementos de acuicultura, fan necesaria unha reformu-
lación do sector, apostando pola diversificación dos produtos e a innovación 
das instalacións e os procesos.

 

A produción acuícola europea está claramente dominada por Noruega e polo 
salmón. Dentro dos países da UE (27) destaca a produción española, que 
supón o 21% do total da UE.

Neste contexto, é importante destacar que, excluído o mexillón, no norte 
europeo predomina o cultivo da troita arco da vella e o salmón atlántico, 
sendo a produción do sur (Mediterráneo) especialmente significativa no rela-

Figura 75.Produción por estado membro e por estado candidato ao ingreso na UE. Fonte: 
Eurostat
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Todas as cuestións anteriormente mencionadas motivaron que o 26 de maio 
de 2011 o Consello da Xunta de Galicia adoptase, entre outros, o acordo de 
declarar de interese público de primeira orde a acuicultura na Comunidade 
Autónoma de Galicia.

Figura 76. Copia da declaración de interese público da acuicultura

Esta declaración de interese público de primeira orde ten 5 eixes fundamen-
tais para a súa posta en práctica:

1. Afirmación xurídica

2. Axilización administrativa

3. Continuidade formativa e investigadora

4. Integración comercial

5. Disposición e captación de fondos para o desenvolvemento da activi-
dade.

O PDAL é un instrumento necesario e imprescindible para a consecución e 
desenvolvemento da política de fomento da acuicultura reclamada pola UE 
e pola Xunta de Galicia.

4.2. do seu carácter supramunicipaL

Tal e como se indicou no capítulo destinado ao marco xurídico, o Consello da 
Xunta de Galicia, na súa reunión do día nove de febreiro de 2012 adoptou, 
entre outros, o seguinte acordo:

“Que o Plan Director de acuicultura de Galicia, cuxo inicio de tramitación foi 
aprobado polo Acordo do 10 de marzo de 2011, pase a denominarse Plan 
Director da Acuicultura Litoral de Galicia.

Que o ámbito territorial do Plan Director da Acuicultura Litoral de Galiciapase 
a ser o do Plan de Ordenación do Litoral [...]”

Esta definición do ámbito do PDAL asimilándoo ao do POL pon de manifesto 
o seu carácter supramunicipal. O ámbito de xestión do PDAL abarca, polo 
tanto, a parte dos 82 municipios recollidos no acordo do Consello da Xunta 
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do 24 de maio de 2007 identificada como ámbito litoral no POL. O dito ámbi-
to supón unha superficie de 215.359 ha distribuída en 428 unidades litorais e 
13 prelitorais, correspondente a 34 sectores costeiros que é reflexo da diver-
sidade das 7 zonas costeiras (A Mariña Lucense, Rías Altas, o Golfo Ártabro, 
o Arco de Bergantiñán, a Costa da Morte, as Rías Baixas e a Costa Sur).

Trátase dun ámbito costeiro que responde a límites físicos, o que supón un 
7,27% da superficie de Galicia. Esta extensión pon de manifesto que esta-
mos ante un auténtico documento estratéxico de ordenación territorial baixo 
a óptica da acuicultura cuxo alcance supera en moito a miradas locais.

Do mesmo xeito, e como se explicou no punto precedente, a utilidade públi-
ca que a día de hoxe supón a acuicultura, non só para Galicia senón para 
o conxunto da UE, pon de manifesto a necesidade dunha mirada global e 
non local.

Por todas estas cuestións estamos ante un documento de carácter supra-
municipal.

4.3. da idoneidade das LocaLiZacións eLiXidas.

Tal e como se analizou no punto 4.1 do capítulo 2 destinado ao marco xurí-
dico, o Decreto 80/2000, do 23 de marzo, puntualiza que o que debe facer o 
Plan Sectorial é delimitar os ámbitos territoriais nos que se poderán asentar 
as instalacións obxecto do plan “a desenvolver mediante proxectos secto-
riais” (art. 6.a). Iso é o que se fai no PDAL: establecer os criterios para 
a localización das instalacións pero non a súa localización concreta, 
que será obxecto dos proxectos correspondentes. Deste xeito, o PDAL nos 
niveis 1 e 2, onde a lexislación, e o plan territorial, sectorial e urbanístico 
permite xa nos nosos días a acuicultura, establece os parámetros para a 
correcta elección da localización en coherencia cos criterios establecidos 
nas DOT e no POL.

No resto dos casos, e conforme ao modelo proposto no PLAN, identifícanse 
os criterios cos que se deberá desenvolver, no seu caso, un proxecto sec-
torial.

4.4. da ViaBiLidade económica Financeira da actuación. 

Dende que o plan non proporciona a localización ou o desenvolvemento de 
calquera establecemento particular, pero é o marco estratéxico que debe ser 
valorado este non precisa ser tomada como discutido no capítulo 2 deste es-
tudo plan uso económico financeiro. Con todo, a xestión dinámica é proposta 
do plan require medios técnicos e financeiros para lle servir a este a ser 
establecido no orzamento anual da consellería de acuicultura competente.

4.5. do acomodo do pLan sectoriaL aos instrumentos de 
ordenación do territorio ViXentes.

Ao longo de todo o plan, e en especial no capítulo 2, recolleuse a plena 
coherencia e integración do PDAL no marco territorial vixente (DOT e POL). 
Non en balde, os niveis de coherencia territorial adecuáronse ás distintas 
regulacións e categorías establecidas no ordenamento territorial (POL) e 
sectorial vixentes
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 Ría de Ortigueira
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5.2 Síntese de resultados
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5.4 Corredores ecolóxicos e espazos de interese

5.5 Concellos con alta idoneidade para a instalación acuícola
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O Plan Director da Acuicultura Litoral (PDAL) é o instrumento clave para a 
ordenación do impacto territorial desta actividade non só no marco da xes-
tión integrada costeira, senón da planificación territorial de acordo coas re-
comendacións da Unión Europea.

O plan aspira a ser unha ferramenta capaz de corrixir os déficits de integra-
ción das actuais actuacións, e ao mesmo tempo, dar satisfacción á demanda 
existente. Todo iso posibilitando novas áreas de oportunidade para o sector 
cun grao de coherencia territorial axustado á realidade galega.

Neste punto estúdase a incidencia sobre o territorio físico, os seus valores 
ambientais e patrimoniais, así como a súa incidencia socio-económica. En 
termos globais, o presente Plan Director da Acuicultura Litoral de Galicia 
supón a xestión de 215.359 hectáreas, o 7,31 % da superficie de Galicia. 
O potencial efecto que a posta en funcionamento deste plan pode ter para 
a economía da Comunidade Autónoma é relevante. Non en balde, estamos 
falando de 82 municipios, 487 parroquias e 3.694 entidades singulares de 
poboación.

5.1. incidencia territoriaL

Como se expón no documento, este plan ten unha metodoloxía innovadora 
á hora de establecer a ordenación do territorio para a actividade acuícola, 
dado que se trata dunha ordenación estratéxica e dinámica. Non se trata dun 
plan que estableza localizacións concretas, polo que é difícil cuantificar a 
súa incidencia, a diferenza dun plan convencional destas características, xa 
que xeralmente un plan clasifica só onde situar a actividade que se propón 
e sobre o dito solo establécese a hipótese do que sucederá unha vez se 
poñan en práctica as determinacións do plan e se constrúan as instalacións 
oportunas.

No caso do PDAL, o enfoque diverxe na medida en que non se clasifica nin 
delimita solo, senón que se informa da idoneidade deste para establecer un 
establecemento de acuicultura. No entanto, dependerá do sector, das con-

dicións económicas da actividade e da demanda o seu desenvolvemento.

polo tanto, o pdaL propón un método de xestión dinámica que permita 
avaliar en cada caso a idoneidade de implantar este tipo de establece-
mentos. Este é o aspecto máis interesante e innovador do Plan, que ten re-
lación coa súa incidencia territorial, malia que sexa imposible valorar a priori 
o que podería chegar a supoñer o desenvolvemento da actividade acuícola 
nos distintos solos aptos do litoral.

Así, para entender onde se localizan as mellores situacións posibles, 
utilizáronse basicamente tres fontes de información e análise, expostas no 
capítulo 3 desta memoria:

a) coherencia territorial:

Desenvolvida nunha serie cartográfica (04_coherencia territorial) onde se 
establecen unha serie de áreas continuas divididas en 4 niveis de coheren-
cia territorial, as cales representan os 4 niveis de aceptación do territorio 

Figura 77.Plano AD14 da serie de coherencia territorial onde se aprecian os 4 niveis



100

ante unha instalación acuícola en función do nivel de protección do solo, 
situándose no nivel 1 o solo de menor protección e no 4 o de protección 
máxima. E unha serie de áreas descontinuas que recollen as así definidas 
no POL. A primeira conclusión que podemos extraer é a plena integración 
dos criterios do PDAL coa planificación territorial e ambiental non só vixente, 
senón a que se poida elaborar nun futuro, posto que o PDAL recolle na súa 
normativa que, conforme se delimiten máis espazos de protección, estes de-
berán integrase nas súas correspondentes áreas continuas e descontinuas.

O PDAL propón a ocupación prioritaria dos espazos de menor valor, e aínda 
que é certo que non impide a súa implantación en ámbitos de valor recoñe-
cido pola lexislación ambiental e a planificación ambiental e territorial, non é 
menos certo que a capacidade de localizarse nestes ámbitos queda limitada 
por dúas cuestións:

• Imposibilidade de localizarse noutros
• Necesidade de implantación

Sendo estes os criterios, a ninguén se lle escapa que de non consideralos 
o plan ben poderían ser esgrimidos como motivos para a súa revisión; logo 
podemos dicir que estamos ante un plan que, aínda que persegue o principio 
de caución, aspira a ser estratéxico e a ter unha duración indefinida; todo iso 
no marco da xestión dinámica e da transparencia e accesibilidade dos datos 
e información. Isto é o que fai posible motivar unha e outra actuación e com-
prender que as nosas accións no territorio han de ir avanzando conforme 
avanza a nosa cultura e capacidade para entendelo.

b) capacidade de acollida:

a aptitude tecnolóxica do solo: desenvolvida nunha serie cartográfica 
(05_índice de aptitude tecnolóxica) na que se valora o territorio en atención 
aos condicionantes actuais e futuros destes establecementos. Entran en 
función variables como a altitude do terreo, a calidade da auga, a distancia 
ao mar, a rugosidade do terreo, a perigosidade do nivel do mar.

Figura 78.Plano AD14 da serie de índice de aptitude tecnolóxica onde se aprecian os 4 niveis 
existentes

Figura 79.Plano AD14 da serie de índice de aptitude infraestrutural onde se aprecian os 6 
niveis existentes
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a aptitude infraestrutural do solo: desenvolvida nunha serie cartográfica 
(06_índice de aptitude infraestrutural) Valorouse a aptitude do territorio en 
relación aos custos da súa implantación e a posibilidade de rápida accesibi-
lidade a unha serie de infraestruturas.

c) datos xerais. 

Como se manifestou previamente, o ámbito de xestión é de 215.359 hectá-
reas, A Coruña é a que conta cunha maior superficie que achega ao ámbito 
de xestión (138.890 ha e case o 62%) e Lugo, a que menos.

Se pasamos a analizar o territorio comprendido dentro dos niveis 1 e 2 pode-
mos ter unha orde de magnitude dos solos dunha maior aptitude atendendo 
á súa coherencia territorial. Estes alcanzan un 79% de ocupación do solo na 
provincia de Lugo, un 78% do solo en Pontevedra e un 66% na Coruña, xa 
que esta última é a que maior proporción de solo ten destinado a espazos 
protexidos, un 34%, polo 22% de Pontevedra e o 21% de Lugo, nesta franxa 
costeira.

Do gráfico anterior, dedúcese a composición da suma de niveis 1 e 2; dun 
lado, e 3 e 4, do outro. A suma de niveis 1-2 equivale a 151.632 ha e con-

Figura 80.Proporción dos distintos niveis de coherencia territorial por provincias e agrupadas 
en nivel 1-2 á esquerda e 3-4 á dereita, respecto da súa propia superficie total.

dénsase na provincia da Coruña principalmente, con case un 60% do total 
ha), por case o 30% de Pontevedra (44.352 ha) e pouco máis do 10% res-
tante para Lugo (19.952 ha). Mentres, a suma de niveis 3 e 4 denotan unha 
maior incidencia na Coruña, con máis do 70%, case un 20% en Pontevedra 
e apenas o 9% en Lugo.

Tal e como queda descrito no capítulo terceiro desta memoria, a aptitude 
tecnolóxica represéntase con catro valores de idoneidade se se toma o valor 
1 como “non apto”, o 2 como “pouco apto”, o terceiro valor equivalería ao 
bastante apto e o cuarto ao valor “alto”. Dende un punto de vista de idonei-
dade para a instalación acuícola, o valor 1 sería pouco adecuado.

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Total

Provincias
Área 
(Ha) %

Área 
(Ha) %

Área 
(Ha) %

Área 
(Ha) % (Ha) %

A Coruña 100.132 46,5 13.622 6,3 9.952 4,6 9.183 4,2 132.890 61,7

Lugo 18.989 8,8 2.277 1,0 1.705 0,7 2.303 1,0 25.276 11,7

Pontevedra 38.883 18,0 7.362 3,4 5.540 2,5 5.405 2,5 57.192 26,5

Total 158.005 73,3 23.262 10,8 17.197 7,9 16.892 7,8 215.359 100

Figura 81.Síntese dos distintos graos de aptitude tecnolóxica separados por provincias, en 
superficies e proporción de ocupación do solo polo total do ámbito.

Pode apreciarse como o 73,37% da superficie do ámbito respondería ao tipo 
“pouco apto” e case a metade deste tipo de localizacións sitúase na provin-
cia da Coruña (46,50%).
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Se partimos da hipótese de que os tres primeiros valores poderían ser re-
coñecidos a priori como localizacións mais ou menos idóneas estariamos 
considerando o 26,63% (57.353) do ámbito, estando repartida en tres partes 
de similar proporción (7,84% para a idoneidade ALTA; 7,99% para a MEDIA 
e 10,80 para a BAIXA).

Recollendo unha hipótese similar en relación á aptitude infraestrutural e co-
llendo os 3 mellores valores do índice, apréciase que o 58,15% (125.230 ha) 
do ámbito contén algún tipo de aptitude para a accesibilidade, predominando 
o valor 2 (bastante accesible), seguido do 3 (accesible) e 1 (moi accesible).

Figura 82. Proporción de superficie dos distintos niveis de IAT que conteñen as distintas pro-
vincias, respecto da súa propia superficie total.

aptitud iat ocupación Superficie 
(Ha.)

2. Baja 10,80% 23.262

3. Media 7,99% 17.197

4. Alta 7,84% 16.892

total 26,63% 57.353

Este último representa escasamente o 1,54% do conxunto do ámbito. Pola 
contra, cos datos actuais, o resto do ámbito, o 41,85%, considérase non 
accesible, moi pouco ou pouco accesible (90.129 ha).

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Total

Provincia Sup (Ha) % Sup (Ha) % Sup (Ha) % Sup (Ha) %

A Coruña 1.821 0,85 37.991 17,64 30.989 14,39 70.802 32,88

Lugo 445 0,21 9.692 4,50 5.981 2,78 16.119 7,48

Pontevedra 1.053 0,49 21.689 10,07 15.565 7,23 38.308 17,79

Total 3.319 1,54 69.373 32,21 52.537 24,40 125.230 58,15
Figura 83.Síntese dos distintos graos de aptitude tecnolóxica separados por provincias, en 

superficies e proporción de ocupación do solo polo total do ámbito.

Figura 84. Imaxe do Plano AD14 da serie de índice de aptitude tecnolóxica onde se aprecian 
os 4 niveis existentes
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Figura 85.Proporción de superficie dos distintos niveis de IAI que conteñen as provincias, 
respecto da súa propia superficie total.

Figura 86. Plano AD14 da serie de índice de aptitude infraestrutural onde se aprecian os 6 
niveis existentes

Segundo o gráfico, pode deducirse que o nivel de “bastante accesibilidade” 
é superior ao de “accesibilidade”, dado que nas tres provincias se repite que 
este valor é o máis alto. Mentres, o valor “moi accesible” alcanza situacións 
case residuais.

Por provincias, os valores 1 a 3 ocupan o 53% do territorio na Coruña, o 64% 
en Lugo e o 67 % en Pontevedra, e esta é a que destaca pola súa maior 
idoneidade infraestrutural, case á vez que Lugo. A proporción menor da Co-
ruña explícase en parte, dado que contén unha maior proporción de espazos 
protexidos, mentres que Lugo e especialmente Pontevedra presentan un 
territorio máis antropizado e, polo tanto, de maior accesibilidade.

Partindo das hipóteses anteriormente descritas, cabería pensar que as me-
llores condicións para instalar establecementos de acuicultura se darán en 
lugares onde coincidan os tres valores de maior aptitude (coherencia Te-
rritorial, índice de aptitude territorial e índice de aptitude infraestrutural) de 
forma prioritaria, é dicir, que conteñan un nivel de coherencia territorial de 1 
ou 2 (aqueles con menor grao de protección), que o índice IAT alcance un 
valor de 3 (medio) ou 4 (alto) (solo máis apto nos niveis medio ou alto para a 
construción), así como o índice IAI teña valores de 1, 2 ou 3 (Moi accesible, 
bastante accesible ou accesible).

• Solos aptos segundo coherencia territorial: 151.632 ha.
• Solos aptos segundo IAT: 34.090 ha.
• Solos aptos segundo IAI: 125.230 ha.

Unha intersección destes tres ámbitos dános unha superficie de: 17.741 
hectáreas, equivalente ao 8,23% da superficie total do ámbito. Na actualida-
de, os 44 establecementos existentes supoñen 101,26 ha, o plan do 2005 re-
collía aproximadamente 240 ha distribuídas en 21 localizacións e o do 2008, 
aproximadamente, 285 ha distribuídas en 24 parques. Sen prexuízo dos 
problemas e desaxustes que os plans precedentes a este tiveron, podemos 
dicir que a priori os datos resultantes da hipótese de partida parecen avanzar 
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Área (Ha.) Ocup. % Área (Ha.)

A Coruña 4,04% 8.698

Lugo 0,97% 2.085

Pontevedra 3,23% 6.957

Total 8,24% 17.741

Área (Ha.) Ocup. % Área (Ha.)

A Coruña 6,88% 14.813

Lugo 1,47% 3.174

Pontevedra 5,40% 11.635

Total 13,76% 29.624

pdaL
Superficie APTA para instalacións acuícolas

NC 1-2 / IAT 3-4 /IAI 1-2-3 17.741 Ha.

pdaL
Superficie APTA para instalacións acuícolas

NC 1-2 / IAT 2-3-4 /IAI 1-2-3 29.624 Ha.

Dado o dinamismo que se suscita no PDAL, e que os índices están elabo-
rados en función dos valores medios existentes actualmente, é de esperar 
que poidan darse melloras no sector, concretamente no punto técnico, froito 
do cal poderían ampliarse as zonas idóneas. Así, por exemplo, a superficie 
apta segundo IAT poderíase elevar ata as 57.353 ha e esta área intersecada 
coas xeradas polos niveis de coherencia 1 e 2, e polos valores de IAI 1, 2 e 
3, alcanzaría a suma das 29.624 ha, o que equivale a un incremento do 66%.

• Superficies por provincias con parámetros nc 1-2 / iat 2-3-4 /iai 1-2-3 

Como se pode apreciar, é no ámbito da provincia da Coruña onde existe 
máis solo que cumpre con estas condicións, abarcando entre o 49 e o 50% 
do total resultante. Pontevedra alcanza o 39%, restando entre un 11 e un 
12%, en Lugo.

Este dato, relacionado co total de superficie de ámbito que contén cada pro-
vincia, mostraría que na Coruña é apto o 6,2% da súa superficie de ámbito, 
mentres que para Pontevedra sería o 12,1%, case o dobre; e para rematar 
en Lugo o sería o 8,2%, que sería outro resultado inferior á media de 8,24%..

que coa estratexia considerada pódeselle dar satisfacción á demanda do 
sector sen ter que recorrer, polo menos a curto prazo, ao desenvolvemento 
de proxectos sectoriais en zonas de valor recoñecido.

No entanto, é necesario poñer de manifesto o feito de que a superficie an-
teriormente indicada responde a un valor arroxado de forma directa para 
calquera superficie, independentemente do seu tamaño e localización. É di-
cir, cabería analizar pormenorizadamente se se dan condicións de proximi-
dade suficiente para desenvolver actividades acuícolas que permitan unha 
superficie mínima da actuación, xa que poderían darse superficies aptas en 
espazos dunha dimensión non apta para a instalación

Só para visualizar os datos recollidos froito das hipóteses anteriormente sus-
citadas:

• Superficies por provincias con parámetros nc 1-2 / iat 3-4 /iai 1-2-3

ámbito 
pdaL (Ha.) ocup.%

área 
apta 
(Ha.)

ocupación 
del total %

ocupación 
provincial %

A Coruña 138.890 61,71% 8.698 4,04% 6,2%

Pontevedra 57.192 26,56% 6.957 3,23% 12,16%

Lugo 25.276 11,74% 2.085 0,97% 8,24%

215.359 17.741 8,24%
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Superficies por provincias para parámetros NC 1-2 / IAT 2-3-4 /IAI 1-2-3

ámbito 
pdaL (Ha.)

ocup.
%

área 
apta 
(Ha.)

ocupación 
del total %

ocupación 
provincial %

A Coruña 138.890 61,71% 14.813 6,88% 10,60%

Pontevedra 57.192 26,56% 11.636 5,40% 20,34%

Lugo 25.276 11,74% 3.174 1,47% 12,55%

215.359 29.624 13,76%

Figura 87. Proporción nos usos do solo interiores ao ámbito de idoneidade

Datos proporcionais se dan se inclúen o nivel tecnolóxico baixo

Así, con relación á superficie da apta pódese concluír a mellor situación é 
particularmente prevalente na provincia de Pontevedra.

• usos dominantes: 

En cuanto a usos dominantes neste ámbito de maior aptitude, predomina 
o artificial, cun 42%, seguido do solo dedicado a cultivos e prados, cun 30%, 
e do forestal de repoboación cun 12%. En menor medida, destacan os bos-
ques de recolonización ou de ribeira, a vexetación costeira e a arbustiva.

Dinámica de uso / Sistema Predominante / Uso A Coruña Lugo Pontevedra Total

Di
ná

m
ic

a 
de

 u
so

 A
nt

ró
pi

ca Agroforestal

Cultivos baixo plástico 0,00% 0,00% 0,02% 0,02%

Cultivos e prados 1,92% 0,54% 1,02% 3,48%

Cultivos frutícolas e de viveiro 0,02% 0,00% 0,02% 0,05%

Forestal de repoboación 0,34% 0,11% 0,24% 0,68%

Viñedos 0,03% 0,00% 0,37% 0,40%

Artificial
Canteira 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Outras masas de auga 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cultural Outras formacións arbóreas 0,01% 0,00% 0,02% 0,03%

Urbanizado Artificial 1,31% 0,26% 1,13% 2,70%

Di
ná

m
ic

a 
de

 u
so

 N
at

ur
al

Bioxénese

Bosques autóctonos 0,01% 0,00% 0,01% 0,01%

Bosques de recolonización 0,09% 0,01% 0,06% 0,17%

Bosques de ribeira 0,10% 0,01% 0,05% 0,16%

Bosques mixtos 0,03% 0,00% 0,03% 0,06%

Matogueiras 0,07% 0,02% 0,17% 0,26%

O. form. de carácter  húmido 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

Vexetación costeira 0,09% 0,01% 0,09% 0,19%

Intermareal
Chairas intermareais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Marismas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Xeoformas

Cantís 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dunas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Lagoas e zonas húmidas cos-
teiras 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Praias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total general 4,04% 0,97% 3,23% 8,24%

Figura 88. Superficies totais de ocupación por provincias respecto do total do ámbito
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5.2. síntese de resuLtados

1. Dispoñibilidade de espazos en plans de acuicultura anteriores:
a) 2005. Plan de parques empresariais de tecnoloxía alimentaria: 242 ha.
b) 2008. Plan galego de acuicultura: 285 ha.

2. Dispoñibilidade de espazos no PDAL (Datos provisionais; os definiti-
vos non poderán obterse ata a finalización do PDAL):

a) Superficies totais sen considerar a aptitude técnica do territorio:

 - Superficie total do ámbito do PDAL (corresponde co POL): 215.359 
ha, das que un 49,98 % sitúanse en zona 1; 20,43% na zona 2; 
7,47% na zona 3 e 22,12% na zona 4.

 - Excluíndo deste espazo os solos que non poderían albergar insta-
lacións de acuicultura (solos urbanos, consolidados e non consoli-
dados, núcleos rurais, rústicos de especial protección de infraestru-
turas, zonas intermareais) quedarían potencialmente dispoñibles 
para a acuicultura 171.817 ha, das que 49,75% se sitúan na zona 
1; 19,51% na zona 2; 8,41% na zona 3 e 22,31% na zona 4.

 - En resumo, a superficie que potencialmente podería albergar ins-
talacións de acuicultura no ámbito do PDAL sería de 119.020 ha 
nas zonas 1 e 2 (de menor protección ambiental) e 52.796 ha nas 
zonas 3 e 4 (de maior protección ambiental), o que supón que o 
69,27% da superficie potencialmente dispoñible para a acuicultura 
se atopa clasificada nas zonas 1 e 2 fronte ao 30,72% que está 
nas zonas 3 e 4.

 - Por provincias, Lugo alberga o 13% de toda a superficie dispoñible 
(22.449 ha), A Coruña o 63% (108.418 ha) e Pontevedra o 24% 
(40.950 ha).

b) Superficies totais tendo en conta a aptitude técnica do territorio (zonas 
onde se dan as condicións técnicas favorables para albergar plantas 
de acuicultura acordes ao modelo actual):

 - Os solos con aptitude técnica para albergar instalacións de acui-
cultura que cumpren cos parámetros medios das plantas de acui-
cultura actualmente implantadas en Galicia supoñen un total de 
47.057 ha, das que un 23,5% están en zona 1; 26,9% en zona 2; 
15,2% en zona 3 e 34,3% en zona 4.

 - Excluíndo deste espazo os solos que non poderían albergar insta-
lacións de acuicultura (solos urbanos, consolidados e non consoli-
dados, núcleos rurais, rústicos de especial protección de infraestru-
turas e zonas intermareais), quedarían potencialmente dispoñibles 
para a acuicultura 41.022 ha, das que o 21,9% se sitúan na zona 
1; 25,2% na zona 2; 16,7% na zona 3 e 36% na zona 4.

 - En resumo, a superficie que potencialmente podería albergar ins-
talacións de acuicultura no ámbito do PDAL con aptitude técnica 
favorable sería de 19.349 ha nas zonas 1 e 2 (de menor protec-
ción ambiental) e 21.672 ha nas zonas 3 e 4 (de maior protección 
ambiental), o que supón que o 47,2% da superficie potencialmen-
te dispoñible para a acuicultura con aptitude técnica favorable se 
atopa clasificada nas zonas 1 e 2 fronte ao 52,8% que está nas 
zonas 3 e 4.

 - Por provincias, Lugo alberga o 12,8% de toda a superficie dispo-
ñible (5.283 ha), A Coruña o 58,7% (24.080 ha) e Pontevedra o 
28.4% (11.658 ha).

3. Análise do espazo dispoñible tendo en conta a aptitude técnica do te-
rritorio para albergar plantas de acuicultura:

a) Na estimación anterior (41.022 ha dispoñibles con aptitude técnica 
favorable para a instalación de plantas de acuicultura de acordo co 
modelo actual) inclúense varios tipos de solo: urbanizables, urbani-
zables non delimitados, sistemas portuarios xerais e rústicos, agás 
de infraestruturas, por considerar que calquera deles podería acoller 
plantas de acuicultura; con todo, convén considerar a dificultade, que 
non imposibilidade, de actuar nos ámbitos que teñen xa planificado un 
determinado desenvolvemento, polo que convén levar a cabo a análi-
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se sen estes ámbitos cuxa clasificación implica a potencial existencia 
dun desenvolvemento xa iniciado, ou xestión rematada.

b) Cando se consideran unicamente os solos rústicos (excluídos, polo 
tanto, urbanizables e sistema portuario xeral), quedarían dispoñibles 
para a acuicultura un total de 36.147 ha, das que 15.606 ha (un 43%) 
sitúanse nas zonas 1 e 2 mentres que 20.540 (un 56%) se sitúan nas 
zonas 3 e 4.

c) Destes, tendo en conta os distintos niveis de aptitude técnica das zo-
nas, un total de 13.833 ha (38%) teñen unha aptitude técnica baixa, 
11.435 ha (31%), media e 10.878 (30%), alta

 - A Xunta de Galicia pon a partir de hoxe á disposición da sociedade 
mais de 15.000 ha de solo apto tecnicamente para a acuicultura 
en terra tal e como hoxe xa coñecemos, situadas en zonas sen 
unha protección ambiental salientable e en plena coherencia coa 
planificación territorial do ámbito litoral desenvolvido no Plan de 
Ordenación do Litoral.

 - Galicia é a primeira rexión de Europa en aprobar a súa estratexia, 
é a primeira de España en potencial acuícola, e, sen ningunha 
dúbida, a costa máis fermosa e rica da península. Os mares que 
a bañan, as paisaxes do seu territorio, fana merecedora dunha 
xestión coherente e integradora, dunha planificación integrada dos 
seus recursos, do seu litoral, e de acción dun goberno que aposta 
claramente polos seus recursos económicos, sociais e ambientais, 
e así o demostra a análise de partida destas 15.000 ha, e a Guía 
de criterios de sustentabilidade e integración paisaxística que hoxe 
aprobamos, a primeira guía europea, e seguramente mundial, cara 
a este sector

5.3. eXempLo de VaLoración 

Realizouse a continuación unha simulación da xestión dinámica que se pro-
pón dende o Plan.

Na primeira imaxe, obsérvanse os niveis 1 e 2 de coherencia territorial, en 
verde intenso o nivel 1 e en verde claro o nivel 2. Apréciase como os es-
pazos de maior valor natural, por estar nos niveis 3 e 4, quedan excluídos, 
como a banda costeira ou espazos de maior relevo.

Na figura seguinte, preséntanse os valores 3 e 4 do índice de aptitude tecno-
lóxica, que son os de maior aptitude. Represéntase cos dous mesmos tons 
de verde e apréciase que os valores afectan a zonas moi próximas á costa.

A continuación obsérvase a representación dos valores do índice de aptitude 
infraestrutural 1, 2 e 3, os tres valores que representan a mellor accesibilida-
de (moi accesible, bastante accesible e accesible). Do mesmo xeito empré-
gase a gama cromática usada anteriormente.

Para rematar, móstrase a zona onde se atopan concentrados os valores 
apropiados para as tres análises realizadas. Obsérvanse manchas de verde 
limitadas á prolongación dos espazos urbanos e ás infraestruturas viarias, 
na plataforma chá posterior aos acantilados costeiros.

Do mesmo xeito, cabería suscitar a hipótese de que as melloras tecnolóxi-
cas na industria acuícola permitan alcanzar espazos que leven asociados 
un valor do índice de aptitude tecnolóxica baixo na actualidade. Polo tanto, 
un mapa resultado de engadir o dito valor sería o seguinte, que incorpora 
superficie apta ao conxunto.

A principal diferenza non é tanto que se engade superficie perimetral, senón 
que se complementan tramas aptas que contiñan no seu interior espazos 
non aptos. Apréciase polo tanto maior continuidade nas áreas aptas
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Como se aprecia, entran en xogo áreas de maior fraxilidade ambiental e 
paisaxística, sendo necesario, como veremos na normativa, establecer uns 
criterios para a localización, con carácter excepcional e motivado, de esta-
blecementos de acuicultura nestes ámbitos

Con todo, tamén pode ser que o sector non logre avances tecnolóxicos sig-
nificativos e que requirimentos específicos dunha especie fagan necesaria 
a súa situación, non podendo optar por zonas diferentes ás de coherencia 
territorial 3 ou 4, aquelas cun valor de protección

Figura 89. Niveis 1 e 2 nos dous tons verdes (nivel 2 en verde claro e nivel 1 no máis intenso)

Figura 90.Valores IAT 4 e 3 nos dous tons verdes (nivel 2 en verde claro e nivel 1 no máis 
intenso)

Figura 91. Niveis 1, 2 e 3 nos tres tons verdes (nivel 2 en verde claro e nivel 1 no máis inten-
so)

Figura 92. Mapa resultado de superposición de niveis e valores. Os tons verdes máis intensos 
indican maior aptitude
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Figura 93.Mapa resultado de superposición de niveis e valores. Os tons verdes máis intensos 
indican maior aptitude

Figura 94. Mapa resultado de superposición de niveis e valores, incrementando o índice tec-
nolóxico

5.4. corredores ecoLóXicos e espaZos de interese

Chegado ao momento de obter solos de maior aptitude para a implantación 
acuícola, cabe sinalar a posible afección que resta por analizar, como son as 
áreas descontinuas do POL: corredores ecolóxicos e espazos de interese.

Ao cruzar estas superficies, a área que cumpre cos requisitos de idoneidade 
redúcese ata as 25.405 ha, o que supón unha ocupación do 11,80%.

pdaL
Superficie APTA excluídas áreas continuas para instalacións 

acuícolas 25.405 Ha.

Figura 95. Superposición de área descontinua (corredores ecolóxicos) sobre superficie APTA 
para o desenvolvemento acuícola (contorna de Portonovo)

Trátase de 4.219 hectáreas afectadas, das que 3.800 ha son corredores 
ecolóxicos e 425 ha son espazos de interese; das cales 7,15 hectáreas su-
perpóñense ambas as áreas.

Nalgúns casos, poden atoparse corredores ecolóxicos totalmente superpos-
tos a unha superficie apta. Os corredores son espazos definidos no POL  
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Figura 96. Vilanova de Arousa e o solo APTO para instalacións acuícolas en amarelo.

Boiro

Vilagarcía de Arousa

Vilanova de Arousa

Cambados

Sanxenxo

Vilanova de Arousa

Figura 97. Os sete ámbitos municipais con maior superficie de solo apto para instalacións 
acuícolas están situados moi próximos entre si.

cun carácter orientativo, que permiten certa modificación da súa delimitación 
sempre que se asegure a suficiente conectividade ecolóxica. Polo tanto, en 
casos como o da imaxe débese desenvolver unha solución que sexa idónea 
para a situación da instalación, planificando á súa vez a continuidade do co-
rredor, mantendo as súas referencias xeográficas, sen que ningún sexa un 
impedimento ao desenvolvemento do outro

5.5. conceLLos con aLta idoneidad para La instaLación acuí-
coLa

Analizando a situación da superficie APTA para as instalacións acuícolas, 
pódense destacar algúns concellos que contan cunha especial aptitude, 
como son:

Os sete municipios que ofrecen unha maior superficie idónea para a instala-
ción de piscifactorías están próximos entre si, na comarca paisaxística das 
Rías Baixas. Mención especial merece o concello de Vilanova de Arousa, do 
cal case a metade da súa superficie é apta para a instalación acuícola.

Como pode observarse na ortofoto, a característica deste municipio é a dun-
ha trama densa, moi antropizada, cunha forte interrelación entre núcleos de 
poboación e armazón agrícola.

concello Provincia Área APTA dentro do 
ámbito de xestión

Sup. TOTAL 
no ámbito

Relación

Ocupa-
ción Superficie

Boiro A Coruña 0,56% 1.200 3.796 31%

ribeira A Coruña 0,54% 1.172 5.260 22%

Vigo Pontevedra 0,51% 1.103 3.687 30%

sanxenxo Pontevedra 0,44% 949 4.350 22%

cambados Pontevedra 0,42% 907 2.316 39%

Vilagarcía de arousa Pontevedra 0,40% 862 3.860 22%

Vilanova de arousa Pontevedra 0,39% 842 1.778 47%
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6 anáLise da reLación do contido do pLan sec-
toriaL co pLan urBanístico ViXente

6.1 Incidencia do Plan Sectorial no plan urbanístico municipal

6.2 Adecuación do plan municipal ás determinacións do Plan Sectorial

6.3 Criterios de delimitación das actuacións do Plan Sectorial en relación co plan municipal

6.4 Exemplificación da análise de alternativas e valoración de resultados
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6.1. incidencia do pLan sectoriaL no pLan urBanístico mu-
nicipaL

O PDAL mantén a plena independencia do plan municipal posto que, como 
xa se indicou, non clasifica nin cualifica solos, senón que establece un marco 
de reflexión en relación aos requirimentos da acuicultura e a súa implanta-
ción no litoral da Comunidade Autónoma.

Aínda que esta cuestión xa foi analizada no Capítulo 2 do presente Plan, de 
xeito sintético indícase que:

Para determinar a incidencia do PDAL sobre o plan en vigor e o réxime de 
autorización das instalacións de acuicultura, seguíronse dous criterios bási-
cos: maior protección do solo e menor incidencia sobre o plan, sempre que 
estea adaptado á LOUGA. Pese a que a LOTGA establece inequivocamente 
no seu artigo 24 a primacía do plan territorial sobre o urbanístico, quíxose así 
respectar ao máximo a autonomía urbanística municipal, pois non se trata de 
impoñer de forma absoluta e indiscriminada a prevaleza dos instrumentos de 
ordenación autonómicos sobre os municipais, senón de garantir que cada un 
deles cumpra a súa función en defensa dos intereses respectivos.

A aplicación dos criterios mencionados tradúcese nas seguintes regras:

a) Se o PDAL, seguindo ao POL, admite o uso acuícola e o plan urbanís-
tico non, prevalece este último, sempre que estea adaptado á LOUGA. 
No entanto, neste caso cabe a posibilidade de que a Xunta decida 
autorizar a actuación mediante un proxecto sectorial.

b) Se o plan urbanístico adaptado á LOUGA admite o uso e o PDAL non, 
prevalece este último, segundo a LOTGA (art. 24), sen necesidade de 
modificación daquel, sen prexuízo do mandato de adaptación contido 
no citado precepto legal.

c) O PDAL prevalece en todo caso sobre o plan urbanístico non adaptado 

á LOUGA.

6.2. adecuación do pLan municipaL ás determinacións do 
pLan sectoriaL

Tal e como xa se indicou, o PDAL é coherente cos niveis de protección re-
collidos no plan municipal adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUGA). A 
LOUGA recolle a implantación dos establecementos de acuicultura litoral en 
todas as categorías de solo rústico (artigos 36 a 39), excepto o de especial 
protección de infraestruturas. Nos niveis 1 e 2, o desenvolvemento dun es-
tablecemento de acuicultura, salvo que se decida levar a cabo mediante un 
proxecto sectorial, será coherente co réxime establecido polo plan urbanís-
tico vixente.

No caso excepcional de que estes establecementos se desenvolvan me-
diante un proxecto sectorial, será no seo da tramitación deste onde deberá 
valorarse a adecuación ás determinacións do plan municipal. No entanto, 
xa se adianta que, conforme ao establecido no artigo 24 da Lei 10/1995, do 
23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, o proxecto sectorial 
podería impoñerse a este.

“As determinacións contidas nos plans e proxectos sectoriais de incidencia 
supramunicipal vincularán o plan do ente ou entes locais en que se asenten 
os ditos plans ou proxectos, que haberán de adaptarse a elas dentro dos 
prazos que para ese efecto determinen.”

6.3. criterios de deLimitación das actuacións do pLan sec-
toriaL en reLación co pLan municipaL

Tal e como se establece na normativa do presente plan recollida no seu 
capítulo 7, dentro das diferentes posibilidades que o promotor dun estable-
cemento de acuicultura ten para desenvolver este tipo de actuacións, deberá 
escoller aquelas que mellor se adecúen ás determinacións do PDAL e que 
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estean en coherencia coas DOT e o POL. Polo tanto, aqueles municipios 
adaptados a estes dous instrumentos de planificación territorial non supoñe-
rán contradición ningunha cos criterios de desenvolvemento expresados no 
presente plan.

Pero, como se delimita un ámbito para o desenvolvemento dun establece-
mento de acuicultura?

Pois ben, nos niveis 1 e 2 de coherencia territorial non afectadas por nin-
gunha área descontinua, o promotor da actuación deberalle propoñer un 
proxecto e unha localización ao órgano competente da comunicade autóno-
ma, é dicir, á Consellería do Medio Rural e do Mar, conforme á tramitación 
expresada na normativa deste plan. Xa se viu que estas áreas non conte-
ñen ámbitos de protección especial, pero con todo, dada a natureza destes 
establecementos e a súa proximidade ao mar, o seu desenvolvemento é 
comprometido dende o punto de vista da súa integración na escena paisa-
xística. Nese sentido, expóñense a continuación unha serie de criterios a ter 
en conta á hora de escoller a localización que deberán ser interpretados e 
desenvolvidos en cada proxecto concreto, atendendo aos criterios de inte-
gración paisaxística, en coherencia cos expresados no plan:

• Escoller preferentemente localizacións periféricas ou de remate dos 
asentamentos existentes, fronte a outros que supoñan actuacións illa-
das.

• Apoiarse en infraestruturas viarias existentes.
• Evitar a incidencia formal e visual cos elementos de valor (natural e an-

trópicos) recoñecidos na lexislación sectorial e na cartografía de Usos 
e elementos para a valoración.

• Coser a actuación coa súa contorna de tal modo que esta supoña unha 
mellora.

• Situarse en solo de valor intrínseco ou por proximidade a outros de-
menor entidade

Nos niveis 3 e 4 de coherencia territorial será necesario desenvolver un 

proxecto sectorial no que se deberán valorar, ademais das cuestións an-
teriormente descritas, outras relativas á incidencia territorial da localización 
(dende o punto de vista ambiental, económico e social), procurando que as 
localizacións non provoquen impactos irreversibles nin perda de valor ou 
transformación do carácter do ámbito no que se implanten.

6.4. eXempLiFicación da anáLise de aLternatiVas e VaLora-
ción de resuLtados

Tal e como vimos no capítulo 5, valóranse distintas hipóteses relativas á 
idoneidade do solo para albergar unha instalación acuícola

• Estar situado sobre un terreo cuxo nivel de coherencia territorial é 1 
ou 2

• Estar situado sobre un terreo cuxo índice de aptitude tecnolóxica sexa 
4 ou 3

• Estar situado sobre un terreo cuxo índice de aptitude infraestrutural 
sexa 1, 2 ou 3

Con estas condicións, atopamos no ámbito do PDAL un total de 17.741 ha. 
No entanto, e aínda que cun proxecto sectorial poida alterarse o réxime do 
solo, é necesario establecer, polo menos a priori, unhas condicións de com-
patibilidade co plan vixente para evitar así trámites burocráticos. Por este 
motivo, cabería discriminar aqueles solos aptos que teñen unha clasifica-
ción urbanística que poida suscitar os ditos inconvenientes, como é o solo 
urbano consolidado e non consolidado; o solo urbanizable delimitado e non 
delimitado; así como os núcleos rurais, os sistemas xerais portuarios, o de 
protección intermareal e o solo rústico de protección de infraestruturas. Aín-
da cabería descontar os solos afectados polas áreas descontinuas, xa sexa 
por tratarse de corredores ecolóxicos ou por conter un espazo de interese.

A superficie dispoñible, polo tanto, alcanza a cantidade de 8.607,33 ha.
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Con todo, non toda a superficie que cumpre estritamente con estes condi-
cionantes de aptitude pode ser idónea por razóns de superficie, dado que 
cabe a posibilidade de que se dean polígonos de tamaños nos que non é 
viable unha instalación acuícola. A superficie arroxada componse dun to-
tal de 44.839 polígonos, dos cales 1.389 teñen máis de 1 ha de superficie 
continua (10.000 m2), superficie que podería servir de punto de referencia 
dado que só 2 dos 44 establecementos existentes actualmente superan a 
dita superficie.

pdaL
Superficie APTA

para instalacións  acuícolas
NC 1-2 / IAT 3-4 /IAI 1-2-3

Excluidos solos SUC/SUNC/SUD/INT/SRPI/NR/SG

25.405 Ha.

instalación acuícola.

Estes 1.389 polígonos supoñen un total de 7.244,21 ha, o que equivale ao 
84% do total anteriormente mencionado, en xeral en condicións de continui-
dade, interrompida puntualmente por infraestruturas ou zonas protexidas.

O maior dos polígonos localizado alcanza as 107,1 ha e localízase ao norte, 
na Mariña Lucense, no concello de Barreiros. Como se aprecia na imaxe 
(resaltado en cor amarela e un perímetro de cor cian), na súa contorna próxi-
ma conta tamén con grandes extensións de superficie apta, erixíndose este 
ámbito como un espazo de potencialidade para a acuicultura litoral.

En canto á súa delimitación, coincide co límite dun corredor ecolóxico no 
seu lado este, que á súa vez o separa doutra grande área contigua de gran 
tamaño. Ao norte, vese limitado pola protección costeira do acantilado, que 
é ademais espazo de interese. Á súa vez, atópase rodeado de novas agru-

Figura 98. Polígono de superficie APTA de maior tamaño obtido no Plan. Figura 99. Na contorna do polígono de maior tamaño atópanse importantes cantidades de 
solo APTO

Do mesmo xeito cabe analizar o factor de forma destes polígonos, xa que 
quizais non todas resulten apropiadas para atender ao requirimento dunha 
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pacións de carácter rural, en formación lineal.

En total, o espazo sinalado a continuación alcanza as 425,87 ha nunhas 
condicións de continuidade aceptables para instalacións de gran tamaño. 
Nestes casos é posible entender, ademais, que a implantación dun estable-
cemento de acuicultura litoral pode ser unha oportunidade para recualificar 
ou, se se prefire, mellorar o carácter e as condicións estéticas destes luga-
res.

Doutra banda, cabería mencionar que existen 661 polígonos, con superfi-
cies que van entre 5.000 m2 e 10.000 m2, que alcanzarían a superficie de 
468,31 ha e que xeralmente se sitúan próximos a outros de maior tamaño, 
só separados por elementos tales como infraestruturas lineais, corredores 
ecolóxicos etc. Isto incítanos a unha reflexión, xa en clave de proxecto, caso 
por caso, sobre a súa idoneidade.

Figura 100. Superposición de área descontinua (corredores ecolóxicos) sobre superficie APTA 
para o desenvolvemento acuícola (concello de Boiro)

Este é o caso destes dous polígonos bordeados en cor cian no concello de 
Outes da Coruña. Ambos os dous sitúanse nesta marxe de superficie e cun-
ha proximidade significativa respecto de áreas de maior tamaño. O conxunto 
de espazos aptos en continuidade espacial pode facer idóneas superficies 
de mediano tamaño nas que concorran este tipo de circunstancias.

O concello de Boiro é un dos que maior superficie idónea contén, a priori. 
Nesta imaxe pode apreciarse como se sitúan 371,15 ha de forma continua 
no territorio. Só os espazos protexidos, os corredores, o intermareal e o 
solo clasificado como urbano ou urbanizable queda fóra da delimitación máis 
apta, conformando un punto de referencia para situar novas instalacións 
acuícolas. No entanto, estes son só datos cuantitativos que han de valorar-
se en relación aos criterios de implantación, sustentabilidade e integración 
paisaxística descritos na presente memoria e na súa normativa.

Figura 101.Polígonos de superficie inferior a 10.000 m2 na cuxa contorna localízanse grandes 
bolsas de superficie APTA só separadas pola infraestrutura viaria. Concello de Outes.
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No concello de Vilanova de Arousa dáse outro polo importante de superfi-
cies aptas. Na imaxe apréciase unha superficie de case 600 ha interrompida 
case exclusivamente por un corredor ecolóxico.

Distinto é o caso da contorna dos concellos de Gondomar, Nigrán e Baiona, 
onde se localizan unhas 162 ha nunha serie de polígonos aptos dun tamaño 
importante, pero que non contan cunha continuidade espacial como a an-
teriormente descrita. Ademais, a ría, as infraestruturas viarias e o corredor 
ecolóxico supoñen valores naturais e antrópicos que dificultan a conectivi-
dade.

O caso da continuidade espacial non supón tanto un aliciente para dispoñer 
instalacións de maior tamaño, como unha contorna apropiada onde o seu 
impacto paisaxístico pode ser tratado con mellores garantías de integración. 
En polígonos de tamaño medio e cunha segregación espacial importante, 
onde a proximidade a espazos protexidos é maior, as posibilidades de in-

tegración quedan seriamente condicionadas, mentres que naquelas zonas 
onde se dan grandes superficies aptas, o “colchón” respecto ao resto do 
territorio favorece a integración do proxecto.

Polo tanto, zonas como as situadas nos concellos de Barreiros (Lugo), Boiro 
(A Coruña) ou Vilanova de Arousa (Pontevedra) poden resultar as máis fa-
vorables para incorporar instalacións acuícolas.

Como pode apreciarse, as tres zonas coinciden en certas similitudes for-
mais ao tratarse de espazos sensiblemente chans, abertos, cunha “matriz” 
de base agrícola (aínda que presentan diferenzas nos patróns de cultivos), 
pequenas “manchas” de bosquetes e unha proximidade relativa ao litoral. 
Ademais, atópanse transformadas (con diferente intensidade) non só polos 
usos agrícolas, senón por edificacións e infraestruturas. Non presentan ele-
mentos focais como unha xeomorfoloxía accidentada.

Figura 102.Concello de Vilanova de Arousa, un dos concellos onde se aprecia un dos índices 
de superficie APTA máis alta dos concellos do ámbito.

Figura 103.Contorna dos concellos de Gondomar, Nigrán e Baiona
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Poderiamos dicir que neles a tendencia é cara á súa antropización de forma 
dispersa, o cal dificulta a lexibilidade da escena e empobrece a súa calidade 
paisaxística.

Nestes ámbitos é posible recorrer a estratexias de localización que mitiguen 
a súa incidencia formal e visual. Ao mesmo tempo, a nova instalación pode 
converterse nun punto de referencia, sen que por iso deixe de integrarse no 
contexto.

Doutra banda, as intervencións nestas zonas supoñerían escasas variacións 
no seu relevo, facendo que non sexan necesarios grandes movementos de 
terra. Para rematar, débese ter en conta que a matriz de cultivos é outra 
ferramenta para integrar a intervención, adecuando a escala e ritmo dos 
depósitos á do lugar.

Figura 104.Vista oblicua do concello de Barreiros

Figura 105.Vista oblicua do concello de Boiro e Vilanova de Arousa

Figura 106. Vista oblicua do concello de Vilanova de Arousa 
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Figura 107. Esquema sobre a idoneidade de situacións en función das preexistencias

Figura 108. Esquema de relacións de integración coa contorna.

Figura 109. Esquema de relacións de integración coa contorna.

Figura 110. Esquema de movementos de terra

Figura 111.Vista oblicua de integración entre a vexetación dunha instalación acuícola
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títuLo preLiminar. disposicións Xerais

art. 1.- obxecto

O Plan Director da Acuicultura Litoral de Galicia (en diante, o PDAL) ten por 
obxecto:

a) Definir as directrices para a instalación de novos establecementos de 
cultivos mariños na parte litoral da zona terrestre, así como para a am-
pliación dos establecementos xa existentes.

b) Analizar as repercusións socioeconómicas, ambientais e paisaxísticas 
das posibles localizacións das plantas de acuicultura con criterios de 
sustentabilidade e en coherencia cos instrumentos de planificación te-
rritorial, Directrices de Ordenación do Territorio (en diante DOT) e Plan 
de Ordenación do Litoral (en diante POL) aprobados.

art. 2.- natureza e funcións

1. 1. O PDAL é un plan sectorial de incidencia supramunicipal dos previs-
tos na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de 
Galicia.

2. Son funcións do PDAL:

a) Integrar as determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en aten-
ción ás especificidades construtivas das instalacións de acuicultura.

b) Fixar as condicións mínimas que deben cumprir as zonas da costa nas 
que se poida desenvolver un proxecto de acuicultura na parte litoral da 
zona terrestre.

c) Establecer criterios obxectivos que fagan compatibles as instalacións 
acuícolas coas actividades tradicionais que se desenvolven no litoral 

galego, especialmente o marisqueo, a pesca e o turismo.

d) Determinar as condicións ambientais que permitan a implantación de 
establecementos de acuicultura sostibles.

e) Programar, se é o caso, as medidas compensatorias mínimas que de-
ben incluír os proxectos de acuicultura que se localicen na parte litoral 
da zona terrestre.

f) Fixar criterios de compatibilidade dos establecementos de acuicultura 
coa protección das características ambientais, naturais e paisaxísticas 
dos terreos en que se sitúen.

art. 3.- obxectivos

Son obxectivos do PDAL:

1. Racionalizar a implantación dos establecementos de acuicultura da 
parte litoral da zona terrestre, compatibilizando os seus requirimen-
tos de situación, sobre a base da mellor tecnoloxía existente en cada 
caso, coa planificación territorial vixente. En concreto, as Directrices 
de Ordenación do Territorio (DOT) e o Plan de Ordenación do Litoral 
(POL).

2.  Promover o desenvolvemento dunha acuicultura baseada en criterios 
de coherencia territorial, sostibilidade ambiental e integración paisaxís-
tica.

3.  Definir un modelo de xestión dinámica que permita avaliar a idoneida-
de das localizacións conforme aos requirimentos biolóxicos, a mellor 
tecnoloxía dispoñible e os indicadores de sustentabilidade ambiental 
identificados.

4.  Definir un sistema de seguimento que permita avaliar, en cada caso, a 
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coherencia das propostas cos obxectivos anteriormente descritos.

art. 4.- ámbito de aplicación

O ámbito de aplicación do presente plan é o do Plan de Ordenación do Lito-
ral definido conforme ao disposto no artigo 3 da normativa deste instrumento 
de ordenación.

Art. 5.- Eficacia

1. As determinacións do presente plan, en tanto que Plan Sectorial, terán 
forza vinculante e vixencia indefinida.

2. De conformidade co artigo 24 da Lei 10/1995, do 23 de novembro, 
de ordenación do territorio de Galicia, e sen prexuízo do establecido 
nas disposicións transitorias, as determinacións do presente plan e 
dos proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal que deste se 
deriven, vincularán o plan do ente ou entes locais en que se asenten 
os ditos plans ou proxectos, que haberán de adaptarse a elas nos as-
pectos e do modo que se indica nesta normativa

3. De acordo co artigo 45.2 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de orde-
nación urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUGA), o 
plan urbanístico está vinculado xerarquicamente a este plan, e deberá 
redactarse en coherencia co seu contido.

art. 6.- réxime

1. As determinacións contidas no presente plan non implican clasi- fi-
cación urbanística do solo e establécense no marco da orde- nación 
territorial e enténdense sen prexuízo doutras máis restritivas que pui-
desen vir impostas pola lexislación territorial o sectorial, así como polo 
planeamento urbanístico municipal adaptado á LOUGA

2. A aprobación deste plan e dos proxectos sectoriais que o desenvolvan 
implica a declaración de utilidade pública e interese social, para os 
efectos expropiatorios, das obras, instalacións e servizos previstos de 
maneira concreta neles.

art. 7.- coordinación administrativa

1. Para coordinar as actuacións dos distintos organismos implicados, 
crearase unha Comisión Interadministrativa da Acuicultura, cuxa com-
posición e funcións se determinarán mediante decreto do Consello da 
Xunta.

2. Corresponderalle á Comisión Interadministrativa da Acuicultura, en-
tre outros obxectivos, o cumprimento e seguimento da execución do 
presente plan, así como a resolución das dúbidas interpretativas que 
suscite a súa aplicación. Así mesmo, axilizará os expedientes de auto-
riza- ción de instalacións de acuicultura que se tramiten.

3. A consellería competente en materia de acuicultura promoverá a reali-
zación de convenios de colaboración entre as distintas administracións 
públicas ou con outras administracións de dereito público e privado, 
co obxecto de actualizar a documentación e realizar novos estudos 
conforme aos criterios, principios e normas establecidos neste plan.

art. 8.- interpretación

As determinacións recollidas nesta normativa interpretaranse de acordo cos 
criterios de:

1.  Congruencia: cos principios e obxectivos nela establecidos, así como 
coas determinacións da memoria.
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2. Caución: No caso de que haxa varias interpretacións posibles, escolle-
rase aquela que mellor salvagarde a defensa dos espazos conforme á 
súa regulación propia.

3. Precisión cartográfica: na aplicación deste instrumento ao aproximarse 
a unha escala menor, atenderase á cartografía máis precisa, actualiza-
da e contrastada, salvo contradición manifesta coa de escala superior. 
A dita cuestión será obxecto de valoración pola consellería competente 
en materia de acuicultura e fundamentarase nas especificacións do 
Rexistro Oficial de Cartografía.

4. Complementariedade: a cartografía dinámica de usos e elementos 
para a valoración completa e motiva a cartografía de coherencia te-
rritorial e, polo tanto, terá un carácter complementario, vinculante ata 
a existencia dunha cartografía máis precisa e contrastada, ao aproxi-
marse a unha escala de maior detalle.

títuLo i. modeLo do pLan

art. 9.- modelo

1. Conforme ás determinacións previstas nas Directrices de Ordenación 
do Territorio (DOT), o presente plan establece un modelo de xestión di-
námica, consistente en valorar, na forma establecida no título II, a ido-
neidade dos establecementos de acuicultura na parte litoral da zona 
terrestre en cada caso.

2. A dita valoración levarase a cabo pola Comisión Interadministrativa da 
Acuicultura seguindo o procedemento e os criterios regulados nesta 
normativa e os seus anexos I e II

art. 10.- idoneidade

1. A idoneidade de cada establecemento de acuicultura se valorará en 
función das determinacións do presente plan no marco dos instrumen-
tos de planificación territorial e da paisaxe, así como dos criterios de 
integración paisaxística e ambiental recollidos na presente normativa 
e os seus anexos I e II.

2. Os establecementos de acuicultura localizaranse con carácter prefe-
rente nos ámbitos incluídos nos niveis 1 e 2 de coherencia territorial de 
acordo co establecido no artigo 11.

3. Só cando se xustifique que iso non é posible, se poderá autorizar a súa 
localización nos niveis 3 e 4.

art. 11.-. coherencia territorial

1. Para os efectos do presente plan, a coherencia territorial recolle os 
diferentes usos e intensidades que un territorio pode soportar en aten-
ción aos seus valores.

2. Recolleuse nunha serie cartográfica que divide o territorio do ámbito 
do PDAL en zonas homoxéneas con valores análogos, como reflexo 
das valoracións recollidas na regulación territorial, ambiental e paisa-
xística vixente

3. A dita serie ten un carácter dinámico e actualízase coas modificacións 
das regulacións citadas no punto anterior. Do mesmo modo, quedarán 
incluídas nesta categoría aquelas figuras e espazos de natureza aná-
loga aos descritos que poidan ser declarados polos acordos interna-
cionais, a lexislación estatal e autonómica, así como o plan territorial 
e urbanístico.

4. Componse dun conxunto de áreas continuas e descontinuas que se 
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superpoñen e se complementan.

1. Áreas continuas:

Organizadas por niveis, de tal forma que a capacidade de carga maior 
se corresponde co nivel 1 e a capacidade de carga menor co nivel 4.

• nivel 1: zonas sen protección de ningunha clase, así como os espazos 
portuarios que non estean baixo ningunha figura de protección.

• nivel 2: zonas de mellora ambiental e paisaxística do POL, zonas de 
transición de reserva da biosfera, brañas litorais do inventario de bra-
ñas protexidas de Galicia que non estean xa incluídas no nivel 4 por 
ser brañas protexidas ou no nivel 3 por estar dentro dunha área de 
protección costeira do POL.

• nivel 3: zonas de protección costeira do POL, zonas tampón de reser-
va da biosfera, zonas IBA, tramos de interese natural e zonas periféri-
cas de protección de espazos naturais protexidos.

• nivel 4: illas e illotes, protección intermareal do POL, figuras derivadas 
da normativa estatal e autonómica de protección do patrimonio natural, 
tales como Parques Nacionais, Parques Naturais, reservas naturais, 
áreas mariñas protexidas, monumentos naturais, paisaxes protexidas, 
lugares de interese comunitarios (LIC) ou zonas especiais de conser-
vación (ZEC), zonas de especial protección para as aves (ZEPA), zo-
nas de especial protección dos valores naturais (ZEPVN), brañas de 
importancia internacional (brañas Ramsar), brañas protexidas, espa-
zos naturais de interese local (ENIL), espazos privados de interese na-
tural (EPIN), sitios naturais de interese nacional, sitios naturais da Lista 
do patrimonio mundial da Convención sobre a protección do patrimo-
nio mundial, cultural e natural, áreas protexidas do Convenio para a 
protección do medio mariño do Atlántico nordés (OSPAR), xeoparques 
declarados pola UNESCO, reservas bioxenéticas do Consello de Eu-
ropa, e espazos naturais das normas complementarias e subsidiarias 
de plan provinciais (neste caso, salvo nos municipios que con poste-
rioridade a estas aprobasen o seu Plan xeral de ordenación municipal). 

Consideraranse incluídas neste nivel as zonas núcleo das Reservas 
da Biosfera. (A Rede Natura 2000 considérase incorporada mediante a 
inclusión dos elementos que a conforman, arriba referidos). As figuras 
para as que non existan espazos seleccionados na actualidade deben 
entenderse incluídas de modo precautorio, polo carácter dinámico da 
planificación.

2. Áreas discontinuas:

• Ámbitos que se superpoñen ás áreas continuas por recoller espazos 
que presentan determinadas singularidades e valores dende o punto 
de vista do seu valor natural ou como espazos necesarios para asegu-
rar a sustentabilidade e a calidade paisaxística do sistema litoral.

• Están compostas por corredores ecolóxicos (tanto os determinados no 
POL coma aqueles outros que determine a Comunidade Autónoma e o 
plan urbanístico no marco das súas políticas ambientais), Espazos de 
Interese Paisaxístico, Espazos de Interese de Aba, Espazos de Intere-
se Xeomorfolóxico e Espazos de Interese de Taxon do POL

art. 12.- capacidade de acollida

1. Para os efectos deste plan, a capacidade de acollida identifica a aptitu-
de do territorio para a localización dos establecementos de acuicultura.

2. A capacidade de acollida determinarase mediante a aplicación dos 
índices de aptitude tecnolóxica e infraestrutural definidos no artigo 
seguinte e expresados nas súas respectivas series cartográficas, así 
como aqueles derivados do desenvolvemento dos anexos I e II á pre-
sente normativa que estableza a Comisión Interadministrativa da Acui-
cultura.

art. 13.- índices

1. Para a determinación da capacidade de acollida proponse a elabo-
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ración dun conxunto de índices que analicen a aptitude do territorio 
dende distintas aproximacións (ambiental, social, cultural, paisaxística, 
produtiva etc.). As ditas aproximacións quedan recollidas nos anexos I 
e II da presente normativa

2. Para os efectos do disposto no punto anterior, utilizaranse polo menos 
os seguintes índices:

a) O índice de aptitude tecnolóxica (IAT), que reflicte diferentes gradien-
tes de aptitude do territorio para a implantación de establecementos de 
acuicultura na parte litoral da zona terrestre atendendo aos requirimen-
tos fisiográficos destes, e cuxa metodoloxía de cálculo está descrita no 
anexo I 1 do presente plan.

b) O índice de aptitude infraestrutural (IAI), que reflicte diferentes gradien-
tes de aptitude do territorio para a implantación de establecementos de 
acuicultura litoral baseándose na existencia das infraestruturas viarias 
suficientes e adecuadas, así como o custo necesario para rea- lizar as 
ditas infraestruturas no caso de non existir, conforme á metodoloxía 
exposta no anexo I do presente plan.

3. A actualización dos índices, así como o establecemento doutros no-
vos, realizarase pola consellería competente en materia de acuicultura 
por proposta da Comisión Interadministrativa da Acuicultura e incluirá 
un trámite de información pública polo prazo dun mes. Os ditos índices 
aprobaranse por orde da consellería e publicaranse no DOG.  

títuLo ii. Xestión dinámica

capítulo i.- actuacións

art. 14.-actuacións

1. As actuacións clasifícanse en directas ou amparadas por un proxecto 
sectorial, en relación ao nivel de coherencia territorial no que vaia im-
plantarse o establecemento de acuicultura litoral, así como o resto das 
especificacións recollidas no artigo 17 desta normativa.

2. A implantación dun establecemento de acuicultura litoral en calquera 
ámbito do PDAL levará consigo a previa declaración de idoneidade 
polo órgano competente en materia de acuicultura.

art. 15.- actuaciones directas

1. No nivel 1, as novas instalacións de acuicultura e a ampliación das 
existentes poderanse autorizar con licenza urbanística directa e outros 
títulos esixibles por razón da actividade, salvo que o plan urbanístico 
adaptado á LOUGA o impida, por non permitir o uso.

2. No nivel 2, o réxime de autorización das citadas instalacións será o 
seguinte:

a) en solo rústico de protección de augas, costas, interese paisaxístico 
e patrimonio cultural, así como en solo urbanizable non delimitado, 
en tanto non se aprobe o correspondente plan de sectorización: será 
necesaria autorización da Comunidade Autónoma xunto co informe de 
paisaxe definido no artigo 51 do POL no seu caso, así como licenza 
urbanística municipal e outros títulos esixibles por razón da actividade, 
salvo que o plan urbanístico non permita o uso.

b) nas restantes categorías de solo abondará a obtención da licenza ur-
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banística directa xunto co informe de paisaxe definido no artigo 51 do 
POL, no seu caso, así como os demais títulos esixibles por razón da 
actividade, salvo que o plan urbanístico non permita o uso.

art. 16.- actuacións con proxecto sectorial

1. Deberán estar amparadas nun proxecto sectorial:

a) En todo caso, cando pretendan situarse en terreos comprendidos nos 
niveis 3 e 4, así como nas áreas descontinuas (corredores ecolóxicos 
e espazos de interese).

b) Nos niveis 1 e 2 cando o plan urbanístico non permita o uso acuícola.

2. Estas actuacións non poderán contravir os obxectivos descritos no ar-
tigo 3 desta normativa.

art. 17.-declaración de idoneidade

1. A declaración da idoneidade para cada establecemento de novo ou a 
ampliación dun xa existente, supón a previa ponderación dos valores 
relativos aos distintos niveis de coherencia territorial e a capacidade 
de acollida de cada proposta no marco das determinacións recollidas 
nos instrumentos de planificación territorial, ambiental e da paisaxe, 
así como nos anexos I e II da presente normativa

2. A declaración de idoneidade realizarase polo órgano competente en 
materia de acuicultura conforme ao procedemento previsto nos artigos 
seguintes.

3. Nas actuacións directas, a declaración de idoneidade levará consigo a 
concreción dos criterios de sustentatibilidade ambiental e integración 
paisaxística da localización e proxecto proposto.

4. Nas actuacións nas que sexa necesario a súa tramitación mediante un 
proxecto sectorial, a declaración previa de idoneidade deberá xustifi-
car a necesidade de localizarse nos ditos ámbitos por ser imposible, en 
atención aos requirimentos específicos da especie do establecemento 
de acuicultura, a súa situación nos niveis 1 e 2

art. 18.- procedemento

1. Nas actuacións directas, unha vez presentada a solicitude do título 
administrativo do que se trate, o órgano competente para a súa tra-
mitación solicitaralle informe á consellería competente en materia de 
acuicultura. Esta someterao á avaliación de idoneidade da Comisión 
Interadministrativa da Acuicultura, a cal se pronunciará no prazo de 2 
meses que se contarán dende que a documentación estea completa. 
O silencio entenderase negativo

2. Nos supostos nos que sexa necesaria a tramitación dun proxecto sec-
torial, o promotor presentará ante a consellería competente en mate-
ria de acuicultura a documentación recollida no artigo seguinte. Esta 
solicitaralle informe de idoneidade á Comisión Interadministrativa da 
Acuicultura, que analizará a documentación e poderá solicitar outra 
adicional se as características da localización ou a instalación o re-
quiren. Unha vez que estea a documentación completa someterase 
a información pública polo prazo dun mes. O resultado da dita infor-
mación incorporarase ao expediente e a Comisión Interadministrativa 
da Acuicultura emitirá un pronunciamento no prazo de 2 meses tras a 
finalización do dito período de información pública. O silencio enten-
derase negativo.

3. No caso de que o pronunciamento da Comisión sexa negativo non 
poderá continuarse coa súa tramitación.

4. A declaración de idoneidade en ambos os dous casos terá vixencia 
dun ano. A alteración, dentro deste prazo, das determinacións e previ-
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sións que se fagan constar na súa tramitación, dará dereito á indemni-
zación dos gastos en que incorresen as persoas que a formulasen pola 
elaboración dos proxectos que deveñan inútiles.

art.19.- documentación:

1. No caso das actuacións directas, ademais da documentación propia 
do título administrativo do que se trate, deberá presentarse:

a) Estudo de incidencia territorial e a súa adecuación aos instrumentos 
de planificación territorial vixentes, así como aos obxectivos xerais do 
PDAL

b) Estudo de integración paisaxística que incorpore a axeitada elección 
dos criterios de localización e deseño.

c) Estudo de viabilidade económica.

2. No caso das actuacións que deban desenvolverse mediante proxecto 
sectorial, acompañarase xunto coa documentación recollida nos pun-
tos a), b) e c) anteriores

d) Motivación da imposibilidade de levarse a cabo con actuación directa 
nos niveis de coherencia territorial 1 e 2.

e) Proxecto de instalación e infraestruturas asociadas a nivel de ante-
proxecto.

art. 20.- criterios para o desenvolvemento de proxectos sectoriais

1. Unha vez obtido o informe favorable que estableza a idoneidade de 
desenvolvemento do proxecto sectorial, este deberá incorporar os 
condicionantes do citado informe.

2. O proxecto sectorial deberá adecuarse aos criterios de integración pai-
saxística e sustentabilidade ambiental desta normativa.

3. Ademais, rexerase polos seguintes criterios:

• Localizarse nos ámbitos de menor fraxilidade intrínseca e adquirida.
• Non fragmentar coa actuación espazos de conectividade ecolóxica.
• Non alterar de xeito substancial o carácter do ámbito no que se im-

planta.
• Integrar a actuación no ámbito, priorizando o espazo público ao espa-

zo privado.

capítulo 2. actualización e seguimento

art. 21.- actualización da cartografía

1. A consellería competente en materia de acuicultura manterá actualiza-
da a cartografía do PDAL

2. Para tal efecto, os planos actualizados someteranse a información 
pública, por prazo dun mes. Unha vez contestadas as alegacións for-
muladas e efectuadas, se é o caso, as correccións pertinentes incor-
poraranse definitivamente á cartografía do plan, sen que iso supoña a 
modificación deste.

art. 22.- sistema de seguimento

1. O sistema de seguimento do presente plan será desenvolvido e con-
cretado pola consellería competente en materia de acuicultura, en co-
herencia co Sistema de seguimento de sustentabilidade territorial dos 
instrumentos de ordenación do territorio de rango superior. Concreta-
rase no documento denominado Plan de seguimento do PDAL.
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2. No prazo máximo dun ano dende a aprobación definitiva do PDAL, 
a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, como órgano 
ambiental, será informada pola Secretaría Xeral do Mar da estrutura 
final do Plan de seguimento, que en todo caso atenderá ao exposto 
ao respecto na Memoria ambiental do PDAL. Unha vez validado, será 
informada cunha periodicidade anual da evolución dos resultados.

capítulo 3.- establecementos de acuicultura existentes

art. 23.- establecementos de acuicultura construídos, con vixencia e 
con actividade

1. Poderán solicitar a súa ampliación conforme ás determinacións, proce-
demento e criterios recollidos no presente plan.

2. Os establecementos situados en áreas continuas de niveis 3 e 4 ou 
afectados por áreas descontinuas deberán incorporar no proxecto sec-
torial un proxecto de mellora ambiental e integración paisaxística das 
instalacións existentes.

3. Na consulta previa á elaboración do dito proxecto sectorial te- rase en 
consideración a circunstancia de preexistencia da actividade.

art. 24.- establecementos de acuicultura construídos, sen vixencia e 
sen actividade

Para os efectos do presente plan, os establecementos de acuicultura cons-
truídos sen vixencia e sen actividade consideraranse construcións. A súa 
efectiva posta en funcionamento tratarase como un novo establecemento.

art. 25.- condicións de sostibilidade ambiental e de integración paisa-
xística

Os proxectos sectoriais e as resolucións administrativas que autoricen insta-
lacións de acuicultura, calquera que sexa o nivel de coherencia territorial en 
que se localicen, deberán cumprir os criterios de sustentabilidade ambiental 
e de integración paisaxística que se establecen nos anexos I e II desta nor-
mativa.

art. 26.-relación co plan urbanístico

O plan urbanístico velará polo fomento e o desenvolvemento da acuicultura. 
A tal fin, nos ámbitos máis idóneos para o seu uso valorará a posibilidade de 
autorizar os ditos usos, incorporando á súa normativa os criterios de susten-
tabilidade ambiental e de integración paisaxística establecidos na presente 
normativa.

títuLo iii. normas compLementarias

capítulo i. sustentabilidade 

art. 27.- determinacións

Os resultados do estudo de idoneidade de cada localización terán en conta 
os criterios de sustentabilidade ambiental recollidos no anexo I desta norma-
tiva e estarán coordinados coas determinacións que emanen da normativa 
sectorial aplicable en materia de sustentabilidade e patrimonio natural, así 
como dos restantes instrumentos de planificación territorial.

art. 28.- criterios

Os criterios de sustentabilidade ambiental recollidos no anexo I da presente 
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normativa terán forza vinculante e motivarán as resolucións dos órganos 
competentes da Administración.

art. 29.- compatibilidade

1. Nos espazos naturais protexidos e áreas estratéxicas de conservación 
recollidos nas áreas continuas de niveis 3 e 4, de acordo coa análise 
de coherencia territorial recollida na memoria, a autorización dos es-
tablecementos de acuicultura estará supeditada ao cumprimento das 
condicións e á compatibilidade do establecido nos actos de declara-
ción de tales espazos, nos plans de xestión ou naqueles instrumentos 
que organizan ou planifican a súa xestión e sexan prevalentes sobre 
o plan territorial e urbanístico (entre os que se encontran os plans de 
ordenación dos recursos naturais (PORN), os plans reitores de uso e 
xestión (PRUX) e os plans de conservación (PC) establecidos na lexis-
lación estatal e autonómica de patrimonio natural).

2. Os espazos que xa contan con instrumentos de planificación e xestión 
aprobados dispoñen de zonificacións, cuxas características e condi-
cións debe respectar este plan. Consecuentemente, a tramitación de 
solicitudes de establecementos de acuicultura en tales ámbitos queda 
condicionada á compatibilidade coa xestión prevista en cada zona, os 
usos autorizables e, en última instancia, coa garantía de respecto dos 
valores de conservación que levaron ás súas respectivas declaracións.

3. O estudo de impacto ambiental que forma parte fundamental do proce-
demento de avaliación de impacto ambiental do proxecto deberá ater-
se, ademais de ao determinado na normativa correspondente (Real 
Decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o tex-
to refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos e 
textos que a modifican), ás condicións impostas pola propia normativa 
de espazos naturais e deberán incluír a identificación e valoración dos 
servizos ambientais que se poidan ver alterados directa ou indirecta-
mente no caso de levar adiante o proxecto.

art. 30.- Boas prácticas

1. Con relación á autorización de establecementos de acuicultura, fomen-
tarase a aplicación e implantación de códigos de boas prácticas como 
criterios orientadores da xestión sustentable dos recursos naturais, e 
promoverase e velarase pola aplicación dos requisitos establecidos na 
normativa; todo iso dende a perspectiva do incremento dos requisitos 
e condicionalidade, segundo os niveis vaian aumentando a calidade 
ambiental dos espazos e elementos que engloba

2. Como modo de garantir a sustentabilidade dos establecementos de 
acuicultura e o bo desenvolvemento deste plan, incluída a considera-
ción das mellores prácticas descritas na Guía de criterios de sustenta-
bilidade e integración paisaxística dos establecementos de acuicultura 
litoral, a Xunta de Galicia poderá fixar nos diferentes actos derivados 
deste plan ou da tramitación de proxectos, ou en normativa comple-
mentaria, cláusulas de condicionalidade que supediten as autoriza-
cións, permisos, axudas ou outros actos ao cumprimento de certos 
obxectivos ou condicións de tipo ambiental.

capítulo ii.- paisaxe

art. 31.- determinacións

Os resultados do estudo de idoneidade de cada localización deberán ter en 
conta os criterios de integración paisaxística recollidos no anexo II desta nor-
mativa e deberán estar coordinados coas determinacións que emanen dos 
catálogos e directrices de paisaxe, ambos os dous instrumentos específicos 
da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia, así como 
dos restantes instrumentos de planificación territorial.

art. 32.- criterios

Os criterios de integración paisaxística recollidos no anexo II da presente 
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normativa terán forza vinculante e motivarán as resolucións dos órganos de 
control da Administración.

disposicións transitorias

transitoria 1ª. establecementos de acuicultura construídos, sen 
vixencia e con actividade

1. Os titulares de establecementos de acuicultura litoral construídos, sen 
vixencia e con actividade á entrada en vigor do presente plan, deberán 
legalizar a súa situación mediante a renovación do título administrativo 
esixible no prazo de 6 meses dende a citada data. Se non o fixeren, 
a consellería competente declarará a caducidade do título habilitante.

2. No caso de que cumprisen en prazo o punto anterior e unha vez con-
cedida a citada autorización, poderán solicitar a súa ampliación confor-
me ás determinacións, procedemento e criterios recollidos no presente 
plan.

3. No caso daqueles establecementos situados en áreas continuas de 
niveis 3 e 4 ou afectados por áreas descontinuas, deberase incorporar 
no proxecto sectorial un proxecto de mellora ambiental e integración 
paisaxística das instalacións existentes. Para iso, se é o caso, pode-
rase delimitar unha área de recualificación (continua ou descontinua) 
das descritas no POL.

4. Na consulta previa á elaboración do dito proxecto sectorial terase en 
conta a condición de preexistencia da actividade.

transitoria 2ª establecementos de acuicultura autorizados sen 
construír

Os establecementos de acuicultura litoral que conten con autorización vi-
xente á entrada en vigor do presente plan e que non iniciasen os trámites 

para a súa construción deberán realizalos no prazo de 6 meses dende a 
súa aprobación. Pola contra, esta entenderase caducada e deberán iniciar o 
procedemento de caducidade conforme á presente normativa.

transitoria 3ª. establecementos con autorizacións en tramitación

Os establecementos de acuicultura en tramitación á entrada en vigor do pre-
sente plan deberanse adaptar a este.

disposición adicionaL

adicionaL 1ª. comisión interadministrativa da acuicultura

No prazo de 3 meses dende a entrada en vigor do presente plan crearase a 
Comisión Interadministrativa da Acuicultura.

disposición derrogatoria

Queda derrogado o Plan galego de acuicultura de 2008 e, na medida na que 
puidese estar vixente, o Plan sectorial de tecnoloxía alimentaria na costa 
galega de 2005.

disposición FinaL

O presente plan entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no DOG.
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aneXo i. integración dos criterios de sostiBiLidade

Nun contexto de compromiso coa sustentabilidade ambiental, faise necesa-
ria a identificación, a avaliación e a análise dos posibles efectos sobre o am-
biente que poida ter a implantación de establecementos de acuicultura, na 
parte terrestre da zona litoral, en diante abreviado como acuicultura litoral.

A integración de criterios de sustentabilidade débese realizar dende o pri-
meiro momento da toma de cada unha das decisións, cando toda as opcións 
permanecen aínda abertas.

Entender e razoar este proceso é clave porque constitúe un conxunto de de-
cisións con interrelacións e interaccións que é necesario coñecer para que a 
opción final de proxecto sexa o resultado de considerar o maior número de 
opcións posibles e a que mellor integrase as determinacións dos aspectos 
clave da sustentabilidade.

Un esquema dos momentos clave na toma de decisións, coa súa definición 
e consideracións xerais, está dispoñible na Guía de sustentabilidade e inte-
gración paisaxística dos establecementos de acuicultura litoral.

Os criterios da sustentabilidade establecidos neste anexo xorden da consi-
deración das características e necesidades básicas da actividade acuícola 
postas en relación co ámbito que ten que acollelas. Ante a gran variabilidade 
de casuísticas posibles, simplifícase esta relación a través dun modelo que 
considere as condicións básicas sobre as que se actúa á hora da implan-
tación dunha actividade de acuicultura e cuxos elementos son: o soporte 
(relación cos sistemas e procesos externos), o metabolismo (sistemas e 
procesos internos) os inputs ou entradas necesarias e os outputs ou saídas 
xeradas.

Esta modelización posibilita o establecemento de fundamentos básicos para 
a interpretación de aspectos clave da sustentabilidade. Non obstante, os 
efectos e interaccións sobre a contorna na que se insire unha determinada 

actividade de de acuicultura dependen en gran medida de aspectos como a 
súa localización, o sistema de produción, a tipoloxía da instalación, o tipo de 
cultivo, a técnica acuícola, a enxeñaría de planta ou a tecnoloxía de alimen-
tación escollida.

Neste contexto, a finalidade deste anexo é establecer os fundamentos que 
favorezan a integración de criterios de sustentatibilidade dende as primeiras 
fases do proceso de toma de decisións adaptándose ao nivel dos obxectivos 
e características singulares de cada localización, de forma que se poida rea-
lizar unha interpretación axustada da relación de cada establecemento cos 
aspectos clave da sustentabilidade.

Estes fundamentos desenvolvéronse tendo en conta os obxectivos determi-
nados polo documento de referencia (Resolución da Secretaría Xeral de Ca-
lidade e Avaliación Ambiental pola que se aproba o documento de referencia 
para a avaliación ambiental estratéxica do Plan Director de acuicultura, do 11 
de maio de 2011), aos cales se lles dá resposta mediante o desenvolvemen-
to de criterios para a consecución de solucións encamiñadas a incrementar 
a sustentabilidade ambiental, algúns xa recollidos na Guía de sostibilidade e 
integración paisaxística dos establecementos da acuicultura litoral.

Ademais, co fin de sentar as bases para a valoración do grao de compromiso 
ambiental dos proxectos de establecementos de acuicultura e a súa aposta 
pola sustentabilidade, incorpórase unha proposta para o desenvolvemento 
dun conxunto de índices que sirvan de base para a motivación das decisións 
da Comisión Interadministrativa da Acuicultura e axuda a determinar a ido- 
neidade dende a perspectiva da sustentabilidade.
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capítuLo 1. identiFicación dos aspectos cLaVe para a sosti-
BiLidade en reLación coas instaLacións de acuicuLtura na 
parte terrestre da Zona LitoraL.

Afrontar o traballo cos elementos clave reflectidos neste anexo require que 
sexan considerados con visión a curto, medio e longo prazo, atendendo a 
implicacións temporais ou permanentes e poñendo de manifesto tanto as 
valoracións positivas coma as negativas. Ademais, é importante destacar que 
estes aspectos clave non deben ser considerados individualmente, senón 
de xeito interrelacionado a través de relacións indirectas, acumulativas e 
sinérxicas.

Na valoración e toma de decisións con respecto aos aspectos clave que se 
mencionan neste anexo, as infraestruturas accesorias á propia actividade 
deberán ser consideradas como parte integrante dos estudos e xustificacións, 
xa que poden ocasionar os mesmos efectos que as propias instalacións.

Tamén se  fai  preciso  considerar  globalmente  as  demais  infraestruturas 
relacionadas directamente e, á hora de valorar os aspectos clave da 
sustentabilidade, non só se consideran as cuestións internas relacionadas co 
sector da acuicultura senón que tamén se deberán ter en conta as posibles 
interaccións con outras infraestruturas ou actividades existentes e previstas

patrimonio naturaL

Definición:

O patrimonio natural está constituído polo conxunto de bens e recursos da 
natureza que teñen un valor relevante ambiental, paisaxístico, científico ou 
cultural segundo a Lei 42/2007, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.

O ámbito do PDAL conta cun numeroso patrimonio natural, en moitos casos 
recoñecido baixo algunha figura de protección, pero noutros carente de 
regulación algunha. Pola súa especificidade e a súa relación coa acuicultura 

litoral, o Plan de Ordenación do Litoral ofrece un modelo territorial que 
sinala e delimita os ecosistemas litorais e costeiros, praias e unidades 
xeomorfolóxicas e paisaxísticas, cuxas características naturais, actuais o 
potenciais, xustifican a súa conservación e protección. En xeral, a actividade 
da acuicultura no litoral non deberá alterar a integridade funcional dos 
sistemas naturais que configuran estes espazos costeiros. Do mesmo modo 
é de especial importancia manter a conectividade ecolóxica e polo tanto evitar 
ocupar ou alterar a funcionalidade das áreas descontinuas identificadas 
como corredores ecolóxicos no POL ou nas figuras de planificación que os 
desenvolvan. A fragmentación dos hábitats é sen dúbida unha das cuestións 
máis críticas para a conservación e sustentabilidade dos xa moi debilitados 
ecosistemas litorais.

Conflictos

Un desenvolvemento difuso (disperso  no  territorio)  das  instalacións 
de acuicultura podería provocar unha enorme presión (non só dos 
establecementos de acuicultura senón das redes, infraestruturas e servizos 
asociados a estas) sobre o litoral e en especial sobre os seus recursos 
naturais. O patrimonio natural é un elemento estratéxico do noso territorio 
en especial se se ten en conta que o medio litoral comprende zonas que 
presentan as mellores características de conservación e funcionalidade dos 
ecosistemas, á vez que un alto grao de fraxilidade.

Ante a posibilidade de afectación sobre espazos de interese natural e sobre 
a biodiversidade e a prestación dos servizos ambientais, mesmo no ámbito 
da Rede Natura 2000 ou a súa área de influencia, deberase realizar unha 
axeitada avaliación das repercusións considerando as posibles afectacións 
máis alá dos ámbitos de protección para evitar romper a conectividade 
ecolóxica, minimizando a fragmentación do territorio.
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obxectivos

Xerais:

• Conservar a biodiversidade.
• Manter a funcionalidade dos ecosistemas.
• Garantir a preservación dos valores naturais.

Específicos:

• Protexer e conservar os recursos naturais, a través do establecemento 
de criterios para o mantemento e custodia das áreas estratéxicas de 
conservación, prestándolle especial atención á conservación dos valo-
res vinculados ao medio mariño existentes no ámbito do plan.

• Garantir a integridade funcional dos sistemas naturais e a conectivi-
dade ecolóxica, asegurando a permeabilidade da fauna asociada, en 
especial entre os espazos da Rede Natura 2000.

• Evitar a fragmentación dos hábitats característicos do litoral e en con-
secuencia atender á integración dos modelos de ocupación..

• Promover a utilización de especies autóctonas na produción acuícola.

criterios

De idoneidade

• A inclusión dos espazos e elementos naturais amparados polas di-
ferentes figuras de protección do patrimonio natural, establecidas na 
normativa estatal e autonómica, nos niveis 3 e 4 de coherencia terri-
torial pon de manifesto a necesidade de valorar as actividades (neste 
caso a acuicultura) en relación coa súa compatibilidade cos valores 
que xustifican a declaración dos ditos espazos e elementos, ao tempo 
que disuadir de desenvolvementos incompatibles.

• Do mesmo modo, e en coherencia coa Lei 42/2007, a idoneidade do 
desenvolvemento dos establecementos de acuicultura deberá realizar-

se atendendo ás determinacións dos plans de ordenación de recursos 
naturais, se é o caso.

• Respecto aos espazos protexidos que carezan de planificación e zoni-
ficación recollidos nos niveis 3 e 4, non se poderán realizar actos que 
supoñan unha transformación da realidade física e biolóxica que poida 
chegar a facer imposible ou dificultar de forma importante a consecu-
ción dos obxectivos dos ditos plans.

• No caso da Rede Natura 2000 de Galicia, as condicións e compatibi-
lidades virán determinadas polo establecido no Plan Director da Rede 
Natura 2000 de Galicia e nas zonificacións que se poidan establecer 
neste ou outros documentos análogos. Neste sentido, os novos desen-
volvementos serán idóneos, sempre e cando se axusten aos criterios 
da zonificación e cumpran co resto do condicionado.

• Polo tanto, os proxectos de establecementos de acuicultura que pola 
súa localización nestes niveis de coherencia territorial afecten, direc-
ta ou indirectamente, aos espazos ou elementos naturais protexidos, 
deberán someterse a unha axeitada avaliación das súas repercusións 
sobre o lugar ou elemento, tendo en conta os seus obxectivos de con-
servación. Neste sentido, a avaliación das repercusións sobre o espa-
zo natural ou sobre as súas compoñentes clave (hábitats prioritarios, 
hábitats de interese comunitario, especies prioritarias, especies de 
interese comunitario, especies catalogadas como “en perigo de extin-
ción” ou “vulnerables”), e as resolucións do proceso avaliador realiza-
ranse en conformidade coas determinacións establecidas no artigo 6 
da DC 92/43/CEE, no artigo 45 da Lei 42/2007 do patrimonio natural e 
da biodiversidade, e no Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia.

• Os proxectos de establecementos de acuicultura aos que se refire este 
plan que impliquen a ocupación de superficie correspondente a un es-
pazo natural protexido, amparado por algunha figura de protección do 
patrimonio natural recollida na lexislación estatal ou autonómica, ou 
establecida nalgún instrumento de ordenación do territorio de rango 
superior, como as Directrices de Ordenación do Territorio e os plans 
territoriais integrados, estarán condicionados ás medidas compensa-
torias e tramitación que establece a normativa de patrimonio natural.
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• Co fin de manter e mellorar a conectividade dos espazos naturais, es-
pecialmente da Rede Natura 2000, fomentaranse a conservación dos 
corredores ecolóxicos e a xestión daqueles elementos da paisaxe e 
áreas territoriais que resultan esenciais ou que revistan primordial im-
portancia para a migración, a distribución xeográfica e o intercambio 
xenético entre poboacións de especies de fauna e flora silvestres.

De localización e deseño

• Manterase a biodiversidade, con especial atención aos hábitats e ás 
especies silvestres e mellorarase a situación das especies ameaza-
das, sempre que sexa posible. Ademais, protexeranse e poranse en 
valor as áreas establecidas e descritas para tal fin polos diferentes 
documentos de planificación (ambiental e territorial), entre os que de-
bemos destacar as Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) e o 
Plan de Ordenación do Litoral (POL).

• Cando polo singular localización poida haber unha afectación direc-
ta ou indirecta a un espazo ou elemento de valor natural ou cultural 
(así como calquera outro documentado e regulado), as obras estarán 
supervisadas polo ente administrativo competente na materia corres-
pondente.

• Manterase a conectividade ecolóxica, minimizando a fragmentación do 
territorio mediante corredores ecolóxicos que permitan garantir o man-
temento da diversidade biolóxica, os hábitats e as especies.

• Deberase realizar un deseño axeitado do trazado das vías de servizo 
coa finalidade de afectar o mínimo posible á vexetación e á fauna.

• Deberase respectar na súa totalidade a vexetación riparia asociada 
a calquera canle existente no ámbito de actuación e o leito da propia 
canle.

• Para a execución de infraestruturas necesarias para o subministro de 
auga potable ou enerxía eléctrica seleccionaranse aqueles trazados 
de nula o mínima afectación aos hábitats prioritarios e á vexetación 

presente na zona.
• Deseñaranse os valados de modo que respecten o paso da fauna te-

rrestre.

De explotación

• Deberáselles prestar especial atención aos tránsfugas, especies forá-
neas e organismos modificados xeneticamente (OMX), pola súa po-
tencial incidencia na biodiversidade.

• Colocaranse dispositivos nas tomas de entrada e saída de auga que 
non permitan paso de individuos, nin ningún elemento que sexa prexu-
dicial para o medio ambiente.

• Deberanse establecer plans de continxencia para eventuais casos de
• escapes.
• A selección das especies obxectivo deberá estar supeditada a unha 

análise científica que determine o bo estado de conservación destas, 
ou ben a necesidade do seu cultivo para a repoboación.

• Preveranse as afectacións durante os períodos de reprodución dentro 
das medidas propostas para a conservación da fauna.

• Deberase fomentar a investigación para pechar os ciclos das especies 
cultivadas, co fin de poder producir organismos nos criadeiros.

• Para as repoboacións, as crías deberán proceder de reprodutores lo-
cais para evitar o risco de interaccións xenéticas negativas coas po-
boacións salvaxes.



135

PDALGALICIA PLAN DIRECTOR DA
ACUICULTURA LITORAL

patrimonio cuLturaL

Definición

O patrimonio cultural é o conxunto de valores que merecen ser conservados 
como testemuño das actividades dunha comunidade. A gran vinculación 
tradicional de Galicia co mar permitiu que se manteñan ata hoxe innumerables 
mostras de patrimonio cultural (material e inmaterial) que deben contar 
cunha valoración e un recoñecemento que permita o desenvolvemento das 
comunidades sen que iso supoña unha perda da súa identidade.

Conflictos

Pola súa fraxilidade, contribución á identidade e unha íntima vinculación 
co territorio, o patrimonio cultural é un elemento vinculante en canto á 
localización de instalacións. Neste sentido deberase garantir a protección, 
conservación e mantemento do carácter dos elementos e valores, así como 
o ámbito que os configuran e acollen.

Unha correcta identificación dos elementos patrimoniais (protexidos ou non) 
e a súa relación coa contorna na que se sitúan (relacións e percepcións) é 
fundamental para evitar a súa afectación, así como o paso previo para a súa 
posta en valor. En especial, no ámbito do PDAL, identifícanse os núcleos 
de identidade litoral (NIL) por ser asentamentos tradicionais, o patrimonio 
etnográfico mariño e a rede de itinerarios costeiros “Senda dos Faros”. Pero 
tamén un enorme conxunto de elementos e valores asociados, tanxibles e 
intanxibles, recollidos na cartografía de Usos e elementos para a valoración 
do POL e nas fichas das unidades de paisaxe.

obxectivos

• Garantir a protección e conservación dos elementos que conforman o 
patrimonio cultural, así como o mantemento da contorna que configura 
o seu carácter e condiciona a súa percepción.

criterios

De idoneidade

• Velar pola protección, conservación, mellora e valorización do patrimo-
nio cultural costeiro de Galicia e do seu ámbito.

De emprazamento e deseño

• As construcións de establecementos de acuicultura deberán ter un 
profundo respecto polos elementos do patrimonio cultural, como son 
os NIL, a Senda dos Faros, elementos etnográficos, monumentais, 
restos arqueolóxicos, etc.

• Débese fomentar a integración de elementos ou espazos do patrimo-
nio cultural, recollidos nos diferentes instrumentos de planeamento ou 
identificados durante as fases de deseño.

• Realizaranse prospeccións arqueolóxicas previas nos emprazamentos 
onde estea previsto situar os establecementos de acuicultura, cando 
haxa indicios ou así o estableza a normativa.

soLo

Definición

O solo é un recurso natural escaso, en especial no ámbito litoral onde 
constitúe un elemento singular que compaxina unha grande fraxilidade 
ambiental cun moi importante dinamismo socioeconómico. Isto fai necesario 
analizar a un tempo o valor ambiental e o de oportunidade para preservalo 
ou poñelo en valor, como elemento de conectividade e produtividade, nas 
condicións máis axeitadas.

Ademais, ao afrontar a valoración dunha utilización exclusiva deste prezado 
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recurso, é necesario considerar a relevancia doutros sectores e favorecer a 
compatibilidade de usos e actividades tamén ligados á zona litoral e que non 
son susceptibles de alternativas

Conflictos

A transformación do territorio que se deriva desta actividade, como en 
calquera outra, incluídas as súas infraestruturas necesarias, implica unha 
necesaria reflexión sobre a perda na súa capacidade produtiva ou de 
rexeneración e conexión dos seus ecosistemas.

obxectivos

Xerais:

• Racionalizar o uso do solo e minimizar o seu consumo.
• Adecuar os usos ao valor dos solos e a súa funcionalidade ecolóxica.

Específicos:

• Promover unha xestión eficiente do recurso solo, limitando a súa trans-
formación e establecendo as determinacións necesarias para o des-
envolvemento da actividade acuícola integrada coas características 
ambientais, naturais, e paisaxísticas das zonas costeiras.

• Promover a reutilización de instalacións e espazos en desuso ou in-
frautilizados.

• Favorecer o desenvolvemento do uso acuícola acorde coa capacidade 
de carga do litoral.

• Establecer as medidas necesarias para evitar e minimizar os posibles 
riscos tecnolóxicos e naturais asociados á implantación e funciona-
mento dos establecementos de acuicultura.

• Protexer a calidade do solo evitando a súa degradación.

criterios

De idoneidade

• Garantirase que a asignación de usos sexa coherente coa vocaciona-
lidade do solo e especialmente coa capacidade produtiva e/ou para a 
conectividade.

• Evitarase a instalación de establecementos acuícolas en ámbitos nos 
que os seus valores (ecolóxicos, culturais, produtivos, etc.) sexan in-
compatibles con esta actividade.

• Potenciarase o aproveitamento de ámbitos onde a actividade acuícola 
poida representar reactivación socioeconómica e/ou sinerxías positi-
vas no ámbito.

• Teranse en conta as previsións resultantes dos diferentes escenarios 
de ascenso do nivel do mar cunha análise temporal que considerará o 
período de vida útil da instalación

De localización e deseño

• Realizarase un tratamento axeitado dos elementos e valores carac-
terísticos do ámbito integrándoos, incluso mellorándoos a través do 
deseño da instalación.

• Entenderase que o fondo mariño tamén é parte dos ámbitos afectados, 
principalmente pola sedimentación de materia orgánica.

• Os emprazamento escolleranse buscando lugares exentos de impor-
tantes riscos naturais, con especial atención aos acontecementos me-
teorolóxicos extremos.

• A maquinaria e os vehículos utilizados nos movementos de terras e 
demais operativa deberán estar en perfecto estado de funcionamento, 
repararanse en talleres especializados e no caso de resultar inviable, 
tomaranse as medidas necesarias para garantir a inocuidade da repa-
ración sobre o medio.

• Respectaranse as canles de inundación dos cursos fluviais que poidan 
pasar polo establecemento.
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• Cando se constrúan instalacións auxiliares á obra, seleccionarase un 
emprazamento de baixo valor ambiental e garantirase o seu funciona-
mento dun xeito ambientalmente seguro.

• Tomaranse as medidas oportunas para minimizar os problemas e ris-
cos asociados ás voaduras que se fagan durante a fase construtiva.

• A planificación e deseño das novas ocupacións alcanzarán un maior 
grao de compacidade de acordo ao carácter e natureza do lugar no 
que se desexen instalar.

• Salvagardaranse as características e calidade do solo atendendo á 
súa composición, permeabilidade, substrato e vexetación.

• Procederase durante as fases construtivas á reserva ou retirada se-
lectiva de horizontes fértiles nas zonas ocupadas polas construcións.

• Delimitaranse as zonas de manobra de maquinaria nas fases de cons-
trución e desmantelamento.

• Restituirase o tapiz orixinal nas zonas alteradas, impedindo procesos 
erosivos.

• Revexetaranse as zonas alteradas, evitando a erosión e utilizando es-
pecies autóctonas propias da zona.

• Non se utilizarán recheos con materiais que poidan contaminar o es-
pazo litoral.

De explotación

• Tomaranse medidas para evitar derramos accidentais nos tanques e 
depósitos de combustible, graxas, aceites ou calquera outra substan-
cia potencialmente contaminante. 

• Terase especial coidado co risco de incendio, tanto na fase construtiva, 
como na de funcionamento dos almacéns e laboratorios.

• Na actividade acuícola primará reducir o cultivo a especies locais o 
que estean xa ben establecidas; evitando así os riscos da introdución 
de especies non nativas. 

• Deseñaranse mecanismos que reduzan ao mínimo o risco de inciden-
tes de escapada e, de ser o caso, tomaranse as medidas oportunas 
para reducir o impacto no ecosistema local.

• Desenvolveranse prácticas eficaces en materia de cultivo e saúde dos 
animais, que dean preferencia ás medidas de hixiene e ás vacinas, 
asegurando unha utilización segura, eficaz e mínima dos produtos 
terapéuticos, as hormonas e medicamentos, os antibióticos e outras 
substancias químicas para combater as enfermidades.

• Deberanse adoptar todas as medidas necesarias para evitar o risco de 
introdución no medio ambiente de axentes patóxenos mediante verte-
duras.

sociedade

Definición

A sociedade galega amosou sempre unha sensibilidade especial ao 
desenvolvementos de novas instalacións acuícolas. É importante para 
garantir a sustentabilidade social, adoptar medidas de información e 
sensibilización que garantan a participación social no proceso de toma de 
decisións, tanto das administracións públicas como da sociedade en xeral.

É polo tanto de especial importancia a aceptación social para asegurar 
o desenvolvemento sustentable da acuicultura. A dita aceptación debe 
considerarse co fin de asegurar o establecemento e permanencia da 
acuicultura a longo prazo.

Neste sentido, a implantación de establecementos de acuicultura sustentables 
pode brindar unha oportunidade de emprego e desenvolvemento local en 
áreas en declive sometidas a procesos de despoboación e constitúe unha 
alternativa á pesca tradicional.
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Conflictos

Ante a instalación dunha actividade acuícola é previsible que se produza 
unha alteración das condicións e usos dos recursos locais. Moitas das 
preocupacións sociais derivan dos efectos ambientais previsibles dunha 
acuicultura industrial non adaptada ao ámbito. Non obstante, a afectación 
non ten por que ser necesariamente negativa.

A acuicultura debe promover a inclusión social converténdose non só nun 
elemento clave  do  desenvolvemento,  senón  nunha  oportunidade  para 
a revitalización de determinadas zonas costeiras e rurais. Unha axeitada 
introdución da actividade acuícola no ámbito local consegue a xeración 
de emprego e ingresos económicos que debe reverter nunha mellora das 
condicións de habitabilidade.

É fundamental eliminar ou reducir ao máximo a afectación e desprazamento 
doutras actividades locais vinculadas ao litoral. Para iso débese formular 
unha estratexia de gobernanza participativa, incorporando á poboación e 
os axentes locais nas fases do proceso de toma de decisións que así o 
permitan.

obxectivos

Xerais:

• Promover un maior coñecemento e aceptación social da acuicultura 
contribuíndo deste xeito á súa integración.

Específicos:

• Favorecer o equilibrio territorial e a integración social.
• Contribuír a mellorar a calidade de vida e benestar social da poboación.
• Favorecer un medio saudable, minimizando os efectos negativos da 

actividade sobre o ambiente e a poboación.

• Incorporar a participación cidadá no proceso de planificación e deci-
sión.

criterios

De idoneidade

• A localización en emprazamentos que conten cun alto grao de acepta-
ción e implicación coa poboación local.

• O fomento da participación cidadá debe realizarse mediante as canles 
establecidas na normativa aplicable, aos que se poderán engadir a 
habilitación de procedementos baseados nas novas tecnoloxías.

De localización e deseño

• Favorecerase a recuperación do dinamismo socioeconómico en zonas 
rurais costeiras.

• As obras que se deban executar nos establecementos de acuicultura 
litoral deberán planificarse para a súa execución nos períodos de me-
nor impacto sobre a calidade de vida da poboación.

• O deseño dos establecementos e da súa contorna farase de tal xeito 
que non afecten aos usos turísticos do litoral.

De explotación

• Considerarase poder proporcionar postos de traballo alternativos ao 
sector pesqueiro extractivo.

• Contribuirase á promoción da igualdade de oportunidades.
• Favorecerase ou facilitarase o acceso a servizos ou equipamentos 

para a poboación.
• Mellorarase a formación, principalmente a destinada aos acuicultores 

en relación cos problemas medioambientais.
• Os establecementos de acuicultura aplicarán a normativa sobre pre-

vención de riscos laborais que directamente ou por analoxía lles co-
rresponda.
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economía

Definición

A acuicultura litoral é unha actividade que establece multitude de relacións 
económicas en función dos sistemas e técnicas que se poñan en 
funcionamento e da diversidade das especies cultivadas. A actividade da 
acuicultura pode actuar como mecanismo de arrastre doutras actividades 
económicas, xerando un importante dinamismo para o conxunto da 
economía. Ademais pode desempeñar un importante papel no reequilibrio 
de zonas rurais costeiras que, por diversas causas, visen reducido o seu 
dinamismo social e económico dinamismo social e económico.

Un desenvolvemento harmónico da acuicultura terá efectos considerables na 
economía litoral, particularmente para a revitalización de zonas dependentes 
da pesca que sofren a crise do sector pesqueiro extractivo.

Conflictos

A existencia de múltiples relacións entre a acuicultura e outras actividades 
costeiras fai necesaria a planificación e integración da mesma co fin de 
non provocar incompatibilidades e desaxustes na zona de implantación. É 
importante que exista compatibilidade e complementariedade co resto de 
actividades produtivas e económicas.

obxectivos

Xerais:

• Alcanzar a compatibilidade e complementariedade entre as diferentes 
actividades económicas do litoral.

Específicos:

• Fomentar a integración da actividade da acuicultura co resto de activi-
dades económicas e usos do litoral.

• Contribuír ao desenvolvemento económico rexional e local.
• Mellorar a competitividade do sector acuícola e fomentar o emprego.
• Garantir unha produción e abastecemento de calidade, respectuosos 

co ambiente.

criterios

De idoneidade

• Realizarase un esforzo por desenvolver a produción en emprazamen-
tos e instalacións (xa sexan de acuicultura ou non) xa existentes no 
territorio.

• Priorizarase a implantación de parques acuícolas en localizacións de 
menor valor ambiental e especialmente aquelas inhábiles para outros 
usos.

De localización  e deseño

• Valorarase o desenvolvemento de parques tecnolóxicos acuícolas que 
favorezan a competitividade a través da centralización de procesos e 
servizos, xerando unha masa crítica que faga competitivos determina-
dos investimentos fundamentais.

• Teranse en conta os efectos sinérxicos de establecementos de acui-
cultura litoral nun mesmo lugar (parques de acuicultura litoral).

• Empregarase a mellor técnica dispoñible (MTD). Este criterio ten es-
pecial interese polo seu carácter dinámico, xa que sucesivas reformas 
das instalacións deberán resolverse co emprego das MTD en cada 
momento.

• Durante o proceso de Avaliación de Impacto Ambiental, buscarase a 
mellor adaptación ao ámbito circundante, a concordancia cos intere-
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ses públicos máis amplos e que o proxecto sexa axeitado e sostible 
dende o punto de vista ambiental.

De explotación

• Usaranse os inputs naturais coa máxima eficiencia para conseguir un 
rendemento superior ao doutros aproveitamentos que se puidesen 
realizar.

• Favorecerase a capacidade de arrastre de actividades vinculadas á 
acuicultura para a dinamización da contorna máis inmediata. 

• A sostibilidade da acuicultura litoral deberá ser avalada por un excelen-
te nivel en materia de investigación e innovación.

• Débese contribuír á corrección dos desequilibrios territoriais a partir 
dun proceso de dinamización económica do medio rural costeiro.

• Débense coordinar as actuacións que tenden á satisfacción das ne-
cesidades do sector coa actividade doutros sectores económicos no 
ámbito da franxa litoral.

• Os sistemas clásicos de inspección e sanción das irregularidades, de-
berán ser complementados por instrumentos voluntarios como son os 
sistemas de xestión medioambiental (SXMA) e as auditorías ambien-
tais.

• As empresas deberanse comprometer a un proceso continuo de busca 
da mellora ambiental.

• Priorizaranse os proxectos daquelas empresas que conten con res-
ponsables en medio ambiente.

• Os promotores deberán priorizar o abastecemento a partir de prove-
dores certificados ambientalmente, que demostren o aproveitamento 
sostible dos recursos.

cicLo Hídrico

Definición

A auga é un recurso fundamental para a riqueza ambiental e paisaxística, 
e como tal debe ser considerado, protexido e utilizado coa maior eficiencia 
posible.

Conflictos

Existe unha importante relación entre a acuicultura e a calidade da auga. 
Por unha parte, a acuicultura necesita dispoñer dunha toma de auga da 
mellor calidade para garantir a sanidade animal e a seguridade alimentaria e 
calidade dos produtos, mentres que coa súa actividade, pode producir unha 
deterioración na calidade das augas.

Ademais, a produción intensiva da acuicultura litoral pode incrementar 
considerablemente a carga orgánica das augas empregadas na produción. 
Polo tanto, ao longo do proceso de xestión da auga no establecemento, 
dende a captación ata o vertedura, deberá garantirse a preservación da 
calidade do recurso, sexa continental, de transición ou mariño, superficial 
ou subterráneo. Este último aspecto ten especial importancia se se trata de 
zonas con importantes valores hidrolóxicos ou naturais.

En todos os aspectos tratados neste anexo é importante considerar os 
efectos acumulativos da actividade, pero en especial no caso do ciclo 
hídrico. Así, en zonas con numerosas piscifactorías, o enriquecemento en 
nutrientes e o risco de eutrofización pódense converter en problemas de 
grande importancia. Aínda que os fenómenos oceanográficos característicos 
das augas costeiras de Galicia (afloramento e afundimento) contribúen a 
minimizar a posibilidade de eutrofización, o risco non debe obviarse e 
débense estudar as características oceanográficas locais.
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obxectivos

Xerais:

• Velar polo mantemento da calidade das masa de auga.
• Compatibilizar os establecementos de acuicultura co ciclo da auga.
• Racionalizar o uso da auga.

Específicos:

• Favorecer o bo estado das masas de auga superficiais e subterráneas.
• Promover a xestión sostible e racional da auga, baseada na protección 

a longo prazo dos recursos hídricos.
• Prevención do deterioro do estado das augas, protección e mellora 

do estado dos ecosistemas acuáticos, dos ecosistemas terrestres e 
zonas húmidas que dependan destas.

criterios

De idoneidade

• O proxecto de obras e o funcionamento do establecemento de acui-
cultura litoral deberá xustificar a non afectación dos recursos hídricos 
da zona.

De localización e deseño

• Adoptaranse as medidas necesarias para o mantemento íntegro das 
fontes, acuíferos ou captacións de auga existentes no ámbito de ac-
tuación.

• Fomentarase o emprego de sistemas de recirculación para a acuicultu-
ra nos sistemas produtivos dos establecementos de acuicultura litoral.

• Considerarase e valorarase a implantación dos sistemas de acuicultu-
ra multitrófica integrada nos distintos establecementos de acuicultura 

litoral. A implantación dos establecementos de acuicultura litoral debe-
rase realizar en zonas con bo intercambio de augas, usando os mello-
res métodos de alimentación e instalando equipos de tratamentos de 
efluentes ou verteduras.

• Disporanse redes separativas e haberá un tratamento idóneo antes de 
ser vertidas ao medio, e en todo caso contarán coa perceptiva autori-
zación.

• Cando se realicen obras no borde costeiro que modifiquen o leito mari-
ño disporanse barreiras anticontaminación que consigan unha protec-
ción integral dende o fondo mariño ata a superficie.

• Promoverase o aproveitamento tras o seu tratamento dos efluentes 
para outros usos produtivos.

De explotación

• Potenciarase a mellora dos valores de calidade imperativos das ver-
teduras.

• Toda a xestión do recurso auga no establecemento deberá estar pre-
sidida polos principios de redución, reutilización e reciclado; e todo 
proceso, dende a captación ata a vertedura, contará cos oportunos 
permisos e autorizacións, supeditado sempre ás directrices estableci-
das pola Directiva marco da auga.

• Deberá ser posible vixiar e controlar o nivel de fluxo e calidade da auga
• de entrada e de saída.
• As augas que se devolvan ao medio deberán respectar os límites de 

temperatura establecidos pola normativa vixente.
• Evitaranse as verteduras e xestionaranse axeitadamente os produtos 

contaminantes para as augas superficiais e subterráneas.
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cicLo de materiaLes

Definición

Os establecementos de acuicultura precisan, tanto para a súa construción 
como o seu funcionamento, de importantes recursos materiais que serán á 
súa vez orixe de residuos diversos. A selección e xestión duns e outros ten 
evidentes consecuencias ambientais que se deben valorar.

Conflictos

A importancia dos efectos derivados dos residuos depende principalmente 
do tipo de establecemento de acuicultura e das opcións de procesado, 
xestión e eliminación que se adopten.

Dende a perspectiva do output favorecerase unha xestión axeitada dos 
residuos e subprodutos derivados da actividade establecendo mecanismos e 
medidas que contribúan a minimizar ao máximo as cantidades e os impactos 
ambientais derivados tanto da súa xeración como da súa xestión.

En calquera caso, as instalacións de acuicultura no litoral deberán coordinar 
as súas necesidades cos plans de xestión de residuos para favorecer a 
consecución dos obxectivos establecidos.

obxectivos

Xerais

• Fomentar a correcta xestión dos residuos e facilitar o seu tratamento.
• Minimizar o impacto sobre o ciclo dos materiais.

Específicos:

• Potenciar a utilización das mellores técnicas dispoñibles que fomenten 

unha maior eficiencia nos recursos e unha xestión destes para asegu-
rar un modelo de produción e consumo máis sustentable.

• Favorecer a utilización de produtos de menor impacto ambiental, pro-
cedentes de procesos de produción máis eficientes.

• Promover a redución de residuos e o aproveitamento de subprodutos 
xerados pola actividade acuícola.

• Garantir unha axeitada xestión dos residuos.

criterios

De idoneidade

• O establecemento deberá contar dende a súa fase proxectual cunha 
relación de residuos, clasificados polas súas características, que se 
prevé xere a instalación así como dun listado dos xestores autorizados 
existentes na zona.

• Reducirase a xeración de residuos e minorarase o seu impacto.
• Valoraranse as propostas de reducir, reutilizar ou reciclar os residuos.

De localización  e deseño

• Promoverase a utilización daquelas tecnoloxías que favorezan a redu-
ción das necesidades de consumo de recursos, así como o emprego 
de produtos de menor impacto ambiental no seu proceso de elabora-
ción.

• Preverase a situación dos contedores de residuos e materiais de re-
fugallo, nun local ou espazo propio que se manterá axeitadamente, e 
imposibilitarse o acceso a estes espazos de calquera animal que se 
poida converter nun vector.

• Empregar materiais locais tradicionais na construción (naturais ou re-
novables), evitando materiais de alto impacto ambiental.

• Reducir en xeral o consumo de materiais na edificación, incrementar 
o uso de materiais renovables, ou con menor consumo enerxético na 
súa fabricación e posta en obra, ou reciclados ou reutilizados.
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• Tratarase de reutilizar ou dar unha solución local aos materiais sobran-
tes das escavacións ou desmontes, evitando custosos traslados.

De explotación 

• Deberán ser coñecidos e validados os procedementos de eliminación 
de desperdicios, como despoxos, lamas, animais de cultivo mortos ou 
enfermos, medicamentos veterinarios sobrantes e outros insumos quí-
micos perigosos, para que non constitúan un perigo para a saúde das 
persoas e o medio.

• Os produtos empregados no mantemento da instalación, como son de-
terxentes, aceites, graxas, repostos etc., tamén deben ser eliminados 
cumprindo coa normativa.

• As instalacións reciclarán materiais e, ademais, deberían contar cun 
plan de xestión sustentable que inclúa un calendario de redución de 
residuos que se poría en marcha ao inicio das actividades.

• Os organismos bioincrustantes eliminaranse por medios físicos e, can-
do proceda, devolveranse ao mar ou se tratarán como un residuo or-
gánico.

• As explotacións estarán equipadas ben con leitos de filtrado natural, 
estanques de decantación, filtros biolóxicos ou filtros mecánicos para 
recoller os nutrientes residuais, ou ben utilizarán algas, animais ou am-
bos (bivalvos e algas) que contribúan a mellorar a calidade do efluente. 
A vixilancia do efluente levarase a cabo periodicamente.

• Cando no establecemento se realicen obras que xeren residuos de 
construción e demolición, valorarase a posibilidade de reciclalos para 
empregalos na mesma obra e caso de non ser posible, serán elimina-
dos mediante un xestor autorizado.

enerXía

Definición

A construción e funcionamento dos establecementos de acuicultura supoñen 

un considerable consumo enerxético. Tendo en conta que os aspectos 
enerxéticos xogan un papel fundamental na sustentabilidade, é importante 
fomentar o aforro e a eficiencia enerxética no sector da acuicultura, 
intensificando os esforzos para conseguir un maior aproveitamento dos 
recursos autóctonos e das enerxías renovables.

Conflictos

Aínda que o incremento neste consumo, así como a magnitude dos efectos 
asociados á satisfacción destas necesidades, dependerá en boa medida 
do deseño e funcionamento dos establecementos, o desenvolvemento e 
funcionamento da acuicultura litoral leva consigo un importante consumo 
enerxético. A través da integración de sistemas de produción con enerxías 
alternativas ou mediante a adopción das mellores técnicas dispoñibles 
pódense  minimizar  os  efectos  desta  variable  e  conseguir  unha  maior 
eficiencia enerxética para o sector.

obxectivos

Xerais:

• Minimizar o consumo enerxético.

Específicos:

• Promover a redución das necesidades enerxéticas a través da adop-
ción de medidas de aforro e eficiencia enerxética.

• Fomentar o uso de tecnoloxías renovables e de sistemas de aforro e 
eficiencia enerxética que reduzan a emisión de gases de efecto inver-
nadoiro.

• Fomentar a investigación, o desenvolvemento e a innovación tecnoló-
xica no campo enerxético, ligado á eficiencia e uso de enerxías reno-
vables.

• criterios
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De idoneidade

• Deberase buscar o máximo aforro e eficiencia enerxética para reducir 
tanto o consumo global como a intensidade enerxética do produto. En 
especial respecto aos procesos de xestión da auga adoptando as me-
llores técnicas dispoñibles.

• Valorarase a integración de enerxías renovables para o autoconsumo, 
analizando as oportunidades que ofrece o litoral.

• Daráselle prioridade aos proxectos de establecementos de acuicultura 
localizados en áreas que presenten un índice de aptitude infraestrutu-
ral con valor baixo (zona apta).

• Reutilización de infraestruturas e redes existentes.

De localización e deseño

• Apostarase polo correcto deseño e funcionamento dos establecemen-
tos de acuicultura e da selección dos sistemas de produción, e os seus 
beneficios ambientais potenciaranse coa integración de sistemas de 
produción de enerxía alternativa.

• As infraestruturas de subministro enerxético e as posibles infraestrutu-
ras de produción enerxética alternativa, deberanse planificar de modo 
que a súa localización ou percorrido eviten posibles efectos negativos 
sobre o territorio e o medio.

De explotación

• Considerarase a aplicación de procedementos de auditoría enerxética 
como unha práctica recomendable para alcanzar mellores cotas de 
sostibilidade.

• Integrar o concepto de eficiencia enerxética na organización e xestión 
do establecemento de acuicultura.

atmósFera

Definición

Diversas actividades vinculadas á construción e, en especial, ao 
funcionamento dos establecementos de acuicultura teñen incidencia sobre 
a calidade atmosférica e transcendencia na emisión de gases de efecto 
invernadoiro, facendo necesaria a toma de medidas para a redución destes 
e para a consecución dunhas condicións de calidade do aire que permitan 
un ambiente saudable.

Conflictos

As repercusións da actividade dos establecementos de acuicultura sobre a 
calidade da atmosfera son principalmente a produción de cheiros, ruídos, 
emisións gasosas e contaminación lumínica, o que pode afectar de xeito 
negativo á calidade de vida das poboacións próximas, e á funcionalidade 
dos sistemas naturais.

obxectivos

Xerais

• Reducir ao máximo as emisións de contaminantes á atmosfera.
• Previr e corrixir a contaminación acústica e lumínica.

Específicos:

• Contribuír ao mantemento dunha boa calidade do aire.
• Minimizar as emisións contaminantes tanto para o medio como para a 

saúde das persoas.
• Promover a adopción de medidas correctoras necesarias para minimi-

zar ou no seu caso eliminar as posibles emisións de contaminantes á 
atmosfera, asociadas á actividade acuícola.
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criterios

De idoneidade

• Valoraranse as medidas propostas para a redución de toda fonte de 
contaminación atmosférica asociada á actividade.

De localización e deseño

• Fomentarase a produción de enerxía procedente de fontes alternati-
vas.

• Identificaranse as fontes de emisión de gases de efecto invernadoi-
ro do establecemento de acuicultura litoral dende as fases iniciais de 
planificación co fin de poder tomar decisións para evitar e minimizar a 
xeración de emisións.

• Adoptaranse as medidas necesarias para que os niveis de ruído pro-
ducidos, durante a fase de obras e a de explotación, cumpran polo 
menos co disposto na lexislación vixente.

De explotación

• Apostarase por un control integrado da contaminación en relación á 
atmosfera.

• Farase necesaria unha boa xestión para poder minimizar as molestias 
e impactos derivados dos cheiros producidos nos establecementos de 
acuicultura.

• Tanto os dispositivos de alarma como as bombas e grupos electróxe-
nos serán controlados para evitar molestias derivadas do ruído produ-
cido no seu funcionamento.

• Estimarase a pegada de carbono do establecemento de acuicultura e 
promoveranse actuacións de compensación desas emisións tratando 
de alcanzar a neutralidade en carbono da actividade.

• Aqueles establecementos que dispoñan de sistemas de produción de 
xeo deberán respectar os acordos e recomendacións internacionais 

sobre gases que afectan o ozono estratosférico.
• Cumprirase coa lexislación vixente en materia de eliminación de re-

siduos, polo que estará prohibida a queima de restos ou de calquera 
tipo de material procedente da obra ou explotación sen o oportuno 
permiso.

moBiLidade

Definición

A implantación dun establecemento de acuicultura litoral, como outros 
desenvolvementos produtivos, ten influencia nas necesidades de transporte 
tanto de persoas como de mercancías, facendo necesario abordar dende un 
principio a cuestión da mobilidade.

Conflictos

O desenvolvemento dun establecemento de acuicultura litoral leva 
aparelladas necesidades de transporte por parte dos provedores que 
abastecen o establecemento e pola vía da distribución da mercancía dende 
o establecemento ata o seu destino de venda. Grandes incrementos do 
tráfico, como os que poden ser precisos durante a fase de construción, 
poden supoñer unha importante presión para a área onde se sitúe.

O aumento do volume de transporte constitúe unha ameaza para a 
sustentabilidade. Na redución dos efectos negativos asociados á mobilidade 
xoga un papel importante a intermodalidade, tendo en conta os efectos que 
estas instalacións poden ter sobre a mobilidade de persoas e de mercadorías.

Ademais, as novas necesidades de mobilidade adoitan implicar novas 
necesidades de infraestruturas de comunicación que en espazos de alta 
naturalidade supoñen unha degradación do medio natural ao reducir a 
conectividade e aumentar a fragmentación.
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obxectivos

Xerais:

• Contribuír á mobilidade sostible e á innecesariedade de novas infraes-
truturas de comunicación.

Específicos:

• Favorecer unha ordenación que minimice as necesidades de mobilida-
de, maximizando a eficiencia dos localizacións.

• En ámbitos urbanizados promoveranse sistemas de mobilidade alter-
nativos máis eficientes.

criterios

De idoneidade

• Farase unha planificación eficiente do transporte e deberanse conside-
rar as necesidades de transporte de mercadorías como unha variable 
fundamental na elección da localización.

• Valoraranse os proxectos de establecementos de acuicultura empra-
zados en áreas que presenten un índice de aptitude infraestrutural con 
valor baixo (zona apta).

De localización  e deseño

• Preferiranse as localizacións próximas a plataformas loxísticas de 
transporte, estacións intermodais ou calquera outro factor que poida 
supoñer facilidades para a sustentabilidade do transporte de merca-
dorías.

• Preferiranse os localizacións próximos a liñas de transporte regular 
de pasaxeiros que poidan ser aproveitadas polo persoal do estable-
cemento.

• Terase en conta a posible interacción do establecemento coa rede de
• itinerarios costeiros existente e prevista.

De explotación

• Garantirase o acceso da poboación á zona costeira.

capítuLo 2: anáLise de sostiBiLidade para a VaLoración da 
idoneidade dos LocaLiZacións

A análise de idoneidade das localizacións para os establecementos de 
acuicultura litoral rexerase polo principio polo cal a capacidade de acollida 
ou aptitude do territorio para albergar a dita instalación está supeditada á 
coherencia territorial, que a partir dunha división ambiental en catro niveis 
determina aquelas zonas do litoral que pola súa clasificación nos instrumentos 
de ordenación territorial, urbanística e ambiental permiten unha autorización 
directa ou non. Polo tanto as zonas idóneas e con autorización directa para 
a implantación de establecementos de acuicultura litoral son, en principio, 
as situadas nos niveis de coherencia territorial 1 e 2. Non obstante, nos 
ditos ámbitos así como en xeral en todo o ámbito do PDAL as localizacións 
dos establecementos de acuicultura deberán ser coherentes ademais de 
cos instrumentos mencionados anteriormente, co establecido nos anexos 
de sustentabilidade e de paisaxe.

Nos niveis de coherencia territorial 3 e 4, os cales se corresponden cuns 
valores ambientais maiores ademais de ser áreas máis fráxiles e vulnerables, 
a capacidade de acollida deberá determinar o grao de idoneidade do territorio 
e a súa capacidade para albergar a dita actividade. Esta capacidade de 
acollida debe atender, necesariamente, á dualidade aptitude e impacto, 
buscando en todo momento o equilibrio entre ambos os compoñentes, 
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preséntanse como zonas máis idóneas aquelas coa maior aptitude e o 
menor impacto.

A capacidade de acollida determinarase integrando un conxunto de índices 
que reflictan coa maior precisión posible, axustada á calidade de información 
dispoñible, como se verán afectados os elementos clave da sustentabilidade 
no suposto de execución dos proxectos e como estes concorren á 
sutentabilidade.

Aínda que están interrelacionados, pois a sustentabilidade depende tanto 
do localización como das características do establecemento, considéranse 
índices propios da aptitude aqueles que nos dan a medida da capacidade 
dunha área para satisfacer os requirimentos dunha determinada actividade, 
no noso caso a acuicultura. Pola súa parte, considéranse índices propios 
do impacto aqueles que nos dan a medida do efecto ou alteración que certa 
actividade exerce sobre o territorio ou ben o grao de sustentabilidade do 
propio establecemento.

Son exemplos dos índices de aptitude o índice de aptitude tecnolóxica 
(IAT) e o índice de aptitude infraestrutural (IAI), definidos, calculados e 
cartografados no presente plan.

Son exemplos dos índices de impacto aqueles que, como o índice de 
fragmentación de hábitats, nos dan a medida do impacto do establecemento 
sobre o territorio e aqueles outros que, como os índices de  eficiencia 
enerxética e hídrica, nos dan o grao de sustentabilidade do establecemento.

Estes índices poderán, segundo o caso, actuar como excluíntes cando 
a perda de calidade do territorio sexa inaceptable por superar o limiar de 
acollida, ou poderán ser ponderados en conxunto con outros para avaliar a 
idoneidade do localización proposto.

Corresponderalle á Comisión Interadministrativa da Acuicultura a selección 
dos novos índices que mellor auxilien á toma de decisión, debendo facer 

públicos previamente os criterios, metodoloxía de cálculo, resultados  e 
valores limiares.

índices de impacto.

Estes índices de impacto na sustentabilidade deben ser coherentes cos 
indicadores propostos polo documento de referencia deste plan (Resolución 
da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental pola que se aproba 
o documento de referencia para a avaliación ambiental estratéxica do Plan 
Director de Acuicultura, de 11 de maio de 2011).

Pola súa estreita relación cos obxectivos de sostibilidade do plan e o carácter 
dinámico da súa xestión, considérase de interese a definición dos índices 
de sustentabilidade que a continuación se relacionan e que deberán ser 
definidos e implantados polo organismo con competencias en acuicultura 
para a súa aplicación pola Comisión Interadministrativa da Acuicultura. 
Sempre que iso sexa posible, procurarase que estes índices dispoñan da 
súa correspondente representación cartográfica.

Os ditos índices permitirán avaliar a sustentabilidade da ordenación mediante 
o cumprimento dos obxectivos xerais propostos para o desenvolvemento do 
mesmo, así como dos obxectivos específicos establecidos para algunhas 
das variables de sustentabilidade.

• Respecto da variable “Patrimonio natural e paisaxe” recoméndase o 
índice de “Fragmentación de hábitats prioritarios”. 

 Método de cálculo:

Superficie total de cada hábitat afectado/núm. de teselas cartografadas 
con presenza do hábitat, nunha área de influencia de radio 2 km arredor 
de cada unha das actuacións propostas

Determinarase cal é o limiar de admisibilidade ou tolerancia deste indicador.
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• Respecto da variable “Solo” recoméndase a consideración dun índice 
de “compacidade” que estableza a relación entre a produción do es-
tablecemento e a superficie ocupada polo mesmo.

 Método de cálculo:

Superficie ocupada en (Ha.) / produción en (T).

• Respecto á variable “Enerxía” determinarase un índice de “Eficiencia 
enerxética”.

 Método de cálculo:

Consumo total de enerxía por unidade de produción, en (Kwh/T) produto

Este índice deberá minorar na súa ecuación o consumo total de enerxía 
en proporción á xeración autónoma de enerxía (porcentaxe de consumo 
alimentado mediante sistemas de xeración de enerxía renovable para 
autoconsumo).

• Respecto á variable “Ciclo hídrico” determinarase un índice de “Efi-
ciencia hídrica”.

 Método de cálculo:

Consumo total de auga de mar por unidade de produción, en (m3/T) produto

Pola súa estreita vinculación co deseño propio da fase proxectual, estes 
índices aplicaranse nas fases preliminares de tramitación dos proxectos, 
cando deba intervir a Comisión Interadministrativa da Acuicultura.

Así mesmo, a Comisión Interadministrativa da Acuicultura poderá requirir a 
elaboración doutros índices ou baterías de indicadores que poidan concorrer 

á conformación de criterios para a toma de decisión.

O organismo con competencias en acuicultura poderá realizar as 
modificacións necesarias nestes índices para melloralos e adaptalos ás 
necesidades do plan e á dispoñibilidade de datos.
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aneXo ii. criterios de integración paisaXística: LocaLiZa-
ción e deseÑo

capítuLo 1. identiFicación do carácter da paisaXe e os seus 
patróns Formais: impLicacións de deseÑo

Comprender o carácter dunha paisaxe e como é percibida ha de ser o 
primeiro paso para a correcta situación dunha instalación acuícola e para 
unha organización e disposición dos seus elementos compatible coa 
contorna e co menor risco posible de impacto paisaxístico.

Para unha completa descrición deste traballo de identificación do carácter 
da paisaxe, é obrigado remitirse á Guía de estudos de impacto e integración 
paisaxística editada en 2012 pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestruturas da Xunta de Galicia, en concreto ao seu punto 3.3 de 
Caracterización da paisaxe. Neste sinálase que: “a caracterización da 
paisaxe ten por obxecto comprender os seus trazos mais definitorios, os 
seus valores tanxibles e intanxibles, así como as súas potencialidades e 
procesos aos que está sometido”.

O carácter dunha paisaxe é, polo tanto, un concepto que pode ser difícil de 
definir e precisar, xa que comprende características que poden ser medidas 
e representadas (en fotografías, mapas, planos), pero tamén outras que 
recaen sobre elementos intanxibles que dependen da capacidade perceptiva 
da sociedade e da súa relación co lugar. Paisaxes diferentes poden nun 
primeiro recoñecemento parecer idénticas ao compartir unhas mesmas 
características xeomorfolóxicas (relevo, forma do bordo costeiro), un mesmo 
tipo de vexetación etc. pero, cando se procede a recoñecelos de forma máis 
profunda, incorporando variables e relacións como as históricas, estéticas 
ou espirituais, as diferenzas fanse máis presentes.

Na Guía de estudos de impacto e integración paisaxística sinálase que a 
caracterización da paisaxe esixirá “a complementariedade de cartografías, 
textos e imaxes capaces de plasmar todos os contextos estruturais e texturais, 

naturais e antrópicos, as dinámicas, os valores, incluso as debilidades e 
potencialidades dun territorio, dunha paisaxe”. A valoración dunha paisaxe 
recaerá en aspectos tanxibles (ecolóxicos, históricos, produtivos...) pero 
tamén intanxibles, e de aí a necesidade dun enfoque integrador. Sobre todo 
cando non basta co “despezamento” da paisaxe nunha serie de aspectos, 
senón que a clave do seu correcto entendemento reside en saber percibilo 
como un sistema de relacións entre todos eses aspectos funcionais, formais 
e ecolóxicos.

“Da combinación destes elementos e relacións xorden paisaxes únicas, 
porque cada paisaxe ten a súa especificidade e o seu carácter”, sinálase na 
Guía de estudos de impacto e integración paisaxística á que nos debemos 
volver referir para atopar as pautas dunha metodoloxía completa para a 
caracterización dunha paisaxe. Na mencionada guía descríbese a análise 
do lugar en tres etapas ou chanzos:

1. Identificar o ámbito de estudo ou de afección. Este ámbito ─continuo 
ou descontinuo─ será o necesario para a correcta valoración da inser-
ción da actuación na paisaxe e proporcional á envergadura do proxec-
to. Sería o equivalente á definición de “marco” que empregamos na 
introdución desta normativa descrita no punto 3.4.2. deste plan.

2. Identificar as unidades de paisaxe. O plan, ao actuar no mesmo ámbito 
que o Plan de Ordenación do Litoral, xa conta de entrada cunhas fichas 
de unidades de paisaxe que servirán para motivar a identificación e ca-
racterización da paisaxe na que se insire a actuación e que serven de 
marco sempre que se elaboran os catálogos de paisaxe                    co-
rrespondente. A caracterización da paisaxe a escala territorial contida 
na unidade ou unidades de paisaxe afectadas pola actuación actuará 
como contexto xeral que debe ser completado e detallado na análise 
concreta da contorna de cada instalación acuícola e a súa localización 
detallada.
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Partindo dun ámbito de estudo xa correctamente identificado e do encadre 
territorial que achegan as unidades de paisaxe recollidas no POL, trátase 
agora de proceder a unha análise da paisaxe centrada en definir que trazos e 
patróns formais presenta unha determinada paisaxe do litoral e cales son as 
implicacións de deseño que van asociadas a estes.

O obxectivo fundamental agora é identificar cales son os patróns formais 
dunha paisaxe e que patróns formais ou de trazado da instalación acuícola 
teñen maiores posibilidades de asegurar unha correcta integración. Trátase, 
en definitiva, de asociar características da paisaxe con formas de organización 
da instalación acuícola máis proclives a unha boa integración.

A descrición destes elementos faise neste punto atendendo a criterios de 
organización formal e visual co obxectivo dende un principio de describir 
as implicacións que cada elemento ten para a organización da instalación 
acuícola. En definitiva, trátase de complementar o traballo de caracterización 
e valoración das unidades de paisaxe do POL e dos traballos de análise 
da paisaxe que poidan completalas (Fig. 1), cun conxunto de indicacións e 
criterios de deseño que poidan ser operativos para unha mellor integración da 
instalación acuícola.

As pautas de deseño que se dan nesta sección non serven como solucións 
concretas para aplicar de forma inmediata, en cada caso. Buscan clarificar 
uns principios xerais para as implantacións cuxo denominador común sería 
recalcar a importancia de que exista unha correspondencia entre os patróns ou 
trazos formais dunha paisaxe e os da instalación acuícola. Na medida que se 
atenda a eses patróns formais serán necesarias menos medidas correctoras 
nas fases posteriores de deseño. 

O obxectivo final sería esvaer a separación entre análise da paisaxe e 
proposta de deseño, de forma que dende as primeiras decisións organizativas 
a instalación acuícola incorpore no seu deseño os condicionantes dun 
determinado lugar da forma máis harmónica posible.

3. Identificar os elementos. Na paisaxe poden identificarse elementos es-
truturais e elementos texturais. Os elementos estruturais modifícanse 
en períodos de tempo xeolóxicos (longos) e engloban aspectos que 
concirnen ao relevo, o rochedo, os solos e as augas. Os elementos 
texturais, por contra, proveñen da actuación do home sobre o territorio 
-o mosaico agrícola dos campos de cultivo, as infraestruturas, os nú-
cleos de poboación e as construcións- e modifícanse en períodos de 
tempo históricos e que, polo menos en relación aos elementos estrutu-
rais, podemos cualificar como curtos.

Os puntos que seguen a continuación nesta sección da normativa teñen 
que ver sobre este último punto de identificación dos elementos. Como se 
sinalou no punto 3.4.2 da memoria, estas características ou elementos clave 
a identificar poden estruturarse en dous ámbitos de distinta natureza:
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Figura 1. A análise da paisaxe require de enfoques diversos que abarquen todas as escalas e todas as formas de describir unha contorna territorial. Nas imaxes, unha mostra da información recolli-
da nas unidades de paisaxe do POL e un apuntamento de campo.
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sección 1. Forma e escala da liña de costa

1.1. Liñas de costa rectilíneas

descrición. Sectores de litoral relativamente longos e rectilíneos,  
conescasas indentacións ─entrantes e salientes─ da liña costeira.

Son tramos de costa nos que xeralmente domina a sensación de mar aberto 
e de distancia panorámica ou de grande escala. Esta sensación de paisaxe 
aberta, expansiva, refórzase cando existen promontorios ou puntos de ob-
servación elevados dende os cales pode apreciarse en toda a súa magni-
tude a xustaposición entre terra e mar como dúas magnitudes en paralelo.

implicacións de deseño. Estes tramos de costa favorecen, en principio, a 
localización de instalacións de maior tamaño que en bordos de costa con máis 
detalle (máis accidentados e con mais indentacións) e nos que a escala adoita 
ser máis recollida.

A paisaxe adoita estar dominada por un sentido de “horizontalidade” que a fai 
proclive para acomodar mellor instalacións de proporcións alongadas dispostas 
en paralelo á costa (Fig. 2) que outras ordenacións mais compactas que poden 
crear un punto ou foco que parece interromper o discorrer da liña de costa. (Fig. 
3).

Acompañar o ritmo continuo da liña de costa pode realizarse tamén con 
instalacións non necesariamente lineais ou alongadas. Subdividir unha 
instalación en unidades menores pode ser unha estratexia para atenuar 
o impacto dunha instalación grande á vez que se consegue un ritmo e 
disposición que acompaña á liña de costa (Fig. 4).

Os espazos entre estas partes da instalación poden tratarse como intersticios 
da paisaxe, de forma que se aproxime unha cadencia ou ritmo (instalación-
territorio-instalación-territorio) que colabora na súa inserción no bordo litoral 
aínda a costa de ocupar máis espazo.

Esta estratexia pode ser especialmente vantaxosa en instalacións de gran 
tamaño ou en casos de ampliacións de instalacións existentes que presentan 
diversidade de tipos de piscinas e/ou naves. Resulta mellor integralas en 
conxuntos diferenciados.

Unha combinación das figuras 2 e 4 daría como resultado algo parecido ao 
esquema en peite da figura 5. Esta ordenación participa do carácter lineal 
que segue a dirección da costa á vez que permite deixar zonas baleiras ou 
de silencio ente partes da instalación, reducindo a sensación de instalación 
de tamaño desproporcionado, especialmente na vista dende o mar.

Nese esquema, a espiña que articula a instalación pode albergar zonas 
comúns ou canalizacións de auga, mentres que as distintas indentacións 
poden albergar distintos ámbitos de piscinas e naves. A espiña achega orde 
ao conxunto mentres que os espazos baleiros do peite permiten ir cosendo 
a instalación ao bordo costeiro cun esquema que pode ir axustándose aos 
accidentes do relevo ou á sinuosidade da liña de costa.

Outro factor relevante que hai que considerar nestes tramos de costa é 
o da correcta delimitación da instalación acuícola. Os bordos rectilíneos 
de costa xeralmente forman escenas ou paisaxes cuxo valor reside na 
súa “simplificación”, percíbense como espazos abertos onde domina a 
enormidade do mar. Nestas contornas debe prestarse especial atención en 

As conclusións e criterios xerais que se desprenden deste bloque deben 
cruzarse ou superpoñerse sobre as solucións de deseño do bloque 3 para 
conformar, entre ambos os bloques ─implicacións de deseño dos elementos 
da paisaxe e solucións tipo de deseño─, a mellor proposta de integración 
paisaxística.
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Figura 2.Instalación que acompaña a dirección do bordo costeiro

Figura 3. Instalación como un “punto” ou nodo no bordo costeiro

Figura 4. Nodos ou grupos nunha disposición lineal

Figura 5. Instalación “en peite” aliñada segundo a dirección do bordo costeiro
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non introducir unha desorde formal (ou ruído) que resultaría contraria ao 
carácter dunha paisaxe identificada por poucos elementos (silencioso ou 
sereno) pero de gran potencia como son o mar e o perfil da liña costeira.

Ese ruído pode deberse á mestura nas instalacións de naves e piscinas 
de distinta xeometría e  tipo,  ou  a  unha  desorde  formal no  aliñamento 
ou na agrupación das distintas partes que a compoñen. Un perímetro 
incorrectamente tratado que non contén con claridade á instalación pode 
engadir sensación de desorde. Todo iso dá a impresión de que a instalación 
acuícola se desborda ou expande sen orde polo territorio. Canto máis regular 
sexa a liña de costa, máis impacto causará esta desorde formal.

Por contra, se a instalación está ordenada configurando unha forma sinxela 
e ben delimitada, en harmonía coa tipoloxía do perfil costeiro de que se trate, 
percibirase como un obxecto contido e acoutado que remata en si mesmo, 
sen estenderse de forma ilimitada polo territorio. Canto máis “silenciosos” 
sexan as paisaxes (o que probablemente equivale a canto menor sexa o 
seu antropización) menos ruído e distracción debe introducir a instalación 
acuícola.

Evitar este amontoamento de volumes é especialmente relevante na vista 
dende o mar. O silencio da paisaxe e a horizontalidade dominante do 
bordo costeiro poden verse alterados co perfil dunha instalación acuícola, 
especialmente nas paisaxes nos que a presenza de elementos antropizados 
é escasa e onde convén evitar un perfil desordenado de tipoloxías edificadoras 
en favor de formas máis simplificadas que acompañan a horizontalidade do 
bordo costeiro.

Figura 6. Exemplo de instalación que combina algunhas das determinacións expostas:

 - Linearidade seguindo en paralelo o desenvolvemento da liña de costa e a súa topo-
grafía. A instalación acompaña o cambio de dirección do bordo costeiro.

 - Esquema en peite deixando espazos para respectar elementos existentes como 
afloramentos de rochas ou parte do arboredo dun piñeiral que pode reforzarse den-
tro da instalación.

 - Un dos espazos libres do esquema en peite aprovéitase para articular o cambio de 
dirección da instalación.

 - A definición dun perímetro permite dar unidade a todo o conxunto, mantendo o 
carácter simplificado da paisaxe expresada na xustaposición do bordo costeiro e 
o mar.

É certo que en ocasións (especialmente isto acontecerá nos niveis 1 e 2) 
é difícil encontrar unha “envolvente sinxela” como a descrita no exemplo. 
Nestes casos a diversidade é unha ocasión para integración de volumes a 
diferentes escalas. Non obstante, un bo criterio é sempre apostar pola cla-
ridade e lexibilidade formal dos volumes, sempre en harmonía co lugar en 

que se implantan, buscando a integración mediante calquera das estratexias 
definidas na Guía de criterios de sostibilidade e integración paisaxística dos 
establecementos de acuicultura litoral. 
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Figura 7. Agrupación de illotes de pequeno tamaño fronte á costa.

Nestes tramos de costa que definimos como “simplificados”, nos que se 
presentan poucos elementos, caracterizados por un bordo de costa máis 
ou menos regular e rectilíneo e onde domina a expansión do mar e da liña 
do horizonte, adquiren unha especial importancia os elementos xeográficos 
singulares. Estes percíbense como figuras ou detalles que destacan sobre 
ese fondo escénico.

Nestas ocasións debe evitarse situar as instalacións acuícolas na contorna 
destes elementos para evitar que se empasten, anulando a relevancia dese 
particular elemento do territorio.

Estes “focos” naturais que captan a atención para constituírse no centro 
das vistas poden ser de distinta índole. Destácanse a continuación tres 
situacións frecuentes, aínda que poden existir outros elementos singulares 
que cumpran a mesma función:

• Illotes fronte ao bordo costeiro. Situarse nas proximidades do illote 
debe evitarse, salvo casos de instalacións dun tamaño o suficiente-
mente menor ao illote para non distraer do foco visual natural (Fig. 7).

• Promontorios ou outeiros elevados. As elevacións sobre o relevo cos-
teiro destacan de forma evidente nunha paisaxe cuxo bordo costeiro 
tende á horizontalidade. A tensión escénica que marcan estes elemen-
tos desaconsella claramente tomalos como elementos de proximidade 
para unha instalación acuícola (Fig. 8). Non obstante, nun territorio 
como o litoral galego de gran diversidade formal, poden aproveitarse 
as concavidades deste para acomodar a instalación minimizando así 
a súa visibilidade.

• Os puntos de transición en cambios na forma da liña de costa tamén 
son lugares que hai que evitar. Nestas rótulas onde se articula o cam-
bio de orientación do bordo costeiro ou o paso dunha liña regular ou 
rectilínea a outra con máis entrantes e salientes prodúcese xeralmente 
tamén un cambio na paisaxe costeira (Fig. 9). 

(Nas figuras que se representan a continuación o esquema colocado arriba sinala a situación 
máis favorable á integración paisaxística, ao quedar suficientemente afastada deses puntos 

de atención).  
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Figura 8. Elevación preto da liña de costa. Figura 9. Cambio na liña da costa.
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1.2. Liñas de costa con indentacións

Figura 10. 

Figura 11. 

descrición. Sectores de costa nos que existe unha trabazón ou entrelazamento 
entre o bordo de costa e o mar. Se no caso dos bordos de costa rectilíneos vistos 
anteriormente o mar e a terra relacionábanse por xustaposición e percibíanse 
claramente separados, agora a complexidade da liña de costa con múltiples 
entrantes e salientes impide unha distinción tan clara. Estes entrantes e salientes 
da liña de costa aseméllanse a indentacións que entrelazan o cheo da costa co 
baleiro do mar.

Nestes bordos de costa combínase a sensación de paisaxe aberta con outra 
máis recollida e íntima provocada polos entrantes, indentacións e illotes que van 
salpicando a liña costeira.

implicacións de deseño. O maior detalle deste tipo de bordo costeiro require 
probablemente estudar detidamente o tamaño e forma da instalación para non 
impoñerse sobre a paisaxe e a súa escala. En xeral, o deseño da instalación 
deberá atopar unha posición e unha forma de implantarse que non comprometa 
o movemento da liña costeira, evitando puntos ou focos que se perciban como 
protagonistas nese entrar e saír da liña costeira. Nas figuras seguintes móstranse 
algúns exemplos para ilustrar estes criterios de integración.

Nos casos de entrantes ─baías─ resulta máis favorable evitar o centro da boca 
(Fig. 10) e situarse nunha posición lateral (Fig. 11), de forma que non pareza que 
a instalación preside o entrante de mar.

Nos casos opostos de salientes da costa cara ao mar ─istmos─, de novo débese 
evitar taponar ou bloquear a relación deste saliente co territorio (Fig. 12), en favor 
de situacións nas que a instalación se bota ao carón para manter esa continuidade 
(Fig. 13).
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Figura 12. 

Figura 13. 

Figura 14. 

Figura 15. 

Nestes salientes tampouco é propicia a situación da instalación na súa fronte mais 
exposta ao mar (Fig. 14), xa que se erixe en elemento central da paisaxe litoral, 
mentres que nunha posición menos exposta a integración paisaxística resulta 
menos comprometida (Fig. 15).
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Se nos bordos de costa rectilíneos resultaban mais favorables as organizacións 
ben delimitadas e distribuídas segundo formas sinxelas, nos bordos costeiros con 
indentacións o detalle e escala da paisaxe pode requirir fragmentar ou acomodar 
a instalación ás irregularidades do bordo costeiro. A instalación rectangular de gran 
tamaño (Figs. 16 e 20) percíbese como un “calcapapeis” que esmaga a escala dun 
bordo de costa moi crebado.

As restantes figuras poden ser exemplos alternativos mellor integrados ao atender 
ao bordo costeiro de diversos modos: fragmentando o seu tamaño en unidades de 
escala menor (Figs. 17 e 21), adoptando unha forma continua pero con bordos que 
se recortan segundo a liña de costa (Figs. 18 e 22) ou axustando o seu trazado a 
tramos de costa, xa sexa nunha instalación continua (Fig. 19) ou descontinua (Fig. 
23).

Figura 16. 

Figura 17. 

Figura 18. 

Figura 19. 
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Figura 20. 

Figura 21. 

Figura 22. 

Figura 23. 
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Atopar direccións dominantes ou aliñamentos dentro desa paisaxe costeira con 
indentacións pode servir tamén como patrón de organización da instalación 
acuícola. Aliñarse nesa dirección (Fig. 24), resaltada ademais no exemplo da figura 
ao dividir a instalación en dous rectángulos desfasados, resulta máis favorable que 
disposicións que presentan unha orientación allea ao movemento da liña de costa 
(Fig.25). A miúdo existirán distintas orientacións posibles, o importante sempre será 
que a dirección non interrompa o discorrer da liña costeira e sen ocupar posicións 
relevantes. Na figura 26 móstranse en liña descontinua dúas posibilidades que 
gardan esas condicións de deseño

Tamén cabe a integración por contraste dándolle á instalación acuícola un patrón 
formal de organización que, ao obedecer a unha lei compositiva distinta á do territorio 
(pero non incompatible con este), non pon en risco os elementos identificadores 
da paisaxe. Na figura 27, unha organización da instalación en contornos 
“brandos” (con perímetros circulares ou elípticos) establece un contrapunto cun 
bordo costeiro con indentacións moi marcadas. Establécese así unha relación 
de complementariedade, non de oposición, ao tratarse de dúas familias formais 
claramente diferenciadas e que poden potenciarse reciprocamente.  

Figura 24. 

Figura 25. 

Figura 26. 

Figura 27. 
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Figura 28. Exemplo de instalación integrada nun bordo costeiro onde mar e territorio aparecen entrelazados mediante entrantes e salientes rochosos: 

 - A instalación ordena as piscinas segundo a dirección dominante das formacións rochosas.
 - Recórtanse e axústanse os bordos ao perímetro costeiro e axústanse ao terreo que salva esas zonas de rocha.
 - A instalación cóbrese cun sistema de elementos lineais que resaltan a mesma dirección e que lle dan unidade a todo o conxunto.
 - Elementos de bordo como noiros gradúanse tamén en liñas arbustivas que seguen reforzando a mesma dirección..
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descrición. As instalacións acuícolas adoitan asentarse sobre terreos de 
pendente moderada, e son raras as situacións en abas pronunciadas, xa que 
dificultan o bombeo da auga e a obra civil. Con todo, isto non quere dicir que 
non exista sempre un relevo e unha topografía cos seus accidentes e elementos 
destacables ou característicos: o bordo costeiro, de cando en cando, será unha 
superficie completamente plana como un taboleiro, senón que presentará unhas 
características e peculiaridades que deben ser recoñecidas e incorporadas no 
deseño co obxectivo dunha mellor integración da instalación acuícola.

O tamaño da instalación acuícola supón ademais que, aínda en terreos de pendente 
leve, a consecución dunha superficie horizontal de grande extensión implicará 
inevitablemente movementos de terra e a formación de noiros ou elementos de 
contención no seu perímetro.

Así pois, sempre existirá un relevo e unha topografía sobre a que se actúa e 
sobre a que toda instalación acuícola deixará sempre unha pegada menor ou 
maior. A adecuación ao relevo será sempre un punto crítico do deseño, xa que 
unha transformación forte da xeomorfoloxía do lugar constitúe sempre un impacto 
dificilmente reversible. Neste punto revísanse criterios de tratamento do relevo 
sempre co obxectivo de minimizar a súa transformación.

implicacións de deseño. O movemento de terras sempre debe ser o mínimo 
necesario para a adecuada integración da instalación acuícola. En xeral, 
buscarase a menor transformación posible do relevo e forma do terreo.

En xeral, toda obra de acondicionamento do terreo nunha instalación acuícola 
implicará baleirados (subtraccións) e/ou terraplenados (adicións) para a 
consecución de superficies horizontais onde situar e distribuír os elementos da 
instalación (Fig. 29).

sección 2. relevo do bordo costeiro

2.1. tratamento da pendente

A execución de terraplenados e/ou baleirados realizarase cos seguintes criterios:

Buscarase equilibrar baleirados e terraplenados para evitar ter que achegar terreo 
ao lugar ou ter que facer traslados fóra deste (sumando total igual a cero). Cando 
sexa inevitable o traslado de terras, os puntos de destino ou orixe consideraranse 
como parte do proxecto da instalación e deberán de ser obxecto de integración 
paisaxística do mesmo xeito que o lugar onde se sitúa propiamente.

A formación de noiros en bordos de terraplenados ou baleirados deberá presentar 
pendentes e inclinacións similares ás do terreo orixinal (Fig. 30). Os noiros moi 
pronunciados (con relación de 1:2 ou inferior) presentan cortes difíciles de 
integrar ou recubrir posteriormente con vexetación e percíbense como cortes ou 
incisións (“tallos”) no territorio (Fig. 31). En xeral, a proporción do bordo do noiro 
será de 1:3 ou maior para facilitar a súa continuidade co relevo natural (Fig. 32).

Figura 29. 
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Figura 30. Liña orixinal do terreo, noiro tendido similar ao terreo e a trazos baleirado con noiro excesivamente forte

Figura 31. Corte como ferida na aba Figura 32. Noiro suave que permite recubrimento vexetal.
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Nos casos nos que a instalación acuícola se asente sobre un terreo en aba 
(moderada ou pronunciada), perseguirase dividir unha única  explanación (Fig. 
33) en unidades menores; é dicir, en bancais ou plataformas sucesivas, minimiza 
o movemento de terras e divide a altura total do desnivel que hai que salvar 
en saltos menores cuxa integración paisaxística é máis fácil de conseguir (Fig. 
34). O mesmo salto de cota total dividido en pequenos saltos supón un cambio 
cualitativo importante na forma na que se talla a pegada da instalación no relevo 
do bordo costeiro.

Esta estratexia non só é conveniente nos casos de abas pronunciadas. Aínda en 
situacións de terreos con caídas moi leves pode ser unha forma de ir atenuando 
o impacto dunha única plataforma horizontal (Fig. 35).

Evidentemente, esta división en niveis pode supoñer unha maior complexidade 
da instalación á hora de resolver a súa organización funcional, ademais de 
necesitar abarcar algo máis de territorio para aloxar un mesmo tamaño de 
instalación. Aínda considerando estas circunstancias, e tendo en conta que a 
integración paisaxística é un factor prioritario, debe darse sempre preferencia a 
estas estratexias de banqueo fronte ás explanacións indiferenciadas.

Por outra banda, os puntos de salto entre niveis son lugares propicios para 
introducir franxas de terreo dentro da instalación (incorporando vexetación 
arbustiva ou arboredo, segundo os casos), de forma que se atenúa o impacto da 
instalación no territorio, especialmente nos casos de instalacións de gran tamaño 
(Fig. 36).

Non pode deixar de sinalarse tamén que a estratexia de ir acondicionando unha 
aba en bancais ou terrazas é habitualmente utilizada nos modos de explotación 
da agricultura tradicional, e este é tamén un factor que hai que considerar: nesas 
contornas a fragmentación da instalación acuícola en niveis introduce unha 
escala e un tamaño máis manexable, con maiores posibilidades de establecer 
relacións co territorio e a forma na que historicamente foi acondicionado para 
diferentes usos (Fig. 37).

Figura 33. Explanación que ignora a aba

Figura 34. Aterrazamento acorde coa pendente.
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Figura 35. Aterrazamento en terreo con pendente suave

Figura 36. Incorporación de vexetación nos saltos de niveis Figura 37. Instalación enlazando con aterrazamento agrícola
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A miúdo, o terreo non terá unha pendente uniforme, senón que presentará 
ondulacións, alternando puntos elevados e depresións mais ou menos 
pronunciadas. No exemplo da figura 38 móstrase unha sección de instalación 
que foi buscando a “liña de flotación” do terreo para unha adaptación que non fai 
táboa rasa. Combínanse zonas de baleirados, deixando partes do perfil orixinal 
para formar noiros que dan protección visual á instalación, e recheos (na zona da 
canle). para equilibrar o movemento de terras

Os terreos chans non presentan problemas de movementos de terras, pero, 
por contra, poden dificultar estratexias nas que se queira ocultar a instalación 
respecto de visuais dende a contorna. Nestes casos, pode traballarse o terreo 
recrecendo noiros nos bordos e refundindo lixeiramente o centro da plataforma 
(Fig. 39). É unha estratexia adecuada, especialmente cando se queira ocultar 
a súa vista dende o mar, non tanto cando existan puntos elevados no territorio 
dende o que poida observarse a instalación

Figura 38. 

Figura 39. 
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Os elementos topográficos ou xeomorfolóxicos singulares ou mais relevantes 
deben respectarse na formulación da instalación acuícola. Promontorios e 
elevacións, afloramentos de rochas e calquera outro tipo de accidente natural 
que sexa un elemento identificador do relevo e perfil do bordo costeiro debe 
quedar á marxe da instalación ou quedar integrado dentro desta. 

Neste segundo caso (Figs. 40 a 42), estes elementos naturais poden axudar a 
mellorar a integración paisaxística da instalación nun dobre sentido: por unha 
banda, porque demostran a intención no deseño de salvar os ditos elementos, e 
por outra, por que esvaecen os límites entre territorio e instalación, circunstancia 
que, ben manexada, pode axudar á súa integración paisaxística. 

Figura 40. 

Figura 41. Figura 42. 
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Figura 43. A instalación incorpora elementos do relevo como partes protagonistas do deseño: 

• Divídese a instalación en dúas plataformas respectando elementos de rocalla que se incorporan como divisoria.
• Tapízanse os noiros con vexetación arbustiva dando continuidade á ondulación do terreo.
• Utilízanse canles de auga sobre noiros ou elevados, segundo interese formar zonas de aba ou salvar promontorios rochosos
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Figura 44. No exemploempréganse estratexias similares ás da figura anterior, engadindo neste caso un tratamento de cuberta que arroupa a toda 
a instalación e confire unidade e protección visual a toda a instalación:

 - A cubrición realízase con elementos inclinados paralelos á pendente, de forma que ambos os niveis da instalación quedan unificados 
por unha mesma envolvente. Estes elementos lineais que serven de guías para toldos ou lonas protectoras nacen e morren nos noiros 
perimetrais, o que subliña a impresión de que a cubrición prolonga a aba.
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sección 3. a cuberta vexetal

3.1. Formacións de arboredo 

descrición. Os bosques autóctonos conservados no bordo litoral, de grande 
importancia bioxeográfica, son escasos en superficie total debido ao alto grao 
de antropización e ás duras características físico-ecolóxicas do bordo costeiro 
(fortes ventos e erosión, alta salinidade, afloramentos do substrato rochoso). Os 
carballais atlánticos e outras formacións arbóreas de caducifolias autóctonas 
adoitan aparecer polo tanto de forma dispersa ou en enclaves de gran valor pero 
moi localizados.

En calquera caso, o arboredo agrupado en masas de maior ou menor tamaño 
pode ser unha característica que identifica a paisaxe na que se vai inserir a 
instalación acuícola, que pode aproveitarse para unha mellor integración. A forma 
das masas forestais ─lineais como panos na paisaxe, bosques continuos nos que 
non se percibe o seu final, formas compactas como illas ou dispersas punteando a 
paisaxe─ debe identificarse para unha mellor relación entre o arboredo existente 
e o que poida introducirse na instalación, que nunca debería percibirse como un 
sistema de vexetación estraño ao lugar.

Inclúense aquí as masas forestais que poden estar na contorna próxima da 
instalación acuícola, pero tamén as que, estando nun plano afastado, poden 
actuar como fondo escénico que hai que considerar.

O estudo paisaxístico previo ao deseño da instalación deberá analizar e identificar 
as formacións vexetais existentes, identificar as autóctonas e as introducidas e a 
súa forma de agrupación.

implicacións de deseño. Convén comezar por sinalar que o introducir arboredo 
non sempre é sinónimo dunha mellor integración paisaxística. En contornas 
territoriais que se identifican pola inexistencia relevante de arboredo, xa sexa en 
forma dispersa ou en masas compactas, o arboredo pode actuar nun sentido 
contrario ao pretendido resaltando a presenza da instalación e subliñando o seu 
impacto.

Cando o manto vexetal característico sexa de tipo arbustivo, resulta preferible 
outro tipo de estratexia que a das “pantallas de árbores” (Fig. 46), que poden 
delatar e subliñar a presenza da instalación máis que axudar á súa integración.

Figura 45. 
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Figura 46. 

Figura 47. 

Figura 48. 

Cando o arboredo si sexa un elemento que poida identificarse como característico 
da paisaxe debe identificarse o seu patrón ou patróns formais para actuar en 
consecuencia.

En calquera caso, sexa cal sexa este patrón formal, debe considerarse sempre, 
co obxecto de utilizar de forma efectiva novas masas de arboredo na integración 
paisaxística da instalación, sempre unha contorna territorial máis ampla que a da 
instalación e o seu perímetro. O enfoque de “instalación + pantalla perimetral” (fig 
45) é moi limitado e de cando en cando será suficiente para integrar a instalación, 
salvo en casos de contornas xa moi antropizadas, onde o obxectivo sexa só o 
evitar a súa visibilidade dende unha contorna próxima.

Así, por exemplo, nos casos de masas arboradas preexistentes no fondo escénico 
da instalación (Fig. 46), pode actuarse introducindo masas lineais, ben diante da 
instalación (Fig. 47), ou detrás (Fig. 48) ou en ambos os planos, pero sempre 
cunha lonxitude maior que a que estritamente lle corresponde á instalación. Desta 
forma refórzase o tratamento da instalación como parte dunha paisaxe e non 
como unha illa cercada.
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Por outra banda, para que estas masas lineais actúen efectivamente como 
bandas ou liñas que axuden a inserir a instalación acuícola, ademais de para 
servir como barreiras visuais que sitúan á instalación “detrás”, deben ter un 
espesor ou fondo suficiente que permita percibilas como masas e non como 
simples aliñamentos.

Na figura 49 e 50 represéntase unha estratexia de uso do arboredo pobre 
por varios factores: o escaso porte da árbore, a disposición como unha 
pantalla sen espesor de elementos “en fila” e unha lonxitude que se limita á 
da instalación, son todos elementos que, salvo no caso dunha contorna xa 
moi urbanizada, resultan estraños nas paisaxes do bordo litoral.

Figura 49. 

Figura 50. 
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As figuras 51 e 52 mostran unha estratexia con mellores posibilidades de 
integración: o fondo ou espesor da banda arborada (un mínimo aproximado 
de 10 metros) é decisivo, máis aínda que a circunstancia do porte do 
arboredo, para conseguir un fondo visual que amortece a presenza da 
instalación acuícola. A miúdo, o que as masas ou bandas de arboredo que 
se van introducir non teñan un fondo ou espesor constante, senón que 
presenten irregularidades ou ámbitos con distintas densidades ou fondos, 
pode axudar a dar unha maior sensación de naturalidade máis acorde coa 
contorna.

Figura 51. 

Figura 52. 
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En ocasións, prolongar masas de arboredo existente pode ser outra forma de 
“coser” a instalación ao territorio. Reforzar masas de arboredo de forma que, 
xa sexa en agrupacións compactas (Fig. 53) ou lineais (Fig. 54) ata conectar 
cos límites da instalación acuícola, representa o oposto da estratexia de illar 
a instalación (Fig. 45) e pode ser unha forma de atenuar o impacto dunha 
instalación de gran tamaño ao unificala con masas grandes de arboredo. 

Figura 53. 

Figura 54. 

Cando a situación característica sexa de arboredo disperso, xeralmente 
seguindo lindes en leiras tradicionais (Fig. 55), pode resultar conveniente 
dispoñer pequenas masas ou liñas de arboredo punteando o perímetro da 
instalación acuícola e outras no seu interior. Desta forma pode conseguirse 
tamén dividir ou partir (non funcionalmente, pero si a efectos de como é 
percibida) a escala total da instalación en unidades de tamaño análogas á 
escala do parcelario da contorna (Fig. 56). 

Figura 55. 

Figura 56. 
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Dispoñer bandas de arboredo en planos sucesivos pode ser mais efectivo 
que rodear a instalación á hora de mellorar a integración no territorio 
da instalación. Desta forma (Figs. 57, 58) créase unha sensación de 
profundidade, na que interveñen panos de arboredo en primeiro plano 
e xa existentes no fondo de escena da paisaxe, que atenúa a escala da 
instalación e axuda a fusionala coa contorna.

O proxecto da instalación deberá analizar cando a distribución do arboredo 
resulta máis efectiva, cando non segue un patrón regular ou xeométrico 
claro e cando si. En contornas rurais, onde o parcelario irregular aparece 
mesturado con masas e puntos de arboredo, pode ser máis apropiado o 
uso de zonas de arboredo descontinuas (Fig. 59), mentres que contornas 
urbanas poden ser máis propicias a disposicións regulares que resaltan a 
linearidade da fronte marítima (Fig. 60). 

Figura 57. 

Figura 58. 

Figura 59. 

Figura 60. 
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Figura 61. Emprego de distintos tipos de arboredo segundo a posición na instalación:
 - Na fronte litoral, onde se conserva o bordo rochoso, unha liña de piñeiros alternando claros e zonas máis densas.
 - Bandas de arbustos ou arboredo de porte pequeno dividindo zonas de piscinas.
 - Bandas de arboredo máis densas (eucaliptal) no bordo da instalación, xunto a masas xa existentes e separando a zona de naves das 

de piscinas abertas.
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3.2. Formacións arbustivas e de matogueira

descrición. A desaparición dos bosques autóctonos por factores antrópicos e 
os factores limitativos para o seu desenvolvemento propios do clima litoral (fortes 
ventos e intensa erosión) propiciou que o o ambiente litoral galego máis estendido 
sexa o caracterizado polas formacións arbustivas, máis concretamente, a breixeira 
e o toxal. 

O estudo paisaxístico deberá identificar as distintas especies do tapiz vexetal en 
función da forma do bordo costeiro (acantilados e bordos rochosos, marismas, 
lagoas, areais e dunas, etc.) e do gradiente que se configura segundo a distancia 
ao bordo costeiro, xa que deste factor depende a capacidade de cada especie 
para soportar a salinidade procedente do mar.

A forma e tipo das masas arbustivas, a súa interrelación co substrato rochoso 
e posible arboredo, a súa coloración, textura (almofadados característicos, 
rugosidades, etc.) e porte ou a incidencia dos cambios estacionais son 
características que deben recoñecerse e que poden servir de punto de partida no 
proxecto paisaxístico da instalación acuícola.

implicacións de deseño. Cantos menos elementos aparezan, a contorna 
paisaxística sobre a que se parte, máis dificultades suscita a integración da 
instalación acuícola. Nas contornas onde domina a paisaxe arbustiva (situación 
moi frecuente no bordo litoral, especialmente nas zonas acantiladas) existen 
menos resortes cos que actuar que, por exemplo, nas zonas onde poidan existir 
masas de bosque ou un mosaico agrícola patente coas súas edificacións, lindes e 
camiños. Canto máis espida e aberta sexa a paisaxe, máis dificultosa a integración 
da instalación.

Resulta crucial, polo tanto, en paisaxes dominadas pola matogueira e as formas 
arbustivas, coidar o deseño ao máximo nunha serie de elementos ou aspectos da 
instalación que se analizan a continuación.

En primeiro lugar, deben distinguirse dúas estratexias xerais a adoptar (por 
separado ou de forma conxunta), segundo requira cada localización.

1. Deseño de noiros. Xa se viu en apartados anteriores a importancia do 
deseño dos niveis e perímetro (deseño de noiros) nos casos de terreos 
de escasa pendente e de grande exposición visual. Proceder segun-
do falsos baleirados, que deixan á instalación refundida respecto dos 
límites, pode axudar á súa integración visual, polo menos cando non 
existan puntos de vista elevados (Fig.62).

O tratamento dos noiros debe evitar introducir cortes artificiais no tapiz 
arbustivo. A súa pendente e tratamento debe manter a ondulación 
propia do terreo e permitir recuperar un tapiz vexetal similar. 
Afloramentos rochosos ou outros accidentes deben manterse sempre, 
evitando cortes drásticos no terreo (Fig.63).

A posición dun posible valado debe coidarse nestes bordos da 
instalación, evitando posicións no alto que delatan a instalación e de 
pobre resultado visual, especialmente cando ademais o deseño do 
valado non é o adecuado, en favor de situacións onde o valado se 
sitúa a pé de noiro e preferentemente cara ao interior (Fig. 64)
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Figura 62. 

Figura 63. Boa práctica Figura 64. Mala práctica
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2. Cubrición. En ocasións, a mellor medida de integración, especialmente 
en zonas abertas de acantilado, será estender o manto arbustivo sobre 
a propia instalación acuícola (Fig. 66).

O tratamento da cubrición vén esixido polo impacto ou ferida na 
fisiografía do terreo, que implica o baleirado no perfil do bordo marítimo 
e a explanación da instalación acuícola. Especialmente en contornas 
pouco antropizadas, e máis aínda cando existe a posibilidade de 
contemplar a instalación dende unha posición elevada (Fig. 65).

Respecto desta última consideración, debe precisarse que, en 
determinadas contornas de alto valor ambiental, ata cando non sexa 
posible esa observación elevada, o tratamento da cuberta pode ser 
unha condición necesaria para a súa integración no territorio.

O emprego de cubertas tapizadas con elementos vexetais completa 
o perfil do terreo, restituíndo, polo menos visualmente, o baleiro 
provocado pola instalación e contribuíndo a minimizar o seu impacto 
ecolóxico (Fig. 67).

Figura 65. Impacto da explanación e a contención do dique.
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Figura 66. 

Figura 67. Atenuación do impacto da explanación e a contención con recu-
brimento vexetal.
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3. Forma da envolvente. Outro factor de tratamento paisaxístico (es-
treitamente vinculado ao primeiro de tratamento de noiros) é a forma 
xeométrica na que se delimita a instalación.

O manto arbustivo, en contornas xeralmente continuas, con escasas 
delimitacións de camiños ou de parcelas e lindeiros, casa mal con 
perímetros ortogonais que “recortan” unha forma allea ao manto ou 
tapiz vexetal (Fig. 70).

Darlle á instalación unha envolvente máis branda (aínda que logo os 
elementos da instalación poidan dispoñerse ortogonalmente no seu 
interior), redondeando esquinas e curvando o perímetro, atenúa o im-
pacto da pegada da instalación no tapiz vexetal (Fig. 69).

Esta xeometría, que poderiamos denominar “alveolar”, presenta ade-
mais múltiples precedentes morfolóxicos, tanto na esfera antrópica (os 
asentamentos dos castros, a morfoloxía da leira tradicional), como por 
suposto nas ondulacións da maioría das formacións naturais onde o 
rectilíneo resulta estraño.

A combinación desta xeometría alveolar en planta co tratamento aná-
logo en sección (noiros e bordos tratados de forma igualmente branda) 
configura unha envolvente protectora para a instalación (ao resgardo 
dos fortes ventos) e máis congruente co ambiente de moitas das pai-
saxes do bordo litoral (Fig. 68).

Figura 68. 

Figura 69. Xeometría de matriz alveolar
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4. Xeometría - Coloración - Textura. O tratamento máis favorable dos 
noiros e novas bandas de masa arbustiva será o visto anteriormente: 
un tapiz vexetal natural similar ao existente na contorna. Con todo, é 
posible que outras disposicións para as novas masas arbustivas intro-
duzan mecanismos de integración diferentes que, singularizando a ac-
tuación e establecendo con claridade unha linguaxe distinta, consigan 
bos resultados na integración na paisaxe

Concentrar e agrupar distintos tipos de tapiz arbustivo, diferenciando 
por cores e texturas, segundo patróns xeométricos diferenciados do 
soporte natural, pode servir como mecanismo de integración que 
atenúa ou anula o impacto da instalación acuícola ao separala desa 
contorna natural.

Nun exemplo, a instalación inscríbese (e recórtase) nunha figura 
maior formada por unha alfombra de arbustos uniforme (diferenciada 
do tapiz vexetal variable do lugar) e de grande espesor que separa á 
instalación da aba onde se asenta.

Noutro, platabandas de arbustos (cada unha coa súa coloración) 
aliñadas e nunha xeometría de crebas en paralelo, buscan o mesmo 
efecto (Fig.71).

Figura 70. Xeometría rectilínea

Figura 71. Platabandas de arbustos arroupando o límite da instalación acuícola.
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sección 4. elementos antrópicos da paisaxe

4.1. o mosaico agrícola

descrición. O sistema de asentamentos formado a partir das divisións parcelarias, 
a rede viaria e de camiños e as edificacións (nunha trama dispersa ou en núcleos), 
ten unha incidencia clara na configuración da paisaxe.

lizar a trama formal dos asentamentos no territorio supón identificar o modelo 
fundacional de uso e as dinámicas que puideron ir transformándoo. Estes procesos 
xeralmente resultan en concentracións e regularizacións que van regularizando e 
simplificando o mosaico agroforestal. A xeometría curvilínea, alveolar, irregular e 
moi fragmentada do parcelario tradicional, vai retrocedendo fronte a dinámicas que 
regularizan e agrupan o que dá lugar a unha paisaxe distinta cun patrón xeométrico 
máis rectilíneo. As grandes infraestruturas, como as vías de comunicación, inciden 
tamén de forma clara creando fronteiras e divisións no mosaico e introducindo 
unha orde de escala maior.

implicacións de deseño. O mosaico agrícola pode dar pautas diferentes segundo 
o patrón xeométrico dominante, irregular con camiños e divisorias curvilíneos ou 
rectilíneo, e segundo a escala parcelaria, moi fragmentada ou en concentracións 
de maior tamaño. A distribución do arboredo, disperso ou en grandes masas, 
é, como se viu anteriormente, outro factor importante que resulta do mosaico 
agrícola.  As figuras 73 a 75 ilustran tres estados tipo de mosaico agrícola e a súa 
posible incidencia na configuración da instalación acuícola.

Figura 72. Mosaico agrícola tradicional: 
-Perímetro irregular da instalación, evitando regularizacións agresivas.
-División da instalación en ámbitos ou zonas, evitando grandes superficies indiferenciadas..
-División das edificacións, evitando grandes volumes edificados.
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Figura 73. Mosaico agrícola baixo un proceso de concentración parcelaria: 
-Bordos rectilíneos da instalación.
-Capacidade de zonas de maior tamaño.
-Posibilidade de volumes edificados maiores. 

Figura 74. Ausencia de mosaico: 
-En bordos costeiros sen divisións parcelarias (ou de gran tamaño), que se perciben como 
paisaxes continuas, a instalación pode adoptar formas máis libres que dean preferencia aos 
elementos naturais fronte aos patróns de asentamento.
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As paisaxes que se corresponden cun mosaico agrícola antigo ou tradicional 
recoñécense pola abundancia de detalle: cercas, camiños, arboredo, cultivos, 
edificacións dispersas. Nesta paisaxe de escala miúda a irrupción dunha 
instalación acuícola pode supoñer un impacto considerable.

Cando a instalación acuícola introduce tamén elementos de detalle e que axudan 
a fragmentar a súa escala, a inserción resulta máis fácil. No exemplo, o arboredo 
no perímetro e en separacións entre zonas “divide” a instalación visualmente en 
zonas máis acordes coa escala da contorna.

Figura 75. 

Figura 76. 

Figura 77. 

Figura 78. 
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Estratexias consistentes na fragmentación da extensión da instalación en 
unidades menores (non necesariamente dende un punto de vista funcional, 
pero si perceptivo) mediante liñas de vexetación arbustiva ou arbórea, poden 
axudar a amortecer a diferenza de tamaño entre a implantación acuícola e a 
unidade produtiva ou parcelaria da paisaxe onde debe integrarse. Estas liñas de 
vexetación son, ademais, conectores que colaboran a mellorar a funcionalidade 
ecolóxica (Fig. 80 e 81).

Agrupar os volumes edificados o máis lonxe da fronte litoral e pegados aos 
camiños ou lindes da parcela son medidas que colaboran tamén para unha mellor 
integración (Fig. 82 e 83).

Figura 79. Figura 80. 

Figura 81. 
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descrición. A maior ou menor proximidade dos núcleos de asentamento é outro 
factor que pode incidir na situación da instalación acuícola e en medidas de 
integración paisaxística que hai que considerar.

De forma simplificada, o edificado pódese presentar en dúas formas que implican 
modelos territoriais distintos: en núcleos máis ou menos compactos ou como 
dispersión ou diseminado de edificacións. Á súa vez, o tipo de escena urbana 
de proximidade pode presentar diferentes contornas que poden ir dende o bordo 
portuario ou a periferia urbana ata os pequenos núcleos ou asentamentos aínda 
moi ruralizados.

En principio, o edificado supón un factor menos complexo e menos fráxil que os 
elementos naturais, que son sempre máis sensibles ao impacto da instalación 
acuícola e de maior importancia no proxecto de paisaxe. No entanto, iso non quere 
dicir que cando existan núcleos de poboación na contorna non deba tratarse a 
relación con estes de forma adecuada para evitar unha intromisión da instalación 
na calidade ambiental dos espazos suburbanos ou periurbanos.

Un caso á parte constitúeno os elementos do patrimonio histórico e cultural e as 
súas contornas de protección, que evidentemente sempre deben quedar á marxe 
da afección da instalación acuícola.

implicacións de deseño. Aínda que esta normativa se aplica sobre unha 
localización xa decidida e que se determina noutras partes do Plan Director, 
poden considerarse aquí unhas reflexións acerca da relación da instalación cos 
núcleos de asentamento. Poden distinguirse tres situacións xenéricas neste 
sentido:

• Na primeira situación, a instalación acuícola sitúase lonxe de calquera 
asentamento, nunha situación de contorna “natural” pouco antropizada 
(Fig.82). É evidente que, nesta situación, os riscos de intromisión co 

4.2. Os núcleos e edificacións edificado son nulos, pero tamén o é, polo tanto, o aproveitamento de in-
fraestruturas e dotacións que xa poden existir no núcleo e, por suposto, 
o consumo de territorio non antropizado é maior como o é o risco para 
a paisaxe natural.

• Na situación oposta temos a instalación acuícola no ámbito de influencia 
da contorna urbana (Fig.83). Neste caso aprovéitanse as instalacións e 
infraestruturas do núcleo, pero córrese o risco de que ambas as entida-
des se “empasten” nun continuo edificado, o que pode non ser conve-
niente para o núcleo, sobre todo se se trata dun que mantén a escala 
dos conxuntos tradicionais.

• A situación intermedia (Fig.84) resulta a máis favorable: o núcleo atópa-
se o suficientemente próximo ao núcleo para reducir o seu impacto no 
territorio e para aproveitar as infraestruturas xa xeradas, pero a unha 
distancia suficiente tamén para identificarse de forma separada e non 
colidir coa paisaxe urbana.

Que distancia de separación é a necesaria determinarao o tamaño e carácter do 
núcleo de poboación e a súa relación coa contorna territorial.

En principio, e sempre en termos xerais, o terceiro caso resulta o máis conveniente, 
aínda que existirá toda unha casuística para cada localización que poida determinar 
como máis favorable outra situación. Por exemplo, en casos de periferias urbanas 
en fronte litoral que presenten intersticios ou unha estrutura pouco ordenada (Fig. 
85), situar a instalación acuícola no seu interior, é dicir, como xa parte da fronte 
marítima urbana, pode axudar a ordenar esa fronte e evitar unha localización que 
consuma territorio exterior ao núcleo urbano.
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Figura 82. Figura 83. 

Figura 84. Figura 85. 
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Ademais da relación co núcleo edificado deben considerarse outros factores que 
teñen incidencia no proxecto de integración paisaxística.

Nos casos de contornas territoriais con presenza de edificación dispersa (Fig.87), 
situación moi frecuente en Galicia, este pode ser un factor que se debe considerar 
na disposición das naves ou elementos edificados. Concentrar as partes edificadas 
da instalación o máis próximas a esas contornas de edificación dispersa (o que 
equivalerá a maioría das veces a afastalas no posible da fronte litoral) será 
xeralmente unha medida adecuada; como o será desprazar eses volumes cara 
aos lindeiros da parcela, disposición habitual nas parcelas produtivas agrícolas e 
gandeiras.

Manexar escalas e tamaños edificados que non resulten desproporcionados debe 
ser tamén outra premisa que hai que considerar nestes casos. Isto non significa 
empregar tipoloxías ou formas que teñan que ser asimilables ás tipoloxías 
residenciais (o contrario máis ben será o adecuado) pero si evitar naves cuxa 
definición formal remita excesivamente ao industrial no seu tamaño e aspecto, 
sobre todo en contornas rurais ou pouco antropizadas. Existen, por suposto, 
moitas formas de conseguir esta boa relación de escalas, dende a partición de 
edificacións ata o emprego de sistemas ou tipoloxías que evitan ao tempo os 
lugares comúns das tipoloxías residenciais e tamén das industriais propias das 
periferias urbanas (Figs. 87, 88, 89).

A relación do edificado coa instalación acuícola pode levar consigo a necesidade 
de introducir pantallas visuais ou protectoras, especialmente cando existan 
núcleos elevados nunha contorna máis ou menos próxima. Nestes casos, debe 
considerase que a pantalla sempre é máis eficaz cando se sitúa cerca do punto 
de observación, en lugar de cerca do punto observado (Fig.90).

Un caso extremo destes puntos privilexiados de observación constitúeno 
elementos singulares tales como miradoiros, faros, ermidas ou conxuntos en 
localizacións elevadas. Estes puntos definen áreas de influencia territorial moi 
extensas en cuxo interior non deberían situarse instalacións acuícolas, salvo que 
a súa integración paisaxística quede completamente asegurada (Fig. 91).

Figura 86. 

Figura 87. 
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Figura 88. 

Figura 89. 

Figura 90. 

Figura 91. 



194

descrición. O alzado do bordo litoral dende o mar tamén debe considerarse como 
un punto de observación relevante. Do mesmo xeito que cada paisaxe do territorio 
ten un carácter que hai que identificar, a fronte marítima presentará particularidades 
para recoñecer e valorar. A incidencia da ondada e as mareas, a coloración do mar, 
(diferente nas rías ao mar aberto) ou a actividade das embarcacións, conforman 
un ambiente marítimo que predispón a distintas formas de percibir unha paisaxe.

A actividade do bordo marítimo poderá ser maior ou menor, variando entre zonas 
máis transitadas con maior tráfico de embarcacións e outras máis quedas ou 
silenciosas. O tipo de actividade (pesqueira, lúdica) da contorna marítima e a 
presenza ou non de instalacións de acuicultura marítima son outros factores que 
poden ser relevantes á hora de atopar rexistros formais e materiais adecuados 
para a instalación acuícola.

implicacións de deseño. O espazo marítimo próximo a contornas portuarias, 
onde se fai máis evidente o ir e vir das embarcacións pesqueiras, pode tinguir cos 
seus elementos o plano de alzado da instalación acuícola. Os elementos lineais de 
madeira ─pintados ou na súa cor─ e os cables, lonas e mallas téxtiles forman parte 
dunha linguaxe construtiva flexible que pode pasar do mar á arquitectura (Fig. 92).

As infraestruturas de acuicultura marítima incorporan tamén sistemas directamente 
extrapolables á linguaxe formal arquitectónica. As celosías e armazóns de 
madeirame son a superposición sobre o elemento natural dunha malla ou retícula 
ben ordenada. A translación ao medio terrestre destes elementos cos que armar a 
envolvente da instalación acuícola supón interrelacionar auga e terra ao compartir 
un mesmo sistema formal construtivo (Fig.  93).

sección 5. actividade do bordo marítimo

Figura 92. 

Por contra, os bordos marítimos máis agrestes, onde a aproximación ao bordo 
costeiro foi historicamente máis dificultosa, ligada a naufraxios e accidentes, 
suxiren un arquitectura máis silenciosa e menos explícita á hora de significarse. 
A súa ocultación e hermetismo pode atender á natureza dun bordo costeiro que 
impón maior respecto (Fig. 68).
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Figura 93. 
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capítuLo 2. anáLise dos eLementos da instaLación acuíco-
La: impLicacións de deseÑo

Descríbense nesta sección, de forma moi sintética e orientada xa cara á 
definición dunhas ferramentas de deseño, os elementos dun establecemento 
acuícola tipo. Non se pretende explicar con detalle o seu funcionamento, 
senón enumerar e recoñecer os elementos que van ser posteriormente 
obxecto de tratamento específico.

Pódense  dividir  os  elementos  dun  establecemento  acuícola  en  dúas 
categorías:

plano estereotómico (“soporte”). Correspóndese co “plano do solo” da 
instalación, o perfil tallado do relevo do lugar. Son elementos que teñen que 
ver coa implantación da instalación, a súa organización (en planta e sección) 
e que implican a maior ou menor modificación da fisiografía e morfoloxía do 
terreo.

Dentro desta categoría podemos distinguir, á súa vez, tres tipos de elementos: 

• explanacións
• elementos de contención
• elementos de urbanización

Os tres conxuntos de elementos forman, en realidade, unha unidade que ten que 
ver, fundamentalmente, coa ordenación da instalación acuícola e a definición do 
seu plano base.

A adecuación ao terreo resulta decisiva na integración paisaxística, ademais 
de involucrar decisións cuxa reversibilidade será máis dificultosa. As obras de 
explanación e de contención deixan unha pegada na fisiografía do territorio 
e deben ser, polo tanto, sopesadas con especial coidado. Deseñar de forma 
congruente coas liñas forza da paisaxe e incorporar os trazos mais característicos 
do relevo litoral son as dúas ideas fundamentais ao redor das que viran a maior 

parte de estratexias de integración paisaxística.

plano tectónico (“envolvente”). Utilízase o termo tectónico non na súa 
acepción máis habitual, vinculada á xeoloxía, senón para referirse a elementos 
“que se pousan” ou asintan sobre o plano do solo e que dan forma a distintas 
funcións da instalación acuícola. Son os elementos que acaban por configurar 
a “imaxe” da instalación.

Os elementos desta familia ou categoría (piscinas, naves, peches etc.) 
articúlanse en tres grupos construtivos á hora de describir uns criterios de 
deseño:

• cubertas 
• fachadas 
• valado

Os dous primeiros (cubertas e fachadas) describen sistemas construtivos 
que poden aplicarse á totalidade da instalación acuícola (instalacións cunha 
cuberta ou envolvente única) ou a algunha das partes que a integran: 
piscinas, almacéns, depósitos, instalacións, zonas de administración etc.

No terceiro grupo, valado, danse pautas acerca dos peches perimetrais das 
instalacións, elementos decisivos na interrelación da instalación coa súa 
contorna próxima.

sección 1. soporte

descrición. Agrúpansenesta categoría os elementos que conforman a 
baseda instalación sobre a que se asentarán as piscinas e naves.

Son elementos que fundamentalmente se relacionan co plano do solo e 
que configuran o “nivel estereotómico” da instalación. Teñen  a  máxima 
importancia, xa que as obras que os forman son as que teñen unha menor 
reversibilidade e as que teñen sobre os elementos estruturadores da paisaxe
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-o relevo, a xeomorfoloxía- unha maior capacidade potencial de impacto.

Pódense diferenciar os seguintes elementos tipo dentro deste nivel de 
soporte, tal e como aparecen na maioría das instalacións acuícolas 
existentes:

explanación (ex). Constitúe o nivel horizontal, xeralmente único, formado 
para asentar as piscinas e naves da instalación acuícola. En xeral, consiste 
nunha única explanación de gran superficie (ao modo das grandes superficies 
de aparcamento dos hipermercados e centros comerciais) que fai táboa rasa 
do lugar.

contencións e canles elevadas  (c). Son os muros que xeralmente 
definen o bordo ou perímetro da instalación e que teñen algún dos seguintes 
cometidos:

• Definir e limitar os niveis de explanación.

• Posibilitar o punto de captación de auga da instalación acuícola, xa 
que aí existe un salto de cota considerable e iso implica un baleirado e 
uns elementos de contención.

• Formar os viais que permitan acceder a vehículos de gran tamaño a 
eses puntos de captación de auga no bordo costeiro.

• Sustentar as canles de auga, a maior cota que a explanación, 
necesarios para levar por gravidade a auga dende eses puntos de 
captación no bordo costeiro ata as piscinas.

elementos de urbanización (ur). Agrúpanse aquí as vías interiores da 
instalación e outros elementos de menor entidade, como muros, escaleiras 
ou ramplas que delimitan e conectan distintas zonas da explanación.

implicacións de deseño. O soporte constitúe a base da instalación e é o seu 

elemento máis determinante, pola súa extensión e por ser o plano cuxa for-
malización obriga a movementos de terreo que poden ter un grande impacto 
se non son correctamente planificados.

conFLitos

• Supoñen grandes superficies que fan “táboa rasa” do relevo do lugar e de 
todos os elementos que configuran o terreo.

• O impacto visual de extensións tan bastas pode desbordar toda posibilidade 
de integración na paisaxe preexistente, salvo en contornas urbanas ou 
portuarias xa caracterizadas por instalacións industriais de tamaño medio ou 
grande.

• Trátase de grandes extensións horizontais que non gardan ningunha relación 
de escala coa paisaxe circundante, tanto nos seus elementos naturais (relevo 
e xeomorfoloxía, vexetación), como antrópicos (leira ou mosaico agrícola e os 
seus sistemas de produción, muros, camiños, etc).

• O impacto é especialmente acusado naqueles casos nos que é posible unha 
observación dende o alto, aínda que tamén existe cando esta vista non é 
posible.

oBXetiVos

• Identificar as liñas forza da paisaxe, integrándoas na ordenación.
Estudo dos elementos estruturais da paisaxe ─a súa fisiografía e 
xeomorfoloxía─ e os seus elementos de “textura” ─vexetación, leiras, 
camiños, edificacións─ para proxectar coa paisaxe en termos de masas 
e superficies, liñas e direccións, puntos relevantes ou fitos. O obxectivo 
é proxectar unha instalación, cuxa ordenación xeral xogue “a favor” dos 
ditos elementos sen anulalos ou alteralos.

• Minimizar o movemento de terras equilibrando recheos e baleirados. 
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En realidade, realidade, a separación entre os planos de “soporte” e 
“envolvente” (e dentro deles, a división en distintos grupos de elementos de 
construción) responde, máis ben, a unha necesidade de ordenar a exposición 
dos criterios de  integración  paisaxística,  xa  que  realmente  poderiamos  
dicir  que  todo é o mesmo e que só enfoques integrais ou unitarios poden 
proporcionar as respostas necesarias.
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Axustar os niveis da instalación o máis posible ao perfil do terreo orixinal 
para reducir o modelado do terreo.

• Darlle preferencia á formación de noiros e elementos de contención con noi-
ros naturais ou montículos formados para ese efecto fronte ao emprego de 
muros de contención, especialmente en contornas pouco antropizadas e que 
se perciben como moi pouco transformadas. Evitar o uso de diques en con-
tornas de litoral na proximidade de afloramentos rochosos

• Estudar a posibilidade ou conveniencia de fragmentar ou subdividir a expla-
nación en unidades menores para unha mellor adaptación aos condicionan-
tes do relevo natural e para establecer relacións de escala adecuadas coa 
paisaxe no que se insire a instalación.

• Sempre se deben considerar como situacións máis favorables terreos chans 
ou de baixa pendente fronte a situacións en aba. Con todo, isto non será 
sempre posible; nestes casos de terreos en pendente, deberanse minimizar 
desmontes, subdividindo a explanación en sucesivos niveis ou bancais.

• Integrar os elementos naturais e antrópicos da paisaxe xa existentes no lugar  
─promontorios, rocallas ou pequenos riscos, masas de arboredo ou arbusti-
vas, muros e cercas─  entre partes da ordenación para fragmentar a visión 
global da instalación en unidades de escala, cuxa integración na paisaxe 
sexa máis fácil e “coser” a instalación coa súa contorna, favorecendo deste 
xeito ao tempo a conectividade ecolóxica e a permeabilidade visual.

• Incorporar novos elementos de vexetación e zonas verdes, potenciando as 
existentes (estratexia de “naturalización”), en divisións de sectores da instala-
ción e acompañando aos elementos de contención. Sempre de forma acorde 
co tipo de vexetación da contorna.

• Ordenar a urbanización da parcela para evitar grandes superficies sen uso 
específico, racionalizar a explanada e clarificando as zonas peonís, as de 
aparcamento, as destinadas ao tráfico pesado, as zonas verdes. En definiti-

va, evitar as grandes extensións indiferenciadas
.
• Evitar zonas de almacenaxe exterior sobredimensionadas e afastalas de zo-

nas de valor paisaxístico para evitar o “efecto bordo”.

• Tratamento superficial do acabado da explanación con materiais cuxa colo-
ración e textura permita unha transición máis natural, considerando o tapiz 
vexetal da contorna territorial.

sección 2. enVoLVente

descrición. Constitúe o conxunto de elementos que se asintan sobre o nivel 
de soporte. Correspóndese, xeralmente, con volumes de xeometrías sinxelas 
─naves rectangulares, piscinas circulares─ que se pousan sobre o nivel soporte.

Nun sentido máis xeral, podemos considerar que este nivel ten que ver cos 
elementos de cubrición e peche que “envolven” e tapan, en menor ou maior 
medida, o plano do solo ou soporte da instalación acuícola.

En xeral, son elementos de maior lixeireza que os que constitúen o plano do 
solo ou soporte, executados mediante sistemas construtivos diferenciados dos 
elementos de gravidade do nivel de soporte e que, polo tanto, definen o “nivel 
tectónico” da instalación acuícola.

piscinas (p) Elementos xeralmente circulares (cun diámetro en torno a 
6 a 9 metros), construídos con elementos de masa (formigón) ou lixeiros 
(metálicos ou de fibra) e cubertos con mallas ou lonas para conseguir o nivel 
de escuridade necesario para as especies cultivadas.
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As piscinas sepáranse entre si para evitar o contaxio dos exemplares da 
instalación en caso de enfermidade nunha das piscinas.

Esta separación serve tamén para formar rúas ou corredores polos que dis-
corren as tubaxes de circulación de auga e que facilitan tamén os labores de 
alimentación das especies e mantemento e limpeza das piscinas.

A repetición e extensión deste elemento unitario sobre o soporte xera a 
imaxe característica das instalacións acuícolas: unha malla ou retícula uni-
forme de cilindros sobre un plano duro, un lugar sen relación cos elementos 
naturais ou antrópicos das paisaxes do litoral e máis asimilable ás grandes 
superficies dos polígonos loxísticos ou industriais.

nurseries y hatcheries (n). Son as zonas de piscinas destinadas aos 
exemplares máis pequenos (crías) e á reprodución. As condicións máis 
delicadas que necesitan estas piscinas implican cubricións e peches máis 
estables en lugar de simples lonas. En xeral, estas zonas formalízanse 
mediante naves de considerable lonxitude, cubertas a dúas augas e 
construídas con estrutura metálica e peche de paneis de chapa lacada.

captación de auga e instalación de bombeo  (pc). Como se viu 
anteriormente, o punto de captación de auga da instalación acuícola 
implica unha operación de movemento de terras importante. Este baleirado 
envólvese parcialmente con elementos de cubrición e peche para protexer a 
instalación de bombeo e primeiro filtrado.

construcións complementarias (al, d). Volumes de distinto tamaño 
destinados a aloxar acometidas eléctricas e centros de transformación, 
grupos electróxenos, depósitos de osíxeno, zonas de filtrado e limpeza 
de algas da auga de mar, almacéns de usos varios etc., están dispostos 
en intersticios da malla de piscinas ou en zonas de bordo onde non 
resten espazo á malla de piscinas.

Zona de apoio administrativo (a).  Naves destinadas ao persoal 
administrativo, que non adoitan presentar trazos diferenciados respecto das 
outras construcións.

Valado perimetral y acceso (V). A instalación acuícola implántase no 
terreo como un polígono de grande extensión sen relación algunha coa 
súa contorna. O valado habitual colabora a esta percepción, ao consistir 
en mallas metálicas convencionais que pechan o perímetro da instalación. 
Desa forma, esta pasa a percibirse como unha “illa” sen relación co territorio.

implicacións de deseño. A envolvente da instalación define a súa imaxe tan-
to na vista afastada ─dende o mar, dende puntos de observación no territo-
rio─ como na escala próxima ─na cidade, nos camiños e prados─ a través 
dos seus planos verticais (alzados) e horizontais (cubertas).

conFLitos

Se consideramos que a única reflexión arquitectónica ou de integración 
paisaxística que ata agora se tivo en conta no deseño das instalacións 
acuícolas (cuxa extensión temos que medir a maioría das veces en 
hectáreas) consiste en se a cor da chapa de cuberta da nave destinada 
ás nurseries é vermella (querendo emular a tella) ou verde (natureza), 
podemos afirmar que nos atopamos realmente lonxe do concepto de 
integración paisaxística manifestado na Guía de estudos de impacto e 
integración paisaxística. A modo de síntese, podemos expresar que:

• En xeral, falta unha imaxe unitaria ou coherente da instalación. O 
proxecto percíbese como unha simple xustaposición de volumes e 
instalacións: naves, piscinas, depósitos, canles etc. Colocados sobre 
o “tapete” da explanación, sen que se cheguen a percibir como un 
todo, isto é, como un conxunto ordenado, xerarquizado e relacionado 
na distribución das partes que o compoñen. Pode tratarse dunha 
ensamblaxe mecánica de partes, que funcionalmente é lóxica e 
cumpre o seu cometido, pero isto non alcanza para que a instalación 
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se perciba como unha unidade harmónica e espacialmente ben 
ordenada.

• O tratamento material e o deseño dos elementos da instalación é en xeral 
monótono, sen diferenciar ante a diversidade de contornas posible. Así 
dá o mesmo que se trate dunha contorna periurbana ou de alto valor 
natural, a imaxe da instalación é sempre a mesma.

• A miúdo, a área administrativa (ámbito para persoas) resulta indiferenciada 
das naves (especies) ou almacéns (pensos, materiais).

• O alzado do bordo costeiro ignórase como fachada que se vai tratar 
que debe integrarse harmonicamente no perfil litoral, respectando as 
calidades da contorna paisaxística no que se insire: os seus elementos 
de valoración, os seus fitos e a relación entre estes e o fondo escénico.

• Igualmente, ignórase a existencia dunha “quinta fachada” (plano de 
cuberta) de especial importancia nos frecuentes casos nos que a 
instalación acuícola pode observarse dende unha posición elevada.

criterios

• Tratamento particularizado do volume e escala da instalación, estudando 
a conveniencia de dar a toda a instalación un alzado ou cuberta unitaria 
ou dividir segundo partes do programa. A primeira opción pode ser máis 
conveniente en escenas naturais nas que a dispersión de volumes pode ter 
maior impacto, e tamén en zonas urbanas ou periurbanas dispersas onde 
se necesitan volumes que acheguen orde e claridade. A segunda opción 
pode ser máis conveniente en paisaxes “mixtas” onde hai variedade de 
elementos naturais e antrópicos nun equilibrio harmónico que pode poñerse 
en risco cunha instalación de gran tamaño.

• Evitar o emprego de tipoloxías edificadoras que  busquen  similitudes 
coas tipoloxías residenciais ou coa arquitectura vernácula. As solucións 

que mimetizan sistemas construtivos vernáculos ou que simulan a súa 
aparencia con outros de diferente natureza son contrarias a calquera forma 
de integración paisaxística respectuosa coa contorna.

• O anterior non impide que se manexen escalas e tamaños para os volumes 
edificados que sexan acordes coa contorna construída. Axustar alturas e 
perfís de cuberta para evitar impactos excesivos na contorna.

• Dividir volumes grandes (por exemplo: de zonas de almacenamento)
noutros menores para evitar escalas e tamaños alleos á contorna próxima.

• Evitar cercas e solucións de valado urbanas en contornas rurais ou naturais.
Darlles preferencia a solucións onde o vexetal actúe como forma de peche.

• Agrupar no posible as edificacións lonxe do bordo costeiro. Cando existan 
promontorios, zonas elevadas ou bosquetes de fondo, utilizalas como 
medio para ocultalas e para evitar que se recorten en exceso contra o ceo.

• Estudo dos compoñentes texturais. Emprego de materiais que “temperen” 
a posible crueza da instalación: madeira, na súa cor ou pintada, lonas 
e elementos téxtiles, chapas lacadas, pedra ou formigón segundo as 
contornas e sempre evitando o falseamento de elementos construtivos ou a 
simulación doutros distintos aos realmente empregados. Unificar materiais 
e cores para evitar introducir demasiado ruído na instalación.

• Integración das preexistencias (“cosido”). Integrar e reutilizar sempre que 
sexa posible construcións, instalacións, vías e elementos preexistentes, 
especialmente se estes pertencen a instalacións vinculadas dalgún modo 
ás actividades marítimas.

• Unificar o tipo e tamaño das piscinas da instalación. En contornas onde o 
mosaico agrícola sexa moi recoñecible e apareza moi fragmentado pode 
ser indicado o emprego de piscinas de forma rectangular.
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capítuLo 3. soLucións de deseÑo

• Empregar cores claras para lonas e piscinas. Evitar o uso de materiais 
reflectantes ou brillantes.

• Reducir a necesidade de iluminación de seguridade. Emprego de sistemas 
de vixilancia por infravermellos.
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Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

O perfil xeral da instalación acuícola deberá axustarse no posible ao perfil do 
terreo, evitando explanacións que supoñan baleirados desproporcionados 
e que deixen cortes bruscos (noiros ou muros de grande altura) que se 
perciban como feridas ou descontinuidades no territorio.

Nos casos de terreos en aba (pendentes suaves a moderadas), darase 
preferencia a solucións en niveis ou bancais que eviten a formación de 
saltos bruscos e de grandes baleirados (Figs. 1, 2).

En terreos chans, refundir o nivel da instalación (situación en trincheira) 
pode funcionar para amortecer o seu impacto na contorna. Pode ser un 
perfil adecuado en terreos lixeiramente refundidos (en forma de val), onde 
se regulariza esta situación de depresión (Fig. 5).

A situación en depresión da instalación pode ser un mecanismo para liberar 
a vista da fronte marítima dende o interior (Fig 4).

En terreos irregulares que presenten ondulacións e onde se alternan 
elevacións e zonas refundidas, buscarase igualmente ir alcanzando a 
formación da explanada (Fig. 3).

A solución de “falso baleirado” achega a mesma protección con menor  
movemento de terras (Fig.6).

EXPLANACIÓN     A-01  A. SOPORTE
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

EXPLANACIÓN     A-01 

Os traballos de explanación deben respectar aqueles accidentes ou elementos 
da fisiografía do terreo relevantes, tales como rocallas ou afloramentos 
rochosos, promontorios, canles, arboredo de porte etc, distribuíndo os niveis 
de forma que eses elementos quedan fóra da instalación ou incorporados no 
seu interior de forma conveniente (Figs. 9, 10).

Existen solucións mixtas onde se combina un movemento de baleirado 
que rebaixa a explanación respecto ao perfil orixinal á vez que se forman 
montículos ou noiros protectores no bordo (Fig.7).

A solución de falso baleirado pode usarse ata naqueles casos nos que a 
cotafinal da instalación quede elevada respecto ao terreo circundante (Fig. 
8).

O denominador común de todas estas solucións é tratar sempre os saltos e 
bordos perimetrais da instalación como partes do terreo, utilizando noiros, 
desmontes e recheos en montículos con inclinacións e perfís similares ás do 
terreo circundante e que permiten reintegrar eses bordos no tapiz vexetal do 
territorio.

Cando a instalación teña un tamaño grande, estas estratexias de formar 
montículos no perímetro perderán efectividade como medidas de ocultación 
en vistas dende a media e longa distancia, aínda que sempre terán efectos 
beneficiosos na percepción dende  a  contorna  próxima  e  como  forma 
de establecer unha adecuada transición entre a instalación e a contorna 
territorial. 
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 A. SOPORTE

Forma en planta da explanación. No capítulo 1, onde se recollen as implicacións 
de deseño a partir da análise dos patróns formais da paisaxe, xa se deron pautas 
acerca da forma ou configuración en planta. Recompílanse e sintetizan aquí esas 
distintas estratexias de disposición formal en planta.

O proxecto da instalación deberá xustificar a elección dun ou outro patrón 
xeométrico en función da súa mellor adecuación ás características paisaxísticas 
do lugar.

As formas e perímetros en formas simples como o rectángulo ou o cadrado 
achegan claridade e orde e poden ser indicadas en paisaxes abertas, de grande 
extensión, acompañando a bordos costeiros rectilíneos ou con poucos accidentes, 
en contornas pouco antropizadas e de grande exposición visual. Nos casos de 
paisaxes moi expostas visualmente, estas formas a miúdo requirirán solucións de 
envolvente ou de introdución de elementos vexetais que abranden o seu impacto 
visual.

Os perímetros e formas regulares resultan tamén adecuados en contornas 
urbanas ou periurbanas onde existe unha desorde formal ou visual (ruído ou 
visual clutter) que convén atenuar ou cauterizar (Fig. 1).

En contornas onde existan fortes irregularidades na fisiografía do terreo, un 
perfil moi crebado do bordo costeiro ou onde se deban salvar elementos 
naturais relevantes (promontorios, zonas rochosas) poden resultar mais 
vantaxosos esquemas formais menos ríxidos que incorporen xiros ou 
crebas, precisamente para unha mellor adecuación ao terreo (Fig. 2). 
Estes accidentes formais non deben ser só estratexias de deseño para 
dar movemento á instalación, senón sempre o resultado dunha mellor 
implantación no lugar.

En contornas pouco antropizadas onde a pegada do home non se percibe 
apenas, con escaso arboredo ou en contornas rurais onde o mosaico agrícola 
sexa do tipo tradicional (con camiños e divisións parcelarias irregulares e de 
patrón curvilíneo), as formas alveolares son máis acordes e evitar formas 
xeométricas duras alleas aos patróns formais do lugar (Fig. 3).

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

EXPLANACIÓNS     A-02 
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EXPLANACIÓNS     A-02 

agrupar/Fragmentar. O proxecto da instalación debe valorar a conveniencia 
destas dúas estratexias alternativas en función da súa mellor adaptación ao lugar.

A estratexia de agrupar a instalación nun único perímetro, isto é, nunha única 
forma,será, evidentemente, sempre a máis óptima dende o punto de vista 
funcional e organizativo, e, por defecto, será sempre a mellor elección dende este 
punto de vista (Fig. 4).

Por outra banda, e considerando agora as súas posibilidades de integración, é 
unha estratexia que favorece solucións máis compactas (que consomen menos 
territorio) e que delimitan con precisión os elementos da instalación, o que pode 
significar menos intrusión visual na contorna.

É indicada a orde e simplificación formal en contornas propicias como as paisaxes 
abertas, moi expostas visualmente, ou as contornas próximas a contornas 
urbanas, onde se precisa introducir claridade visual e formal.

.

A estratexia oposta, a fragmentación ou partición da instalación en diversas 
unidades (Fig. 5), leva consigo, por suposto, maiores dificultades para unha 
organización eficaz. Con todo, en determinadas situacións, e malia esa maior 
dificultade organizativa, pode ser a mellor solución dende o punto de vista de 
integración paisaxística e ser, polo tanto, a estratexia que hai que seguir. Nos 
casos de ampliacións de instalacións existentes tamén pode resultar indicada, 
separando a ampliación como unha unidade recoñecible.

Así, nos casos nos que existan elementos preexistentes (edificados ou naturais) de 
valor que deban ser respectados, cando o tamaño da instalación resulte excesivo 
considerando a escala do mosaico produtivo ou dos núcleos de asentamento 
próximos ou para un mellor axuste a un bordo costeiro crebado, a separación en 
partes pode resultar adecuada.

Separar as partes da instalación segundo usos (administrativo, piscinas, provisión 
e almacenamento, produción de enerxía) é tamén un mecanismo de clarificación 
formal que pode achegar orde e atenuar a escala de todo o conxunto.

Fig. 4 Fig. 5
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Figura 1. Exemplo de ampliación:
- Intégranse elementos preexistentes de valor.

- As novas naves comparten escala de cubrición, prolongando o seu perfil.
- Xérase unha fronte marítima aberta ao paseante..

 A. SOPORTE

As contornas urbanas na súa aproximación ao bordo costeiro definen 
un tipo de paisaxe recoñecible e diferenciada das contornas abertas no 
territorio.

En contornas urbanas, a ordenación do plano da instalación debe facerse 
seguindo os seguintes criterios:

- Darlle continuidade á fronte marítima, propiciando na medida do posible 
a súa configuración como lugar de uso e goce para os peóns. Eliminar 
elementos que poidan entorpecer esa continuidade, salvo que se trate de 
elementos protexidos.

- Conservar, e ampliar no seu caso, plataformas existentes, incluíndo todos 
os seus elementos de valor: pavimentos de pedra, ramplas, escaleiras etc.
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Figura 2. O debuxo presenta unha alternativa hipotética de deseño fronte á   solución da 
fotografía:
- Reutilízanse as edificacións existentes, prolongándose en dirección ao mar.
- As novas naves comparten escala de cubrición e relaciónanse coas existentes ao compartir un 
“centro” xeométrico (ver planta): preexistencias e novas naves quedan así vinculadas.
-Disponse arboredo solto nos espazos intersticiais

 A. SOPORTE EXPLANACIÓNS     A-03

- Enlazar a actuación coa trama urbana, estudando a mellor disposición dos 
accesos ao recinto segundo o viario preexistente. Diferenciar, cando sexa 
posible, entradas e zonas de persoal e de vehículos para carga de material e 
mercancías.

- Aproveitar e incorporar, cando existan, elementos preexistentes como muros 
e tapias, restos de edificacións, fitos do lugar, arboredo etc. (C).

- Darlles continuidade a aliñamentos de edificacións existentes cando estes xa 
se atopen claramente consolidados e con iso se achegue orde á implantación 
do establecemento acuícola.

- Emprego de materiais e sistemas construtivos acordes coa contorna
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

 A. SOPORTE

Toda intervención supoñerá sempre un modelado do terreo no que se 
combinan escavacións e recheos ou terraplenados. Os elementos de 
contención serán, polo tanto, practicamente inevitables, xa sexa para 
formar explanacións ou conter canles. En xeral, será preferible realizar as 
contencións mediante noiros, salvo que características da contorna fagan 
mais indicado a execución de muros.

Os noiros executaranse preferentemente con inclinacións parecidas ás do 
terreo natural, que non requiran de medidas de estabilización adicionais 
e de forma que admitan un tapiz vexetal propio do lugar. Como criterio 
xeral, e en ausencia doutros valores específicos de cada contorna física, as 
pendentes oscilarán entre 1:3 e 1:6 (Fig. 1).

Os bordos ou arestas de noiro (na cabeza e pé de noiro) redondearanse 
para protexelos da erosión e evitar liñas horizontais duras que resulten 
inapropiadas na paisaxe.

Os noiros para o apoio de canles e aqueles necesarios para facer cortes en 
abas executaranse igualmente con estes criterios de pendentes (Figs. 2-3).

A capa superficial do noiro sempre se tratará de forma diferenciada para 
a plantación da vexetación. O uso de mantas de protección (a base de 
fibras naturais) pode ser indicado para asegurar o desenvolvemento da 

CONTENCIÓNS - NOIROS NATURAIS     A-04
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Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7. Sistemas de estabilización: A. Faxinas de aba B. Leitos de sebes vivas C: Terra armada

CONTENCIÓNS - NOIROS NATURAIS     A-04

vexetación en zonas expostas á erosión. Igualmente, estudarase a drenaxe 
das augas de escorrentía, dispoñéndose drenaxes lonxitudinais e capas 
drenantes cando sexa necesario

Cando, por razóns de espazo ou por características do terreo natural, estea 
xustificada a execución de noiros con pendentes maiores (non debería 
superarse a relación 1:1, en calquera caso), estes quedarán preferentemente 
ao lado interior á instalación. Nestes casos deberanse tomar medidas de 
reforzo e estabilización do noiro (Fig.4).

Cando o salto de cota a salvar sexa considerable, é preferible a partición en 
varios niveis de noiros formando terrazas ou bancais (Fig.5).

Nestes casos, especialmente en contornas naturais, o tratamento vexetal 
do noiro debe intentar desfacer a rixidez e regularidade das terrazas, 
incorporando variedade de tipos vexetais, plantando sen unha orde 

determinada, deixando afloramentos rochosos cando existan etc. (Fig. 6). 
Un tratamento alternativo será atopar unha forma de disposición claramente 
intencionada e que introduza un valor cromático ou de textura que xustifique 
un tratamento de noiro claramente diferenciado do noiro natural (ver sección 
2.2.1).

Nos casos nos que se requira unha estabilización ou reforzo do noiro, 
recorrerase preferentemente a técnicas de bioenxeñería tales como as 
faxinas de aba, os leitos de sebes vivas, estacadas e trenzados ou solucións 
de terra armada con xeomallas (Fig. 7).
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Fig. 1 y 2. Muros de formigón con textura estriada 

 A. SOPORTE

Os muros de formigón, armados ou traballando por gravidade, realizados in 
situ ou mediante elementos prefabricados, poden formar unha contención 
adecuada dende o punto de vista da integración paisaxística. En función do 
seu deseño, especialmente do seu tratamento superficial, poden adecuarse 
tanto no bordo costeiro natural, como a frontes portuarias ou zonas xa 
urbanas

En primeiro lugar, deben considerarse factores de forma como a súa sección e 
trazado en planta.

Nos casos nos que o muro teña unha certa altura (aproximadamente por encima 
da altura da vista), resulta máis indicado que a cara externa teña unha certa 
inclinación (10%-20%) para reducir a sensación de solidez.

O trazado en planta pode ser tamén un factor de deseño. As crebas en ángulo 
ou a repetición de formas cóncavas ou convexas poden dar sensación de 
movemento ao muro, ademais de resultar favorables dende o punto de vista 
estrutural.

A plantación na base do muro de vexetación arbustiva ou de rubideiras pode ser 
outro factor propicio para suavizar a transición entre muro e terreo.
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Fig. 3. Muros de formigón inseridos en contorna rochosa.

Fig. 4. Exemplos de acabados 
superficiais: 

 A. SOPORTE CONTENCIÓNS - MUROS DE FORMIGÓN    A-04

A coloración e acabado superficial do formigón resulta especialmente 
importante, xa que lle pode dar o ton adecuado ao elemento de contención, 
acorde coa contorna ambiental. Existe un amplo rexistro de posibilidades, 
tanto na súa execución (en función da elección do árido e cemento, tipo de 
encofrado, emprego de colorantes) ou posteriores segundo o seu tratamento 
superficial, que poden manexarse para conseguir o efecto ambiental 
adecuado.

En xeral, canto máis “natural” sexa unha contorna, máis indicados serán 
os tratamentos que favorecen un aspecto irregular, menos dependentes 
da perfección superficial: muros apicoados, tratados con chorro de area, 
estriados ou abuxardados con compresor  etc.

A coloración destes muros, sempre mediante pigmentos aplicados en masa, 
pode ser outro factor de deseño con vistas a mellorar a súa integración na 
paisaxe.
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Fig. 1 e 2. Muros de cachotaría en contornas portuarias

 A. SOPORTE

Os muros de contención de pedra garanten, polo xeral, unha boa integración 
paisaxística, sendo o material tradicional co que se executaron os muros e 
plataformas sempre no bordo costeiro. En contornas urbanas, a formación da 
explanada adoita realizarse mediante recheos que dan lugar a plataformas 
horizontais, xeralmente formadas por elementos de pedra ou formigón.

Aínda que en instalacións moi extensas o seu emprego pode ser inviable, en 
instalacións máis reducidas, próximas a elementos construídos ou ambientais 
de valor, nos casos de ampliacións de muros ou plataformas xa existentes, o 
emprego da pedra como material base pode ser a mellor garantía de integración.

O tipo de aparello da pedra pode oscilar dende o máis irregular ─cachotaría 
común─ ata a cadeirado, existindo un rango de situacións intermedias 
─cachotaría ciclópea, aparellada, en fiadas, en fiadas regulares─ máis ou menos 
indicadas segundo cada situación litoral. Os diques e os muros doutro material 
(fábrica ou formigón) chapados en pedra deben evitarse.

Nos casos de ampliacións de plataformas existentes, débese buscar darlles 
continuidade, prestando o coidado necesario na disposición e execución das 
ramplas e escaleiras que conectan a edificación co bordo marítimo.

CONTENCIÓNS - MUROS DE PEDRA E TERRA    A-04
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Fig. 3. Tapia de cachotaría en seco. Fig. 4. Muros de gabións de terra e pedra

CONTENCIÓNS - MUROS DE PEDRA E TERRA    A-04

Un caso diferente ao das bases propias ou grandes plataformas das frontes 
portuarias son as pequenas contencións en bancais ou aterrazamentos, 
propios de contornas onde o litoral queda próximo ao rural. Nestes casos, 
pode ata ser mais apropiada a execución de muros de cachotaría en seco 
sen apenas materiais de ligazón.

Os muros de gabións de pedra e terra poden ser unha alternativa aos muros 
estables aparellados, especialmente en contornas rurais. Do mesmo xeito 
que noutros tipos de muros, resulta aconsellable ir recuando os gabións 
ou bloques cando o muro vai alcanzando unha altura para mellorar a súa 
estabilidade e atenuar a sensación vertical de muro en favor doutra máis 
similar ao noiro natural.

No caso de que nos gabións se empregue terra, existe a vantaxe de 
incorporar plantacións de forma que o muro acaba por percibirse como 
un elemento conquistado polo vexetal e totalmente naturalizado na súa 
contorna.

A tapia, aínda que apenas existe tradición do seu emprego en Galicia, 
pode ser outra alternativa que hai que considerar na execución de muros 
con boas posibilidades de fusionarse na paisaxe.
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Fig. 1 y 2. Alzado de chapas autoportantes.

 A. SOPORTE

Os muros de aceiro, empregando pranchas autoportantes de grande 
espesor─ancoradas ao terreo e pregadas para aumentar a rixidez do muro─ 
poden, na súa textura e coloración cambiante coa acción de fenómenos 
meteorolóxicos, inserirse de forma atractiva nunha paisaxe costeira (Figs. 1, 2).

Poden empregarse, tanto nunha escena natural ─onde a coloración do aceiro 
establece resonancias coas pedras e os seus liques e un contraste atractivo 
cos elementos vexetais─ como en zonas urbanas, onde evoca o portuario e 
as súas instalacións características: os guindastres, os estaleiros, os cascos 
dos navíos etc. (Fig. 3).

As posibilidades de tratamentos superficiais tamén son moi amplas: dende 
os recubrimentos que inhiben os procesos de corrosión (aceiro cortén) e 
que dan unha coloración e rugosidade cambiante no tempo, ata outros de 
aspecto máis liso e pulido, cuxo exemplo máis claro sería o aceiro inoxidable. 
A mellor protección contra a corrosión, con independencia do acabado 
ou protección, será unha boa definición dos puntos de contacto co terreo 
(protección do extradorso e base do muro) co que se dotan as pranchas dun 
espesor maior ao requirido por só razóns estruturais.

CONTENCIÓNS - MUROS DE ACEIRO / MUROS DE MATERIAIS NON INDICADOS     A-04
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Fig. 3. Aspectos superficiais do aceiro cortén..

CONTENCIÓNS - MUROS DE ACEIRO / MUROS DE MATERIAIS NON INDICADOS     A-04

Os muros descritos anteriormente son aqueles que ofrecen maiores 
posibilidades dunha boa integración no territorio, sempre tendo en conta 
as particularidades de cada localización concreta para a elección final do 
material e o seu tratamento superficial, acabado, coloración etc.

A proposta doutro material distinto non ten por que descartarse de entrada, 
aínda que requirirá dunha xustificación adicional para demostrar a súa 
conveniencia e correcta integración paisaxística. A capacidade do material 
para fusionarse coa contorna natural ou para establecer valores novos que 
realzan os aspectos de interese da paisaxe ou a concordancia con elementos 
de interese arquitectónico na contorna, deberán ser sempre os criterios 
fundamentais para a elección de todo material e sistema construtivo.

Os seguintes tipos de muros poden considerarse de entrada como 
inadecuados e débese evitar o seu uso salvo en casos moi concretos, onde 
quedará claramente demostrada a súa conveniencia por existir elementos 
preexistentes de interese executados nese material:

- Muros de albanelería: de ladrillo visto ou fábricas revestidas con morteiros..

- Muros de bloques de formigón.

- Muros de fábrica chapados en pedra.

- Acabados pintados  en  cores  claramente  disonantes  coa  contorna  
ousimulando elementos naturais ou da arquitectura vernácula.

- Dique
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Fig. 1. Aspectos superficiais do formigón. Fig. 2. Xuntas e despezamento en formigón. Fig. 3. Pavimentos asfálticos.

 A. SOPORTE

criterios xerais. O obxectivo principal debe ser o eliminar ou atenuar o impacto 
visual de grandes superficies duras indiferenciadas e que establecen unha 
extensa ruptura no tapiz vexetal do territorio. Con independencia da elección 
final dos materiais e da distribución en planta dos elementos da instalación, 
deben terse en conta os seguintes criterios xerais:

- Discriminar entre zonas da instalación en lugar de empregar un único 
material apto para todos os usos supón empregar as bases de formigón ou 
asfálticas en toda a superficie da instalación.

- Cando se empregue un único material, compensar o seu impacto con 
tratamentos diferenciados de textura e cor ou/e solucións de tratamento da 
envolvente de cuberta.

- Empregar en zonas destinadas a peóns ou tráfico lixeiro materiais mais 
amables que os empregados en zonas de tráfico pesado.

- Inserir zonas de axardinamento entre zonas de distinto uso e entre cambios 
de materiais de pavimentación.

- Graduar o tratamento do pavimento segundo a maior ou menor proximidade 
de elementos naturais no plano do solo. Evitar o emprego de elementos 
propios da “escena urbana” (beirarrúas, bordos, gabias etc.) en zonas 
limítrofes ou próximas a contornas abertamente naturais.

tipos de pavimentación

Formigón. A execución de pavimentacións con formigón permite moitas 
posibilidades de textura e cor. Esta diversidade de tratamentos permite que poida 
empregarse tanto para zonas de tráfico pousado como para carreiros e zonas 
menos transitadas.

Os diversos acabados ─pulido, raspado ou cepillado, lavado, tratamentos con 
chorro de area, granallado─. permiten, do mesmo xeito que ocorría no caso dos 
muros, superficies de mellor integración que a superficie lisa indiferenciada. O 
tratamento con colorantes na masa do formigón, o despezamento das xuntas 
seguindo patróns xeométricos ou a inserción doutros materiais no plano do 
pavimento (madeira, pedra, metais,) son outras ferramentas coas que manipular 
o plano do solo para conseguir unha mellor integración.

URBANIZACIÓN: PAVIMENTACIÓNS    A-05
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pavimentos asfálticos. Adoitan constituír, xunto co formigón, o material 
usual para formar as bases da instalación, sobre todo as zonas exteriores e 
expostas a maiores cargas.

Como ocorre co formigón, existen posibilidades de tratamento que deben 
adoptarse segundo a esixencia de cada contorna. Os tratamentos superficiais 
que deixan expostos os áridos (asfalto en matriz de pedra), o esparexemento 
de grava con resinas, o tratamento con granalla ou o coloreado permiten 
obter superficies con máis matices que casan mellor con escenas naturais 
ou rurais que as superficies lisas e uniformes.

empedrados e lousados de formigón. En zonas rurais ou próximas a núcleos 
de asentamento poden ser unha alternativa, tanto para as zonas de tráfico como 
para zonas peonís (onde poden usarse tamén lousas) e de tráfico lixeiro. A 
variedade de formatos e cores (empregando sempre lastras coloreadas en masa) 
permite atender a situacións moi diferentes, aínda que se deben evitar aparellos 
que remitan en exceso a contornas urbanas ou a elementos decorativos (en 
segmentos de arco, en abano etc).

empedrados e lousados de pedra. O seu uso é indicado en bordos litorais de 
alto valor ambiental, onde xa existan zonas así pavimentadas e onde a instalación 
acuícola prolongue ou deba enlazarse con elas.

empedrados de clinker e ladrillo. Do mesmo xeito que ocorría cos muros de 
ladrillo visto, o seu emprego debe ser evitado, especialmente en paisaxes 
naturais ou rurais. Sempre será preferible o emprego de empedrados de 
formigón ou pedra.

Balastros e terrazos. Os pavimentos de balastros presentan unha boa 
integración en contornas naturais e rurais, pero con evidentes limitacións de uso 
e mantemento. No entanto, o seu emprego en zonas peonís ou secundarias ou 
en transicións entre a instalación e a contorna territorial pode ser. O emprego de 
terrazos artificiais de conglomerado de vidro reciclado micronizado (tipo aripaq) 
amplía as posibilidades de uso, podendo estenderse a zonas de tráfico lixeiro.

Lastras con xunta verde. Constitúen un punto de equilibrio ou compromiso entre 
o pavimentado e a aparencia natural dunha pradería. O seu uso en zonas de 
aparcamento ou tráfico lixeiro é recomendable.

Fig. 4. Lousados e empedrados. Fig. 5. Terrizos. Fig. 6. Xunta verde.

URBANIZACIÓN: PAVIMENTACIÓNS    A-05
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Fig. 1. Restitución da aba con cuberta ecolóxica.

B. ENVOLVENTE

As cubertas vexetais non son un invento novo (véxanse, por exemplo, as cubertas 
de terra e céspede escandinavas), aínda que a súa extensión como un modo de 
cubrición sistematizado tivo a súa eclosión dende hai unhas poucas décadas. As 
cubertas e paredes vexetais permiten unha forma de restitución do tapiz vexetal 
natural perdido na construción, co que se achegan evidentes vantaxes para a 
integración visual e ofrecéndolle ao medio unha cubrición ecolóxica.

En situacións de contornas pouco ou nada antropizadas, deben tomarse como 
forma de envolvente prioritaria, especialmente (pero non só nese caso) en 
situacións de alta exposición visual.

O tipo de cuberta vexetal axustarase a condicionantes climáticos do lugar e á 
inclinación da cubrición. Co obxecto de reducir peso e simplificar a execución 
e mantemento de grandes superficies, considérase como solución suficiente 
a cuberta verde extensiva (espesor do substrato entre 5 e 15 cm), fronte ás 
intensivas de maior espesor que, aínda que admiten mais tipos de vexetación, 
poden ser inasumibles neste tipo de instalacións.

Ademais, o tipo de contorna natural onde se van usar (o medio litoral exposto a 
procesos de erosión fortes debidos ao vento e alta salinidade) implica que un tapiz 
vexetal baixo poida ser suficiente.

Os tipos de vexetación que se van utilizar serán, polo tanto, preferentemente dos 
seguintes tipos: musgos, sedum, plantas herbáceas e gramíneas. A colocación 
en mantas ou terróns de céspede con materiais de base permanentes ou 
biodegradables é unha alternativa eficaz para a cubrición de grandes extensións.

As cubertas vexetais poden pregarse ou dobrarse no seu perímetro para enlazar 
cos elementos verticais de peche ou de contención, de forma que cuberta e 
fachada se unen nunha envolvente continua para toda a instalación, minimizando 
así a súa presenza na paisaxe e contribuíndo, ao mesmo tempo, a evitar a 
fragmentación ecolóxica. En función de cada situación, empregaranse cubertas 
vexetais (preferentemente) ou paredes, ou unha combinación de ambos os 
elementos.

As paredes vexetais poden realizarse de distintos modos:

- con estruturas modulares de gabións, incorporando substrato.

- como “muro vexetal” opaco, utilizando técnicas similares ás de cuberta 
(elementos de plástico sobre un bastidor pegado a un elemento vertical).

- de forma máis tradicional, empregando rubideiras e enredadeiras sobre 
paramentos, cables, bastidores ou celosías de apoio.

CUBERTAS E FACHADAS VEXETAIS   B-01
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Fig. 2. Plantacións de sedum, herbáceas e gramíneas Fig. 3. Restitución da aba con cuberta ecolóxica. A cuberta convértese tamén en alzado

CUBERTAS E FACHADAS VEXETAIS   B-01
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Fig. 1-2. Alzados de entaboados poden integrarse en contornas con e sen vexetación

B. ENVOLVENTE

Cubertas “umbráculo”: estruturas de madeira, mediante familias de elementos 
de orde decrecente (xáceas, vigas, correas, táboas) acabadas en cor natural ou 
pintadas, que dan sombra a toda a malla de piscinas, en lugar de cubrir cada 
piscina individualmente.

Este plano continuo dálle unidade a toda a instalación, á vez que o uso da 
madeira, tan presente no imaxinario vinculado ás edificacións do patrimonio 
etnográfico mariño, garante a súa integración na contorna, especialmente cando 
se trata de escenas paisaxísticas mixtas onde se mesturan o rural ou forestal co 
marítimo ou costeiro.

Como “bateas” en terra, estas estruturas introducen no medio natural elementos 
propios do home e a súa actividade ─a lóxica construtiva, a ortogonalidade e 
regularidade─ e, precisamente por iso, resultan nun valor que se engade na 
paisaxe.

Este sistema pode pasar do plano horizontal ao vertical: a adecuación paisaxística 
dun establecemento acuícola pode requirir, en ocasións, un tratamento de 
“alzado” que lle achegue orde e unidade a todo o conxunto.

Estes peches de elementos verticais e horizontais (entaboados ou rolos de 
madeira, pintada ou ao natural, taboleiros ou paneis prefabricados etc.) remiten a 
situacións propias da construción tradicional (os peches da arquitectura popular, 
os hórreos, as embarcacións), pero sen intención algunha de mimetización 
directa ou reprodución literal e liberados, polo tanto, de referencias a linguaxes 
arquitectónicas concretas. Na calidade do material empregado e a súa lóxica 
construtiva reside a potencia para suscitar cubricións e alzados que se integren 
harmonicamente na paisaxe.

O proxecto poderá estudar a conveniencia de deixar zonas caladas ou entrevistas 
(ou directamente sen pechar), sempre que quede asegurado que a instalación 
recibe unha envolvente que cumpre a súa función de integración paisaxística

ARMAZÓNS E CELOSÍAS   B-02
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Fig. 3. A cuberta da instalación leva a terra elementos que xa se atopan na superficie do mar

ARMAZÓNS E CELOSÍAS   B-02
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Fig. 1-2. Lonas e téxtiles en planos inclinados ou verticais.

B. ENVOLVENTE

Outra familia ou tipoloxía de envolvente (moi ligada á anterior) posible 
constrúese a partir dun armazón ou retícula de postes ou elementos lineais 
(de madeira ou metálicos, preferentemente) que definen ou delimitan o 
“sólido capaz” da instalación dunha forma máis lixeira.

Esta armazón complétase con peches liviáns ─lonas, mallas, elementos 
vexetais─ que proporcionan o escurecemento necesario na zona de piscinas, 
ademais de completar o volume e dar á instalación a imaxe buscada para a 
súa integración na paisaxe costeira.

Do mesmo xeito que ocorría coas cubertas asimilables a “bateas”, agora 
existe tamén un “parentesco” con sistemas da acuicultura tradicional. Os 
secadoiros de congro son outro exemplo de como a actividade do home, 
liviá e fráxil fronte á potencia da natureza, introduce elementos que pasan a 
formar parte da paisaxe, enriquecéndoa de forma compatible cos elementos 
naturais.

O emprego de lonas téxtiles ou mallas en alzado, como plementería ou 
recheo dun armazón de elementos lineais, supón unha forma lixeira de 
definir un perímetro para un establecemento acuícola. A elección do tipo e 
paso da malla (mallas máis tupidas percibiranse como planos opacos, máis 
abertas como filtros transparentes) e a súa cor serán elementos a considerar 
no deseño.

A relación coas imaxes dos aparellos e redes de pesca tradicionais e co 
velame das embarcacións é de seu evidente (tamén cos invernadoiros 
agrícolas), o que abre moitas posibilidades de integración na paisaxe litoral, 
aínda que non é necesario nin recomendable que estas asociacións sexan 
tomadas de forma literal.

Estes sistemas permiten peches flexibles e cambiantes que achegan tamén 
dinamismo e movemento á fronte costeira.

ARMAZÓNS E TÉXTILES   B-03
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Fig. 3. Retícula e elementos de escurecemento e protección como configuradores formais

ARMAZÓNS E TÉXTILES   B-03
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Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

B. ENVOLVENTE

Englóbanse aquí sistemas de cubertas e fachadas que definen volumes (naves, 
por utilizar a terminoloxía usual) en contraposición aos xa vistos que, aínda 
que acaban tamén por definir unha forma volumétrica, entendíanse máis como 
armazóns e retículas nuns casos ou continuación do tapiz vexetal noutros.

Os sistemas que se van empregar, tanto en cubertas como peches, débenlle 
dar unidade a todo o conxunto, evitando deseños desordenados ou confusos en 
canto á súa definición formal.

As naves (para nurseries, almacéns etc.) poden identificarse como obxectos 
illados, separados do resto da extensión aberta das piscinas. Neste caso, e como 
se indicou en puntos anteriores, adoita resultar máis favorable desprazalas o 
máis lonxe da fronte litoral e próximas (ata pegadas) ao perímetro da instalación. 
Neste último caso, a cubrición con cuberta plana pode facer que pasen case 
desapercibidas (Fig. 1).

En xeral, dispoñer as naves de forma que se entenda que forman parte de todo 

un conxunto maior ben ordenado, e non como elementos inconexos, sempre 
dará mellor resultado (Fig.  2).

Cando a cubrición sexa para todo o conxunto da instalación (unha situación de 
entrada máis favorable, que permite evitar a vista de toda a explanación das 
piscinas), pode planificarse como un sistema continuo, xeralmente de construción 
lixeira, con cubertas planas, inclinadas ou segundo outras formas (abovedadas 
etc.), o que lle dá maior unidade e orde a todo o establecemento acuícola que as 
cubertas individuais para cada piscina.

Estes sistemas de cubrición encaixan tanto en áreas portuarias como no medio 
agrícola (Fig. 3). A imaxe de invernadoiros na paisaxe rural ou periurbana é 
habitual e pode realizarse con acerto, especialmente cando non se descoida 
a definición das plataformas de apoio: muros perimetrais, accesos etc., e a 
impresión é a dun conxunto ben planificado e ordenado.

Nos casos de instalacións en aba, o aterrazamento ou abancalamento do nivel 

CUBERTAS DE FALDÓNS    B-04
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Fig. 4-5.

CUBERTAS DE FALDÓNS    B-04

de soporte pode unificarse cunha cuberta inclinada que lle dá cobertura a toda a 
instalación. Cunha inclinación similar á da pendente á que acompaña, a cuberta 
converte á instalación nunha “sombra” que cauteriza ou minimiza o efecto 
perturbador que xera a imaxe das piscinas na aba (Figs. 4, 5).

O emprego de peches lixeiros de chapa, nervada ou lisa, ou outros tipos de 
paneis (estratificados, fibrocemento reforzado, contrachapados, de formigón etc.) 
pode ser unha solución correcta para definir os alzados do volume ou volumes 
do establecemento acuícola.

O uso ao que son destinados estes volumes non quita que se lles deba prestar 
atención aos detalles de execución, a proporción dos volumes e elementos 
construtivos e a composición dos paneis nos alzados. Todos eles son factores 
dos que depende a adecuada integración na paisaxe da instalación acuícola.

En xeral, as cores e acabados non teñen por que intentar “camuflar” os volumes 
(lacados en verde ou similar), sendo en xeral máis favorables os acabados 
neutros (grises, materiais na súa cor natural) ou lacados en cores que establezan 
contrastes favorables coa contorna natural ou construída.
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O sistema de valado trimestral da instalación acuícola ten unha incidencia 
relevante sobre a paisaxe, sendo un elemento ao que debe dedicarse 
especial atención no deseño de integración paisaxística.

En primeiro lugar, debe sempre coidarse a súa posición e evitar situacións 
nas que provoca unha liña horizontal que se recorta duramente contra o 
horizonte (Fig. 1). É preferible dispoñelo a pé de noiro (contra un fondo de 
terreo) e, no caso de non ser posible, acompañado de vexetación que coroe 
a súa parte superior desfacendo esa liña (Fig. 2). A alternancia de valado e 
noiro e os finais de valado fundíndose no terreo achegan tamén sensación 
de integración no territorio (Fig. 3).

En xeral, deben considerarse as seguintes cuestións básicas:

transparencia/opacidade. Valorar en que casos a correcta integración pasa 
por lle dar a ese valado a máxima transparencia, co obxecto de desfacer 
o límite entre a instalación acuícola e a paisaxe da contorna, e cando é 
adecuada a estratexia oposta, utilizando valados “callados” ou opacos, 
sendo neste caso crucial a calidade e definición construtiva do sistema 
elixido. En paisaxes pouco antropizadas son preferibles solucións onde o 

valado se oculta, para que non provoque unha ruptura na paisaxe e teña 
amáxima transparencia posible.

materialidade/textura. Emprego de materiais que conseguen unha 
adecuada inserción na paisaxe, segundo se trate dunha paisaxe máis natural 
ou xa claramente antropizada.

A madeira vacsolizada, os peches de cables, barras ou mallas de aceiro, os 
paneis ríxidos de lamas ou de chapas estiradas ou perforadas, muros de 
formigón ou cachotaría etc. poden empregarse por si sós ou combinados 
para definir o límite adecuado.

Vexetación. O proxecto de valado pode apoiarse e reforzarse co emprego 
de arboredo e plantación arbustiva, identificando sempre o tipo de vexetación 
característica do lugar.

Estes elementos poden consistir en liñas de arboredo (máis ordenadas en 
contornas urbanas, máis descontinuas en contornas máis rurais), de masas 
baixas arbustivas, rubideiras, nunha combinación destes tipos de vexetación 
ou en ningún deles, como é o caso de paisaxes de acantilado baixo cuxo 
carácter reside precisamente na ausencia de arboredo.

Fig. 2.Fig. 1. Fig. 3.

B. ENVOLVENTE VALLADO   B-05
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Fig. 4. Cerca viva mediante postes de madeira e 
cables.

Fig. 6. Cerca metálica sistema clear-vu de postes de barras electrosolda-
das.

Fig. 5. Peche de malla callada con plementería vexetal de breixo.

Fig. 7. Entaboado e arboredo vertical Fig. 8. metálica con zócalo de arbustos e masas dispersas de arbo-
redo.

Fig. 9. Chapa perforada sobre zócalo de formigón.

VALLADO   B-05
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arboredo. Emprego de arboredo en diversas formas:

• Árbore illada. Pode actuar como un foco visual importante (en ocasións 
con maior forza que un grupo). Pode ser un elemento externo á 
instalación, punteando a horizontal da paisaxe ou interior: presidindo a 
entrada ás instalacións, en zonas que articulan edificacións ou zonas de 
circulación (asimilables a “prazas”).

• Grupos de árbores ou bosquetes. Repartidos polo perímetro da 
instalación e/ou no seu interior, poden integrar a instalación en zonas 
onde domina o arboredo disperso.

• Bandas ou panos de arboredo. Utilizadas co espesor suficiente 
pódense utilizar como panos que ocultan a instalación ou dan un fondo 
visual. Tamén no seu interior, como forma de articular e separar zonas 
diferenciadas.

• Aliñamentos.En contornas urbanas ou rurais, poden axudar a reforzar a 
sensación de espazo público e orde á escena urbana.

En xeral, deberanse empregar especies autóctonas e propias do bordo 
litoral: carballo, loureiro, acivros, sanguiño, castiñeiros, bidueiros etc. En 
zonas onde o bosque de repoboación (piñeiros e eucaliptos) xa forme parte 
integral da paisaxe, poderán utilizarse estas especies sempre que non 
supoña unha deterioración doutro tipo de tapiz vexetal de valor.

arbustos e tapizantes. Emprego do tapiz arbustivo en diversas formas:

• en noiros perimetrais da instalación, con especies similares ás da 
contorna.

• en bandas e franxas interiores á instalación, reducindo o impacto visual 
da explanación

B. ENVOLVENTE VEXETACIÓN E ILUMINACIÓN   B-06
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• en cubertas, restituíndo o espazo ocupado pola instalación.

• en paredes e muros: aos pés destes ou recubrindo como tapiz ou manta. 

En xeral, a plantación arbustiva deberá reproducir a situación natural, mesturando 
tipos de forma aleatoria. Poderase considerar a alternativa de dispoñelos segundo 
un patrón xeométrico intencionado, nos casos concretos onde se xustifique como 
ferramenta de deseño paisaxístico.

Especies arbustivas: breixo, toxo

rubideiras enredadeiras. O seu uso como forma de cubrición vexetal de 
elementos verticais, muros e paredes, ou en horizontal, cubrindo paseos 
e zonas da instalación pode axudar a naturalizar o ambiente xeral da 
instalación acuícola.

iluminación. Criterios xerais:

• Reducir a iluminación ao mínimo indispensable, especialmente en zonas 
naturais e pouco antropizadas.

• Diferenciar o tipo de luminaria segundo usos da instalación pero sempre 
cun mesmo tipo de luz.

• Evitar a contaminación lumínica (sempre direccionadas cara ao chan)

• Utilizar sistemas de iluminación indirectos, ocultando a fonte de luz en 
solos, muros ou paramentos.

• Os báculos e aparellos serán en cores neutros, gris e negro, 
preferentemente.

VEXETACIÓN E ILUMINACIÓN   B-06
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8 aneXos

8.1 Aptitude tecnolóxica

8.2 Aptitude infraestrutural
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8.1 cáLcuLo do índice de aptitude tecnoLóXica do pLan 
director da acuicuLtura LitoraL (pdaL). inForme de meto-
doLoXía

1. Introdución e consideracións xerais

2. Ámbito de estudo

3. Proceso metodolóxico

a) Pendente do terreo

b) Rugosidade do terreo

c) Perigosidade de inundación por subida do nivel do mar

d) Distancia á costa

e) Altitude e corrección por cota máxima

f) Tratamento de edificacións e infraestruturas

4. Índice de aptitude tecnolóxica

5. Consideracións finais

6. Moderación dinámica SIX

7. Referencias bibliográficas

8.1 introdución e consideracións Xerais

As características fisiográficas do territorio son variables esenciais á hora 
de valorar a súa aptitude para lles dar resposta aos requirimentos tecnolóxi-
cos das instalacións de acuicultura litoral.

Actualmente, a implantación dunha instalación de acuicultura litoral está moi 
limitada dende o punto de vista tecnolóxico, xa que variables como a alti-
tude, a distancia á costa, ou a rugosidade do terreo, entre outras, son deter-
minantes. Tamén se deben ter en conta a presenza de edificacións e vías 
de comunicación como elementos que conforman a orografía do territorio.

As instalacións de acuicultura litoral requiren de auga de mar que é necesa-
rio bombear dende o lugar de captación, polo que a altitude á que se atope a 
instalación é moi importante para valorar a rendibilidade do proxecto.

Estas instalacións necesitan, ademais, auga de moi boa calidade. Este pa-
rámetro, con todo, non se tivo en conta no cálculo, xa que non se dispón 
dos datos de referencia da calidade da auga que optimizan o rendemento 
das instalacións de acuicultura litoral. Ademais, trátase dun parámetro pouco 
estable e dificilmente vinculable ás características fisiográficas do territorio.

A distancia das instalacións ao momento de toma da auga do mar tamén é 
un parámetro condicionante á hora de situar unha instalación. Así, a maior 
proximidade da costa, menor custo de implantación de infraestruturas de 
transporte de auga á instalación.

As características fisiográficas relacionadas coa rugosidade do terreo, 
como a pendente e a súa variabilidade, tamén son factores tecnoloxicamen-
te limitantes á hora de seleccionar localizacións. As zonas abertas, con su-
perficies menos rugosas e con menor accidentalidade orográfica, son zonas 
que requiren un menor investimento para a implantación da instalación.

Adicionalmente é importante ter en conta a probabilidade de que as zonas
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de situación das instalacións de acuicultura litoral poidan ser inundadas por 
unha eventual subida do nivel do mar durante o próximo século.

Das variables anteriormente descritas, só a altitude e a probabilidade de 
inundación teñen un carácter excluínte á hora de elixir unha localización. Os 
espazos que se atopen a máis de 30 metros de altitude quedan descartados 
do cálculo, xa que o custo de implantar instalacións de acuicultura litoral a 
esta cota e coa tecnoloxía actualmente existente é inviable, ademais dos 
espazos con alta probabilidade de inundación.

A continuación, móstrase un diagrama de fluxo resumido cos procesos de-
cálculo para obter o índice de aptitude tecnolóxica.

Ademais, as ferramentas resultado do proceso metodolóxico que a continua-
ción se describen foron deseñadas como ferramentas de xeoproceso que 
poderán ser facilmente accesibles a través de contornas web, de forma que 
lles poderían ser ofrecidas aos potenciais promotores como ferramentas de 

modelación dinámica que faciliten a toma de decisións á hora de buscar  
potenciais localizacións.

8.2 ámBito de estudo

O cálculo dos imaxe do puntos de custos e de accesibilidade realizouse 
sobre as 212.359,03 ha do ámbito de xestión do Plan de ordenación litoral 
(POL).

8.3 proceso metodoLóXico

Para a análise das zonas de maior aptitude tecnolóxica partiuse da seguinte 
información: Modelo dixital de elevacións (fonte LIDAR PNOA 5X5), carto-
grafía de portos, datos meteorolóxicos e climatolóxicos e cartografía de es-
tradas, ademais do ámbito de traballo.

A partir do anterior, deriváronse os datos das variables pendente do terreo, 
rugosidade do terreo, distancia á costa e perigosidade de inundación por 
subida do nivel do mar, reclasificáronse os valores das anteriores, ademais 
dos da variable altitude, aplicouse a corrección da cota máxima admisible, 
introducíronse especificacións concretas en relación con edificacións, estra-
das e portos e obtívose o índice de aptitude tecnolóxica.

A continuación, descríbese o proceso metodolóxico de cálculo:

a) pendente do terreo

O cálculo do modelo de pendentes realizouse mediante a función pendente 
da librería GDAL s. A dita función, para cada cela do terreo, busca entre as 
celas adxacentes aquela coa que ten maior diferenza de cota e calcula a 
pendente en graos.

Figura 1.- Diagrama de fluxo proposto
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Os resultados do cálculo de pendentes reclasificáronse:

Pendente en graos Valor reclasificado

0 - 2 5

2 - 4 4

4 - 6 3

6 - 10 2

10 - 15 1

> 30 0

Táboa 1.-Reclasificación da variable pendente

Nas seguintes figuras móstranse os resultados dos mapas de pendentes 
sen reclasificar e reclasificados.

b) Rugosidade do terreo

Para o cálculo da rugosidade do terreo analizáronse catro variables:

• Terrain rugosidade index. (TRI-Wilson et al 2007, Marine Geodesy 
30:3-35). Definido como a diferenza media entre a cela obxecto do 
cálculo e as inmediatamente adxacentes.

• Topographic Position Index (TPI-Wilson et ao 2007, Marine Geodesy 
30:3-35). Definido como a diferenza entre o valor da cela obxecto do 
cálculo e a media das celas adxacentes.

• Rugosidade (Marine Geodesy 30:3-35). Definida como a maior diferen-
za entre a cela obxecto de cálculo e as inmediatamente adxacentes.

• Coeficiente de variación da pendente. Definido como o cociente entre 
a desviación típica da serie de valores de celas adxacentes á cela 
obxecto do cálculo entre a media das celas adxacentes á cela obxecto 
do cálculo.

Os índices TPI e rquedaron descartados dende o principio porque os resulta-
dos que se obteñen esaxeran os pequenos accidentes orográficos.  Figura 3. Mostra do mapa de pendentes en graos

Figura 4. Mostra do mapa de pendentes reclasificado
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Ao traballar con modelos de elevacións de 5 metros de resolución espacial, 
o índice recolle imperfeccións do terreo que non son obxecto do cálculo dun 
índice de adecuación para as instalacións de acuicultura litoral.

Os resultados para o TRI e o coeficiente de variación son mellores e adáp-
tanse mellor ás peculiaridades do terreo sen esaxerar pequenas imperfec-
cións. Ambos os dous devolven resultados similares se empregamos pou-
cos rangos de reclasificación; con todo, a formulación do cálculo do índice 
require un mínimo de cinco clases reclasificadas, e con esta reclasificación o 
coeficiente de variación xeneraliza máis adecuadamente os resultados

Figura 5. Mostra do mapa de coeficiente de variación da pendente reclasificado. En vermello, 
maior coeficiente de variación. O GROVE.

O índice TRI resultaría moi útil se se suscitase descartar zonas do terreo por 
elevada rugosidade dunha forma similar a como se está facendo coa altitu-
de. Con todo, as tecnoloxías actualmente existentes poden salvar sen custo 
excesivo as elevadas imperfeccións do terreo e non é, polo tanto, necesario 
suscitar restricións a partir dos resultados deste índice.

Figura 6. Mostra do mapa do índice TRI reclasificado. En vermello, rugosidade. O GROVE

O cálculo do coeficiente de variación realizouse mediante operacións es-
tatísticas de veciñanza, de forma que para cada cela obxecto do cálculo 
analizáronse as celas adxacentes a esta. (Focal Statistics de ArcGis). Na 
seguinte imaxe descríbese graficamente o proceso de análise de veciñanza:
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Índice de perigosidade Valor reclasificado

8 - 10 5

6 - 8 4

4 - 6 3

2 - 4 2

0  - 2 1
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Figura 7.- Descrición gráfica do proceso de análise de veciñanza

O método proposto analiza os 30 metros cadrados arredor da cela obxecto 
de cálculo, xa que o emprego exclusivamente das celas inmediatamente 
adxacentes recolle un excesivo número de variacións no terreo e, con todo, 
o emprego de superficies de análise maiores a 30 metros cadrados exclúe 
zonas próximas a acantilados e importantes desniveis.

Unha vez realizada esta operación, e para eliminar celas illadas con valo-
res altos de rugosidade, xeneralizouse a superficie resultado mediante o 
emprego da ferramenta Majority Filter, que no caso de atopar celas illadas 
aplícalles o valor da maioría das celas contiguas.

c) Perigosidade de inundación por subida do nivel do mar

Para valorar esta variable empregouse o índice de perigosidade descrito no 
Estudo da adecuación do territorio para a implantación de parques acuícolas 
nas costas de Galicia, da Dirección Xeral de Competitividade e Innovación 
Tecnolóxica da Consellería do Mar da Xunta de Galicia. Neste estudo explí-
case que existen diferentes métodos que permiten a identificación destes 
espazos, con diferentes graos de exactitude/fiabilidade. A estratexia máis 
comunmente utilizada para este tipo de avaliación consiste en tomar un só 
nivel para inundar toda a costa, simulando a inundación do MDT. Con todo, 

as necesidades da escala local do estudo proposto obrigan a considerar a 
irregularidade observada na superficie do mar (a topografía superficial do 
mar, a amplitude das mareas, os cambios absolutos e relativos de nivel me-
dio do mar etc.).

O resultado do modelo de perigosidade reclasificouse segundo a táboa que 
a continuación se mostra:

Tabla 2.- Reclasificación dos valores do índice de perigosidade

A imaxe seguinte mostra o resultado do cálculo do índice de perigosidade de 
inundación reclasificado.
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d) Distancia á costa

O cálculo do modelo de distancias dende todo o ámbito de traballo ao mo-
mento máis próximo de toma de auga realizouse mediante unha sinxela fun-
ción de distancias euclidianas dende cada punto do territorio ata a liña que 
define a situación de toma de auga.

Como liña que define os puntos máis próximos ao océano empregouse a car-
tografía que define o ámbito territorial do PDAL (capa AmbitoGestion_POL).

Para o cálculo das distancias á costa non se tiveron en conta modelos de 
custos de desprazamento, xa que para a construción das infraestruturas de 
toma de auga sempre se busca a liña de menor distancia, sen ter en conta 

posibles obstáculos na súa traxectoria.

Unha vez calculado o imaxe de puntos de distancias ao límite do ámbito 
territorial, reclasificáronse as ditas distancias segundo os rangos que a con-
tinuación se mostran.

Figura 8. Mostra do mapa de perigosidade de inundacións reclasificado-O GROVE
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8.2 inForme dos procesos reaLiZados para o cáLcuLo 
do índice de accesiBiLidade a inFraestruturas Viarias para 
o pdaL

1. Introdución e consideracións xerais.

2. Ámbito de estudo.

3. Proceso metodolóxico: Índice de accesibilidade a vías de comunica-
ción.

a) Infraestruturas de comunicación:

b) Imaxe de puntos de custos:

i. Custo de pendientes 
ii. Custo de usos do solo: 
iii. Custo de grandes infraestructuras 
iv Custo de corredores ecolóxico: 
v. Custo de espazos naturais protexidos
vi. Custo de espazos de interese 
vii. Custos de patrimonio 
iix Custos respecto de grandes nodos de comunicación 
ix. Custos respecto de densidade de poboación e ocupación do territo-
rio

c) Cálculo 

1. introdución e consideracións Xerais

Un dos factores que inflúen na aptitude dun territorio para a acollida de ins-
talacións acuícolas é a dispoñibilidade de infraestruturas viarias suficientes e 
adecuadas. Pero tamén inflúe o custo necesario para crear as ditas infraes-
truturas no caso de non existir. Para seleccionar as zonas idóneas de insta-
lación, realizaremos un estudo de accesibilidade ás vías de comunicación. 
Neste estudo non só teremos en conta as distancias directas (euclidianas) 
ás infraestruturas, senón que ponderaremos os resultados en función dou-
tros factores que inflúan no grao de accesibilidade a cada punto do territorio.

Para ponderar as distancias euclidianas ás vías de comunicación realiza-
remos una imaxe de puntos dos custos que inflúen na accesibilidade. Esta 
capa de custos calcularase a partir de varios factores:

1. Pendentes  del terreo
2. Usos do solo
3. O efecto barreira de autopistas, vías rápidas, corredores e ferrocarril
4. Corredores ecolóxicos
5.          Espazos naturais protexidos e espazos de interese
6.          Elementos patrimoniais
7.          Distancia a vías de comunicación segundo a importancia destas

2. ámBito de estudio

O cálculo das imaxe de puntos de custos e de accesibilidade realizouse so-
bre as 212.359,03 ha do ámbito de xestión do POL.

Decidiuse ampliar a área cun zona de influencia de 500 metros, para que os 
resultados finais na zona de estudo non se visen afectados polas restricións 
espaciais da dita zona. Unha vez terminada a análise, só se terán en conta 
os resultados obtidos dentro da zona de estudo.
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3. proceso metodoLóXico: índice de accesiBiLidade a 
Vías de comunicación

Para a realización do índice de accesibilidade dende o territorio debemos 
seleccionar as vías e os nodos de comunicación a utilizar no cálculo. Neste 
índice calcularase o custo de accesibilidade dende cada punto do territorio 
ás vías e nodos de comunicación, tendo en conta cales son as zonas acce-
sibles das vías.

Así, realizaremos a análise a partir de dúas capas de información: as in-
fraestruturas de comunicación e unha imaxe de puntos de custos de acce-
sibilidade.

a) infraestruturas de comunicación:

Decidiuse utilizar as vías de comunicación da cartografía do POL, polo que 
seleccionamos as estradas do POL incluídas no ámbito de estudo. Elimi-
náronse do cálculo as autopistas, vías rápidas e corredores, excepto nas 
zonas de enlace. Isto é debido a que as ditas vías só se pode acceder nos 
enlaces.

Tampouco se utilizarán os tramos das vías que sexan ponte, viaduto ou tú-
nel, pola imposibilidade (ou gran dificultade) de acceder ao terreo dende as 
ditas zonas. Para eliminar estes tramos utilizáronse os datos Lidar do ámbito 
de estudo.

Mediante Ortosky Manager seleccionáronse todos os puntos Lidar clasifica-
dos como pontes (ClassId= 0). Os ditos puntos foron exportados a Shape-
file, posteriormente creáronse áreas a partir destes puntos. Elimináronse as 
estradas que tocaban as ditas áreas.

Dentro desta capa de vías de comunicación tamén se incluíron estacións de 
ferrocarril, xa que estas supoñen un importante punto de acceso á rede de 
comunicacións. Pola contra, non se tiveron en conta as vías férreas (tradi-

cionais ou as do AVE), xa que non son puntos de acceso válidos, senón que 
supoñen unha barreira para acceder a outros puntos do territorio.

Para rematar, decidiuse incluír os portos, debido a que proporcionan un pun-
to de accesibilidade moi importante.

b) imaxe de puntos de custos:

Procedeuse á elaboración dun mapa de custos, ponderando varios factores 
que inflúen no grao de accesibilidade dende o territorio ás vías e nodos de 
comunicación. Realizáronse varias capas de custos que finalmente foron 
fusionadas nunha capa de custos totais.

Para calcular estas capas e asignar os custos de accesibilidade seguíronse 
varios tipos de criterios:

1. Criterios de custos ecolóxicos e ambientais.
2. Criterios de custos económicos.
3. Criterios de protección patrimonial.
4. Criterios sociais.

O imaxe de puntos de custos pondera a accesibilidade de cada punto do 
territorio. Esta capa obtense a partir de sete variables: para cada variable 
creouse unha capa imaxe de puntos independente cun tamaño de píxel de 
5 metros, no que se asigna un valor de custo por píxel atendendo ás súas 
características.

Os valores de custo por píxel dependen non só do custo económico, senón 
ademais doutras cuestións: valor ecolóxico, patrimonial, dificultade na exe-
cución da infraestrutura, sensibilidade social á nova infraestrutura etc.

Realizouse unha correlación dos valores de custo entre as diferentes capas 
para que poidan ser comparables e operables entre si, sobre todo tendo en 
conta que o resultado final é a suma aritmética de cada unha das sete capas.
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Na asignación de custos, valores superiores indican unha maior dificultade 
ou custo de accesibilidade á hora de suscitar unha infraestrutura.

De forma xeral, clasificamos cada valor de peso segundo os seguintes cri-
terios

• Valores entre 1-50: zonas “aptas” para a creación de infraestruturas.
Os diferentes valores asignados atenden á dificultade de creación de 
novas infraestruturas, dependendo da súa pendente, o seu valor eco-
lóxico e o seu valor de produción agrícola e forestal.

• Valores entre 100-200: barreiras franqueables de dificultade media, 
zonas con pendentes importantes, vías de comunicación existentes, 
elementos patrimoniais, corredores ecolóxicos e espazos de interese 
segundo o POL.

• Valores entre 300-500: barreiras dificilmente franqueables, asignadas 
a terreos con pendentes superiores ao 45%, espazos naturais e zonas 
de alto valor ecolóxico, acantilados, praias, dunas, marismas etc.

• Valores superiores a 1 000: barreiras extremadamente difíciles de fran-
quear, asignadas aos valores de edificación.

Seguindo estes criterios ponderáronse os custos das diferentes capas.

 i. custo de pendentes:

A partir do Mdt do PNOA 2010 de 5 metros calcúlase unha imaxe de puntos 
de pendentes en porcentaxe do ámbito de estudo. Reclasificaremos o ráster 
para asignarlle os custos de desprazamento. Esta reclasificación será en 9 
intervalos, asignándolle a cada parte un custo e seguindo o criterio de que 
canto maior é a pendente maior será o custo. Elaborouse unha táboa na que 
os custos van de 0 ata 500.

Ata pendentes do 14% asígnanse custos baixos (un máximo de 4).

Do 14% ata o 31% considéranse pendentes importantes, pero que non su-

poñen unha barreira para a creación de infraestruturas (valores entre 16 e 
50).

Pendentes superiores ao 31% considéranse barreiras franqueables cunha 
dificultade media e alta (valores superiores a 200).

pendente custo
0- 3.5 0

3.5 - 7 1

7- 10.5 2

10.5 -14 4

14 - 17.5 8

17.5 - 21 16

21 - 31 50

31 - 45 200

45 - 300 500

A capa resultante será unha imaxe de puntos con valores entre 0 e 500 e cun 
tamaño de píxel de 5 metros.

 ii. custo de usos do solo:

Seleccionáronse os usos do solo do POL do ámbito de estudo. Engadímos-
lle á dita capa un campo custo, elaborado a partir da seguinte táboa.

Os valores entre 0 e 100 asígnanse a zonas aptas para a creación de in-
fraestruturas. Os valores de peso nestes casos asignáronse dependendo do 
seu valor ecolóxico e de valor para a produción agrícola e forestal.

Asígnase valor 300 aos solos hidromórficos, xa que son espazos cun valor 
ecolóxico salientable.

Tabla. Custo de pendentes
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tipo uso coste
Auga 500

Chaira intermareal areosa ou rochosa 500

Chaira intermareal lamacenta 500

Marisma 500

Praias 500

Dunas 500

Lagoas e zonas humidas costeiras 500

Cantís 500

Formacións vexetais costeiras 30

Bosques autóctonos 100

Bosques de ribeira 100

Bosques mixtos 50

Bosques de recolonización 30

Solos hidromórficos 300

Matogueiras de substitución 0

Cultivos 15

Prados 15

Froiteira 30

Viñedos 30

Invernadoiro 20

Forestal de repoboación 5

Formacións de interese cultural 100

Outras formacións arbóreas 15

Encoro 500

Outras masas de auga 500

Canteira 500

Artificial 0

Os valores de 500 asígnanse a canteiras por ser dificilmente franqueables, 
dadas as súas grandes dimensións ou estar activas na actualidade. Tamén 
se asignaron a zonas de especial interese ecolóxico: praias, dunas, maris-
mas, chairas intermareais, acantilados etc.

Para rematar, asígnanse valores de 1.000 ou superiores para as edificacións 
(segundo o tipo de solo no que estean situadas e o tipo de edificación). A 
correspondencia de custos asignados podémola ver na táboa anterior.

Os custos introducíronse seguindo criterios de protección ecolóxica, dificul-
tade de acceso e incremento de custos económicos e sociais.

Procésase a capa resultante, utilizando como valor o campo custo e cun 
tamaño de píxel de 5 metros.

Táboa. Custo de usos do solo

 iii. custo de grandes infraestruturas:

Ás veces, as grandes infraestruturas de comunicacións incrementan os cus-
tos de accesibilidade ao territorio. As autopistas, vías rápidas e corredores 
son unha barreira á accesibilidade moi importante, excepto nos enlaces, os 
viadutos e nos cruces (elevados ou subterráneos) con outras vías de menor 
nivel, polo que se decidiu realizar unha imaxe de puntos de custo para a dita 
capa.

Seleccionáronse as autopistas, vías rápidas e corredores da zona do ámbito 
de estudo. Elimináronse os enlaces mediante unha consulta. Elimináronse 
as zonas que tocan a pontes ou viadutos mediante unha diferenza espacial 

Táboa. Custo de edificacións e urbanismo
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coa capa pontes elaborada a partir do Lidar.

A esta capa de grandes vías realizarémoslle unha zona de influencia ou área 
de influencia de 15 metros. Xeramos unha imaxe de puntos a capa a un 
tamaño de píxel de 5 metros. Reclasificamos a imaxe de puntos para asig-
narlle a estas zonas un custo elevado. Decidimos que as zonas con grandes 
vías de acceso restrinxido teñan un custo de 400, mentres que o resto da 
imaxe de puntos terá valor 0.

A rede ferroviaria tamén é unha barreira para a accesibilidade do territorio, 
polo que tamén realizamos unha imaxe de puntos de custos para a rede 
ferroviaria (eliminando as zonas de pontes e estacións). Tivemos en conta 
a rede tradicional e a do AVE. A estas capas tamén se lles eliminan pontes, 
viadutos e túneles. Unha vez depuradas, calcúlase unha zona de influencia 
de 5 metros para as vías tradicionais e de 7.5 metros para as do AVE. Como 
resultado obtemos unha imaxe de puntos con custo 400 nas zonas que exis-
te vía e 0 no resto de zonas.

 iv. custo de corredores ecolóxicos:

Debido ao gran valor ecolóxico e á súa especial protección, decidiuse incluír-
no cálculo de custos aos corredores ecolóxicos.

Seleccionáronse todos os corredores do POL da zona de estudo. Se xera 
imaxen de puntos a dita capa (tamaño de píxel de 5 metros). Unha vez obti-
do a imaxe de puntos, reclasificámolo para que as zonas con corredor teñan 
custo 200 e o resto 0.

 v. custo de espazos naturais protexidos:

Baseándonos no mesmo criterio que no punto anterior, decidiuse incluír no-
cálculo de custos aos espazos naturais protexidos.

Seleccionáronse todos os espazos naturais protexidos do POL da zona de 

estudo. Se xera unha imaxe de puntos cun tamaño de píxel de 5 metros. 
Unha vez obtido a imaxe de puntos, reclasificámolo para atribuírlle á zona 
protexida un custo de 500, mentres que o resto de zonas terán un custo 0.

 vi. custo de espazos de interese:

Cremos que estas zonas deberían ter un custo de accesibilidade elevado, 
polo que seleccionamos os Espazos de Interese do POL da zona de estudo. 
Se xera a imaxe de puntos a 5 metros e dámoslles un custo de 200.

Custo de Coredores, ENP y EI

 vii. custos de patrimonio:

Incluímos no cálculo os elementos patrimoniais, para que aumentase o cus-
to de accesibilidade ás súas zonas de protección.
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tipo de vía prioridade
Porto do Estado 50

Porto de Galicia 40

Enlace Autovia 40

Enlace Autoestrada 40

Enlace Vía Rápida, Corredor 35

Estac AVE 35

Estac FFCC 30

Estac FEVE 25

Nacional 20

Primaria 18

Complementaria 18

Deputación 18

Outras estradas 15

Secundaria 15

Pista 10

Utilizáronse os elementos patrimoniais usados no POL, polo que se pro-
cedeu a seleccionar os pertencentes á zona de estudo. Esta base de ele-
mentos patrimoniais é de tipoloxía punto, polo que non ten a delimitación 
do patrimonio. Isto supón un inconveniente á hora de elaborar esta capa, 
polo que se decidiu aplicarlle a cada punto unha área de protección circular 
baseándonos no documento “SERVIDUMES E LIMITACIÓNS DE DOMINIO 
SEGUNDO A LEXISLACIÓN SECTORIAL AUTONÓMICA GALEGA E ESTA-
TAL” extraído da páxina web do COAG.

Áreas de protección e custos de patrimonio
Ao xerar a imaxe de puntos a capa (píxel de 5 metros), asignóuselle un custo 
de 200 ás zonas de protección do patrimonio, mentres que o resto da imaxe 
de puntos mantivo custo 0.

Custos de patrimonio (Castros de Neixón)

 viii. custos respecto de grandes nodos de comunicación:

Cremos conveniente incluír no cálculo un último factor relacionado co tipo e 
importancia de cada vía de comunicación accesible dende o territorio, asig-
nándolle custos baixos ás zonas próximas ás vías máis importantes (sobre 
todo enlaces de autopistas, estradas nacionais e portos) e custos maiores ás 
zonas próximas a vías menores (sobre todo pistas). Para este cálculo usare-
mos as redes de infraestruturas viarias e de comunicación seleccionadas ao 
principio e que están clasificadas segundo o tipo de vía ou nodo. Asignare-
mos a esta capa un campo Prioridade no que as entidades máis importantes 
terán valores máis elevados que as de menor importancia.

Custo vías de comunicación

tipo patrimonio área de protección custo

Elem. etnográfico 50 200

Restos arqueolóxicos 200 200

Bens de interese cultural 
(BIC) 200 200

Patrimonio industrial 100 200

Non existe 0 0
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A partir desta capa utilizaremos a familia de ferramentas Density (de ArcGis) 
para elaborar unha imaxe de puntos que terá valores elevados nas zonas 
con maior cantidade de accesos ás infraestruturas de comunicación, priori-
zando o acceso aos puntos de maior entidade ou importancia.

Decidimos utilizar o algoritmo Line Density, debido a que o algoritmo ponde-
ra a distancia ás vías de comunicación en cada punto do territorio, tendo en 
conta a importancia de cada infraestrutura viaria.

Como resultado obtemos unha imaxe de puntos (5 metros de píxel) con 
valores elevados nas zonas próximas ás grandes infraestruturas e valores 
baixos nas zonas afastadas ou próximas a infraestruturas de menor impor-
tancia. No noso caso, os valores varían entre 0 e 214. Pero nós necesita-
mos unha imaxe de puntos de custos inverso, xa que as zonas próximas 
a infraestruturas importantes terán un custo de accesibilidade baixo, polo 
que decidimos inverter a imaxe de puntos obtido, para o que procedemos 
a reclasificalo en 25 partes iguais con valores que van de 0 ata 50. Así, as 
zonas de boa accesibilidade terán custos próximos a 0 e as de mala custos 
de ata 50.

Custo respecto de tipos de vías e Line Density

 ix. custos respecto de densidade de poboación e ocupación do 
territorio:

Tamén se tiveron en conta, á hora de realizar o cálculo de custos de infraes-
truturas, a densidade edificadora e de poboación existente no ámbito de 
estudo, xa que os custos deben aumentar en función da disposición da po-
boación nun territorio determinado, primando as zonas nas que a ocupación 
é menor e aquelas nas que a densidade de poboación é baixa.

Para a xeración da imaxe de puntos de densidade e compactidade de po-
boación, empregáronse as edificacións da área de estudo e a poboación no 
ámbito de parroquia. Asígnaselle unha poboación aproximada a cada edi-
ficación e xérase unha imaxe de puntos coa ferramenta Density de Arcgis, 
co que conseguimos coñecer as zonas con maior densidade edificadora, 
ademais de saber se esas zonas teñen unha densidade poboacional de im-
portancia.
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e) cálculo

A partir destas capas de custos, calculamos unha capa definitiva de custos 
totais para a zona de estudo. Decidiuse realizar unha suma de todas as ca-
pas. Así, a capa de custos totais ten en conta todos os factores analizados. 
Como xa indicamos anteriormente, os ditos factores xa foron ponderados de 
forma individual e seguindo criterios ecolóxicos, ambientais, económicos, 
patrimoniais e sociais.

Debido a esta ponderación preliminar, cremos que é suficiente realizar unha-
suma das diferentes capas de custo.

Capa de custos totais

A partir desta capa de custos totais e da capa de vías de comunicación ela-
borada ao principio do proceso procedemos a crear o índice de accesibilida-
de da zona de estudo. Para este proceso decidiuse utilizar o algoritmo Cost 
Distance (ArcGis). Este índice indicaríanos o custo de accesibilidade ás vías 
de comunicación dende cada punto do territorio.

Reclasificamos a imaxe de puntos de accesibilidade empregando o método 

código índice índice

1 Moi accesible

2 Bastante accesible

3 Accesible

4 Pouco accesible

5 Moi pouco accesible

6 Non accesible

Índice de accesibilidade

Clasificación de Corrubedo como non accesible e diminución da accesibilidade no Castro de 
Neixón

de cuantís en 6 intervalos. Ao analizar os resultados, observamos que o 
índice clasifica como non accesible as zonas de especial protección, como 
son os ENP e os EI.
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Tamén diminúe a accesibilidade nas zonas nas que existen elementos patri-
moniais que están protexidos.

Podemos ver que a accesibilidade non aumenta nas zonas próximas ás au-
toestradas, debido a que só son accesibles nos enlaces.

Falta de accesibilidade a autopistas
Apréciase como diminúe a accesibilidade a medida que se incrementa a 
pendente e se complicase a orografía.

Influencia da pendente na accesibilidade

As zonas con mellor accesibilidade son aquelas que teñen unha boa rede 
viaria e que non teñen elementos de custo que impidan a creación de novas 
infraestruturas.




