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1. - INTRODUCIÓN 

 

   

  A lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección 

do medio rural en Galicia, xunto ás súas modificacións incorporadas coa lei 

15/2004, supuxo a implantación dunha disciplina urbanística e unha visión 

proteccionista para a ordenación do territorio galego a escala local. Como mostra 

desta preocupación polo medio rural e o equilibrio territorial, ademais das 

determinacións implicadas en cada un dos seus artigos, esixe a presentación de 

dous novos documentos: o estudo do medio rural e o estudo de sostibilidade 

ambiental, impacto territorial e paisaxístico. O primeiro supón o coñecemento do 

territorio a ordenar, mentres que o segundo valórao e analiza as repercusións do 

planeamento sobre o mesmo. 

   

  Este documento correspóndese co estudo de sostibilidade ambiental, 

impacto territorial e paisaxístico, que segundo a mesma lei “terá por obxecto a 

análise e ponderación dos efectos da execución e desenvolvemento das 

determinacións do plano xeral sobre os recursos naturais e o medio físico, a 

adopción das medidas correctoras necesarias para minimizá-los seus impactos 

e a valoración da adecuación das infraestruturas e servizos necesarios para 

garantir os novos desenvolvementos en condicións da calidade e sostibilidade 

ambiental, así como a súa coherencia cos obxectivos de protección do dominio 

público natural”. 

  

  Para abordar este estudo no caso do Plan Xeral de Ordenación Municipal 

(PXOM) do concello de Muxía estruturouse o traballo en tres fases ou módulos 

principais: diagnose do territorio, determinación e valoración de impactos e, 

finalmente, medidas correctoras. 

  

  O obxectivo da primeira fase de a diagnose é a valoración do territorio do 

municipio, co fin de identificar e valorar o seu patrimonio natural. En primeiro 

lugar identifícanse os condicionantes ambientais, económicos e sociais de 

partida no ámbito de influencia. Posteriormente, consideráronse de forma 

independente as características singulares ou representativas dos distintos 

factores físico-naturais do medio e ao paisaxe.  

  

  Así, chegouse a unhas Áreas de Interese Ambiental, caracterizadas polos 

seus valores xeolóxicos, xeomorfolóxicos, hidrolóxicos, botánicos, faunísticos 

e/ou ecolóxicos; e a unhas Áreas de Interese Paisaxístico, resultado dun estudo 

de calidade e fraxilidade visual. Esta separación formal debeuse á importancia e 

predominancia do recurso paisaxe no contexto galego. Ademais desta análise e 
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valoración do territorio muxiano realizouse unha interpretación do mesmo que 

facilitara a posterior tarefa de valoración das repercusións do PXOM. Esta 

interpretación consistiu na división do territorio municipal en unidades 

homoxéneas segundo determinados factores ou dimensións da realidade 

(fisiografía, usos do solo e as clasificacións do solo urbanísticas, principalmente). 

Desta maneira, estruturouse a realidade territorial en cinco unidades ambientais 

para facilitar a identificación e calificación dos posíbeis impactos do PXOM sobre 

todo o espazo municipal, e non so sobre as áreas de maior calidade ambiental. 

  

  Para esta segunda fase do estudo, primeiro identificáronse as accións do 

PXOM susceptíbeis de provocar impactos ambientais e/ou territoriais. Unha vez 

identificadas foron levadas a matrices de identificación de impactos de Leopold, 

unha para cada unidade ambiental. Sen embargo, unha vez identificadas as 

afeccións, a súa valoración topouse con un inconveniente: a inexistencia de 

datos de calidade dos distintos factores físico-naturais ou subfactores do 

municipio, sobre os que poder realizar unha valoración cuantitativa baseada en 

indicadores. De aí que se procedese a unha valoración cualitativa de cada 

impacto identificado. Esta cualificación realizouse analizando as repercusións de 

cada acción seleccionada do PXOM en cada unidade ambiental. Para concluír 

este módulo resumíronse os principais impactos analizados e valorados 

anteriormente, segmentados segundo as cinco unidades ambientais. 

  

  Finalmente, as medidas correctoras cerran o estudo. Deseñáronse 

atendendo aos impactos producidos polo desenvolvemento das accións do 

PXOM e aos impactos producidos pola ausencia de determinadas accións. É por 

iso que foron estruturadas segundo as determinacións do PXOM seleccionadas. 

  

  No último capítulo deste estudo figuran os anexos. Trátase, en primeiro 

lugar, dos inventarios de flora e fauna do municipio, elaborados polo equipo 

redactor a partir de bibliografía xeral de Galicia e os mapas de distribución de 

atlas e libros vermellos da Península Ibérica, corroborando os resultados co 

traballo de campo. O seguinte anexo é o fotográfico, o cal recolle as imaxes das 

Áreas de Interese Paisaxístico, e outras xerais do concello. Por último e, quizais 

sexa o máis significativo, atópase o anexo cartográfico onde figuran os principais 

mapas do estudo (froito da dixitalización de mapas elaborados por distintas 

institucións), de maneira que son a resulta da análise realizada coa tecnoloxía e 

ferramentas SIX sobre os primeiros e co traballo de campo. No anexo IV 

recóllense os mapas de riscos correspondentes. 
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2. - RELACIÓN CON OUTROS PLANS 
 

2.1. - Directrices de Ordenación do Territorio (DOT). 

 

  As Directrices de Ordenación do Territorio (DOT), aprobadas 

definitivamente polo Decreto 19/2011 do 10 de febreiro, teñen como finalidade 

básica definir un Modelo Territorial para Galicia que permita 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 

 

  As Directrices achegan criterios e normas para os plans urbanísticos 

municipais e para os plans territoriais de escala supramunicipal, de forma que as 

súas propostas sexan coherentes cos obxectivos xerais. Estas DOT recóllense 

en dous documentos. En primeiro lugar, unha Memoria na que se establecen as 

estratexias a seguir e o modelo territorial que se desexa. Por outra parte, as 

Determinacións que concretan tecnicamente a súa aplicación para conseguir 

unha Galicia más cohesionada socialmente, equilibrada territorialmente, 

dinámica economicamente e sostible. 

 

  Compre esclarecer que tal coma se recolle na Determinación 10.2.5 das 

mesmas, estas non son de aplicación ao plan, posto que Plan Xeral de 

Ordenación Municipal de Muxía foi aprobado provisionalmente en data 28 de 

abril de 2007 polo pleno do concello: 

 

  “As determinacións das DOT serán de aplicación a todos os instrumentos de ordenación 

do territorio e ao planeamento urbanístico, agás aqueles aprobados provisionalmente ou 

definitivamente á entrada en vigor das DOT.” 

 

 

2.2. - Plan de Ordenación do Litoral (POL) 

 

  O Plan de Ordenación do Litoral (POL), aprobado definitivamente polo 

Decreto 20/2011 de 10 de febreiro, ten por obxecto establecer os criterios, 

principios e normas xerais para a ordenación urbanística da zona litoral baseada 

en criterios de perdurabilidade e sustentabilidade, así como a normativa 

necesaria para garantir a conservación, protección e posta en valor das zonas 

costeiras. 
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  O POL abranguerá o territorio de todos os municipios costeiros de Galicia 

entre os que se atopa Muxía. Non será de aplicación na parte do termo municipal 

non incluído dentro das cuncas vertentes definidas na cartografía do mesmo, nin 

nos ámbitos clasificados como solo urbano consolidado ou solo de núcleo rural 

polo planeamento en vigor ou que adquiran esa clasificación en virtude de 

expedientes de primeira formulación, modificación ou revisión daquel. Non 

obstante, en virtude de expedientes de primeira formulación, modificación ou 

revisión do planeamento urbanístico, si será aplicable aos solos que este 

clasifique de núcleo rural e que se atopen incluídos nas áreas de recualificación 

identificadas no POL, así como naquelas que determine o planeamento 

urbanístico. 

 

  Co fin de probar a adecuación do presente PXOM ao POL, incorporouse 

ao documento III do mesmo, Memoria Xustificativa, un apartado demostrativo do 

cumplimento do POL, así mesmo incluíronse tanto na normativa urbanistica 

(documento V) coma nos planos de ordenación (documento X) as 

determinacións precisas ao respeto. 

 

 

2.3. -  Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia (PSOAEG) 

 

  O Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia (PSOAEG) foi aprobado 

definitivamente mediante acordo do 30 de abril de 2014 do Consello da Xunta, e 

publicado no DOG do 28 de maio de 2014. 

 

  Entre as súas previsión contémplase un Polígono Industrial no Concello de 

Muxía cunha superfice de 85.174 m². 

 

  As súas determinacións incorpóranse ao presente PXOM, recollendose nos 

planos de ordenación a súa localización. 

 

 

2.4. -  Plans da Xunta en materia de Residuos. 

 

  De acordo co establecido no artigo 21.3 da lei 10/2008, do 3 de novembro, 

de residuos de Galicia os instrumentos de planeamento terán que adaptarse ás 

determinacións dos plans da Xunta en materia de residuos nos prazos que 

determinen estes plans e, en todo caso, na primeira modificación ou revisión do 

plan urbanístico. 
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  Neste sentido, a Xunta ten aprobados dous plans: 

- Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020. 

- Programa de Prevención de Residuos Industrias de Galicia 2013-2016. 

 

  O primeiro deles non conten propostas ou determinacións particulares para 

o concello de Muxía, se ben, os obxectivos xerais que recolle son coincidentes 

cos do PXOM (fomento da recollida selectiva, minimizar o impacto do consumo 

dos materiais e fomentar a reutilización, reciclaxe e valorización dos residuos, 

derivados das actividades e procesos construtivos, etc). 

 

  Recoñécese que non existe unha fórmula única e preferible de xestión de 

residuos, senón que cada territorio definirá o modelo de xestión que mellor se 

adapte a súas características e aos tratamentos de recuperación que se 

establecesen. No momento de reflexionar sobre o modelo de xestión de residuos 

débense considerar aspectos como o modelo de separación de residuos, o 

sistema de recollida e as tecnoloxías de tratamento e valorización. 

Aínda que se debe preservar a independencia municipal no momento de escoller 

entre un modelo de xestión e outro, co fin de dar cumprimento aos obxectivos 

establecidos o Plan de xestión inclúe estratexias para potenciar e promover 

determinados modelos en certos territorios en función das súas características 

urbanísticas, territoriais e socioeconómicas. No PXOM realizouse unha división 

segundo poboación e tipoloxía urbanística para definir os modelos de recollida 

máis axeitados. 

 

  Deste modo dada a situación de complexidade, complementariedade e 

subsidiariedade entre o ámbito municipal de recollida e o supramunicipal de 

tratamento, os entes locais deben adoptar os medios, medidas e servizos que 

permitan que os modelos de segregación e os sistemas de recollida se adecúen 

aos criterios de loxística e tratamento que estableza o Plan. 

 

 

  Por outra banda, é importante sinalar que no concello de Muxía non existen 

solos contaminados declarados, e non existen ningún vertedoiro de residuos 

urbanos, industriais ou da construción. O antigo vertedoiro de Arliña, na 

parroquia de Moraime, foi selado na iniciativa de recuperación das terras 

dañadas, parte do Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia de 1998-

2009, trasladándose o lixo a partir dese momento á ecoplanta de Cee. 
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  Polo que respecta ao Programa de Prevención de Residuos Industrias de 

Galicia, e co fin de adoptar medidas que incidan na redución de residuos 

industriais, incorporase ao PXOM o Programa de Boas Prácticas Ambientais 

contido nel, o cal deberá ser tido en conta en calquera actuación industrial que 

se desenrole no concello, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Desta 

maneira recóllense unha serie de principios e criterios a ter en conta para os 

seguintes ámbitos de actividade comúns para todos os sectores industrias: 

 

- Xestión de compras 

- Procesos produtivos 

- Limpeza 

- Almacenamento 

- Xestión de residuos  

 

 

2.5. - Plan Sectorial de Implantación e Desenvolvemento das 
Infraestruturas da Administración Xeral e do Sector Público 
Autonómico de Galicia xestionadas por RETEGAL. 

 

  O 2 de maio de 2.013 o Consello da Xunta de Galicia aprobou 

definitivamente o Plan Sectorial de Implantación e Desenvolvemento das 

Infraestruturas da Administración Xeral e do Sector Público Autonómico de 

Galicia Xestionadas por Retegal. 

 

  De acordo coas súas previsións, no concello de Muxía non existe ningunha 

instalación ou infraestrutura preexistente, nin se contempla ningunha de nova 

implantación (definidas ou non definidas), polo que podemos concluír que a 

ordenación incorporada ao plan sectorial non lle afecta, e polo tanto, non ten que 

adaptarse ás súas determinacións nos termos e prazos dispostos na súa 

normativa. 

 

 

2.6. - Plan Hidrolóxico Galicia- Costa 

 

  Para a mellor avaliación e xestión das augas na Demarcación Hidrográfica 

de Galicia Costa delimitáronse as masas de auga superficial e masas de auga 

subterránea, á vez que se dividiu a Demarcación en sistemas de explotación. 
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MODELO TERRITORIAL 

BASE: Medio físico-natural 

Medio sociocultural e económico 

Medio perceptual: A paisaxe 

Entradas 

Materia 

Enerxía 

Auga 

Saídas 

Residuos 

Emisións atmosfera 

Augas residuais 

CALIDADE AMBIENTAL 

Recirculación 

  Cada un deles está constituído por masas ou grupos de masas de auga, 

obras e instalacións de infraestrutura hidráulica, normas de utilización de auga 

derivadas das características das demandas e regras de explotación que, 

aproveitando os recursos hídricos naturais, e de acordo coa súa calidade 

permiten establecer o subministro de auga que configura a oferta de recursos 

dispoñibles do sistema de explotación, cumprindo os obxectivos ambientais. 

Un dos elementos clave da planificación é o coñecemento dos recursos hídricos 

naturais para valorar en que grao se van poder satisfacer as distintas demandas 

existentes ao tempo que se respectan as restricións ambientais. 

 

 

 

3. - DIAGNOSE DO TERRITORIO 

 

  Tratarase aquí información referente ao ámbito de planeamento na súa 

totalidade territorial, incluídos tanto os condicionantes ambientais, coma os 

económicos e sociais. Asemade, a perspectiva global dende a que se aborda 

este Estudo de Sostibilidade Ambiental (ESA) esixe tamén a consideración das 

relacións establecidas entre os distintos axentes conformadores do territorio, tal 

e como se amosa no seguinte gráfico: 
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  O territorio susténtase nunha base físico-natural. O clima, a xeoloxía, os 

solos, a hidrografía, a vexetación e a fauna, constitúen os principais elementos 

integradores desta base. A avaliación específica dos seus valores e da súa 

contribución ambiental e ecolóxica ao conxunto do ecosistema, permite 

establecer as Áreas de Interese Ambiental. 

 

  O medio socioeconómico e cultural, asentado sobre o medio físico-natural, 

fai referencia á sociedade en tódalas súas dimensións: á demografía, á 

economía e ao patrimonio social e cultural dun territorio, en función das cales, 

tamén resulta posible a identificación de posibles áreas ou bens de interese 

social ou cultural. 

 

  O territorio resulta da interacción entre os medios físico-natural e 

socioeconómico, asemellándose o seu funcionamento ao dun ecosistema 

aberto. Segundo un enfoque sistémico do territorio, estas interaccións poderían 

clasificarse nunha serie de fluxos de entradas e saídas, que no seu conxunto 

conducen ao territorio cara un estado de equilibrio dinámico que o define. 

 

  No caso dun sistema territorial coma o que nos ocupa, as entradas 

corresponderíanse cos sistemas de abastecemento –enerxía, auga e materiais, 

mentres que os fluxos de saída equipararíanse coa expulsión dos residuos e 

subproductos xerados mediante os procesos de producción e consumo. Algúns 

destes subproductos poden ser recuperados mediante a reutilización, a 

reciclaxe, ou introducíndoos novamente no sistema mediante a recirculación. 

 

  Tanto o procesamento dos recursos entrantes, como a producción de fluxos 

saíntes, dependen en boa medida do modelo territorial dun espazo, no que as 

políticas urbanísticas teñen unha importancia decisiva. A sustentabilidade 

ambiental procura por unha banda, o aforro de insumos en forma de entradas, 

polo que se reduciría o consumo, e por outra minimizar a producción de residuos. 

 

  A paisaxe, no que se denomina medio perceptual, é a imaxe sintética da 

realidade territorial dunha área. Logo, a variable paisaxística ten unha relevancia 

de primeira orde na análise dos territorios, xa que facilita a diagnose e avaliación 

das problemáticas territoriais e ambientais. 

 

  Finalmente, a calidade ambiental valora de xeito global a implantación do 

modelo territorial, é dicir, como os asentamentos de poboación metabolizan os 

recursos e desfanse, acumulan, reciclan, reutilizan ou recirculan os 

subproductos. 
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A información tratada no Estudo de Sustentabilidade Ambiental non pretende 

tratar de forma exhaustiva a análise das variables ambientais, socioeconómicas, 

etc., o que xa se fai no correspondente Estudo de Medio Rural e Análise do 

Modelo de Asentamento de Poboación, se non que para evitar duplicacións 

innecesarias de información, trátase dun resumo selectivo conducente á 

identificación dos principais elementos estratéxicos do concello. A orde a seguir 

é polo tanto a que segue: 

 
1) Medio físico- natural 

a. Clima 

b. Xeoloxía 

c. Solos 

d. Hidrografía 

e. Vexetación 

f. Fauna 

2) Medio sociocultural e económico 

a. Poboación 

b. Economía 

c. Patrimonio cultural 

3) Fluxos 

a. Abastecemento  

b. Saneamento 

c. Enerxía eléctrica 

d. Outros servizos 

4) Modelo territorial 

a. Modelo de asentamento e vivenda 

b. Sistemas xerais 

5) Riscos  

6) Diagnose ambiental do territorio: AIA e AIP 

7) Áreas de Interese Ambiental 

8) Estudo da paisaxe 

 

  



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                          VII-13 
 
 

 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

3.1. - Medio físico- natural 

 

3.1.1. -  Xeoloxía. 

 

  O termo municipal de Muxía está localizado xeolóxicamente dentro da zona 

Galicia Occidental e NW de Portugal da clasificación paleoxeográfica de Matte 

(1968). Tamén está incluída na zona Centro Ibérica do Mapa Tectónico da 

Península Ibérica e Baleares (IGM, 1972). 

 

  Si se exceptúan algúns recubrimentos cuaternarios, o resto dos materiais 

foron afectados pola Oroxenia Herciniana, sendo fundamentalmente corpos 

intrusivos hercínicos, migmatitas e gneises de alto grado, con xenolitos 

esquistosos, polo que soamente se pode sinalar sobre a estratigrafía dos terreos 

antihercínicos e hercínicos, que debido á deformación e metamorfismo existente, 

non conservaron ningunha das características das rochas primitivas. 

 

  Os máis importantes depósitos de materiais cuaternarios e ao mesmo 

tempo os máis antigos preséntanse en forma de rasa litoral o antiga superficie 

de erosión costeira, actualmente só recoñecible en algúns puntos. É unha 

superficie subhorizontal, con lixeira pendente cara o mar, sobre a que existen 

depósitos de bloques de ata 60 m. de moda de granito de dos micas, granodiorita 

biotítica o granitoide migmático segundo a natureza do entorno da súa ubicación. 

Nos puntos máis abertos ao mar, estes bloques atópanse illados sobre a 

superficie da rasa, constituíndo “campos de bolos” como no caso de Punta de 

Lourido. 

 

  Nos lugares máis protexidos, como praia Moreira e, sobre todo na praia de 

Merexo, este nivel de bloques é a base dunha pequena formación detrítica 

costeira. 

 

  O resto dos depósitos cuaternarios o constitúen as praias, coluvións e 

indiferenciados. 

 

  En canto ás rochas metamórficas, atopamos unha banda disposta de Norte 

a Sur de Gneises migmatizados, con enclaves esquistosos moi migmatizados. 

 

  Pero fundamentalmente o municipio de Muxía está constituído por rochas 

plutónicas de dous tipos: 

 

   a) Rochas graníticas hercínicas. 

   b) Rochas graníticas tardihercínicas. 
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  O granito de dúas micas con megacristais aflora principalmente entre a 

localidade de Muxía e o Cabo da Voutra e no Oeste municipal. 

 

  É un granito fundamentalmente porfídico, con megacristais de feldespato 

potásico e unha matriz de gran medio a groso. 

 

  Dende o punto de vista petrográfico, os compoñentes esenciais os 

constitúen o cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita e moscovita. Como 

compoñentes accesorios, apatito, circón, ilmenita e opacos. 

 

  Pero a maior parte do municipio está constituído por granitoide migmatítico. 

Os seus compoñentes esenciais son: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, 

englobando cristais illados de sillimanita, así como biotita e moscovita. 

 

  As rochas graníticas tardihercínicas só afloran ao Norte de San Pedro de 

Leis. Se trata de granodiorita biotítica. 

 

  As rochas filonianas son escasas, sendo as máis importantes: cuarzo, 

microgranito porfídico, diorita ,cuarzodiorita. 

 

  A historia xeolóxica comeza na era Primaria, onde Muxía se viu afectada 

pola oroxénese herciniana, producíndose deformacións. Un metamorfismo de 

presión intermedia, dou lugar a gran cantidade de mobilizados anatécticos. 

 

  Seguramente, as rochas máis antigas que se atopan en Muxía sexan os 

gneises migmatizados de aspecto glandular, asimilables ós gneises glandulares 

de zonas próximas, como son os que forman parte dos bordes do complexo de 

Noia de orixe probablemente prehercínico, xa que parecen haber sido afectados 

pola primeira fase de deformación hercínica. 

 

  O emprazamento dos materiais graníticos de alóctonos a parautóctonos 

tivo lugar antes da segunda fase de deformación Hercínica, coincidindo 

probablemente cunha fase distensiva durante a oroxenia hercínica, 

producíndose a formación de fracturas Norte- Sur. 

 

  Con posterioridade, teñen lugar unha serie de deformacións tardías que se 

traducen por fenómenos de distensión e a formación de fracturas, orixinando 

unha rede de fisuras que son ocupadas por recheos subvolcánicos, que se 

formaron durante o emprazamento das granodioritas tardías, últimos productos 

da migmatización hercínica. 
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  Finalmente prodúcese á sedimentación de terreos cuaternarios, que son o 

producto da erosión de relevos reactivados. 

 

  Entre os problemas xeotécnicos que poden presentarse, podemos sinalar 

que a maior parte do municipio se atopa en zona con restriccións xeolóxicas á 

construcción menores, se ben hai unha serie de puntos onde estas condicións 

se ven alteradas por diversos motivos, como poden ser: 

 

- Problemas de tipo xeomorfolóxico: 

 

- Pendentes topográficas comprendidas entre el 7 e el 15% (G 1). 

- Pendentes topográficas superiores ao 15%. (coexistencia de zonas 

de 15 – 30 % e zonas con mais do 30%) (G 2). 

 

- Problemas de tipo xeomecánico: 

 

- Propiedades mecánicas inferiores de eventuais áreas arxilosas 

procedentes da alteración dos materiais (M 1). 

- Capacidade de carga baixa (M 2). 

- Capacidade de carga media (M 3). 

- Posible aparición de asentos diferenciais (M 4). 

 

  Tampouco poderemos esquecer os problemas de tipo litolóxico, xa que 

aínda que o municipio se enmarca en zonas de restriccións menores, a alteración 

dos solos é elevada (L 1), existindo en algún lugar unha distribución errática dos 

materiais (L 2) e formacións de escasa potencia (L 3). 

 

  Polo que respecta ós problemas hidrolóxicos, no noso municipio a penas 

aparecen, se ben, hai algunha zona con drenaxe deficiente (H 1), e as ribeiras 

do río Castro existen áreas propensas a encharcamentos temporais (H 2), e 

zonas con risco de arroiada ou inundación (H 3). 
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Mapa xeotécnico extraído do Mapa xeocientífico do Medio Natural do Instituto Xeolóxico e 

mineiro de España 

 

RESTRICCIÓNS XEOLÓXICAS á CONSTRUCCIÓN 

    

MENORES                                                                            MAIORES 

 

3.1.2. -  Edafoloxía. 

 

  Os solos teñen unha serie de características propias, que dependen dun 

conxunto de factores que traballan ao longo do tempo e que determinan as súas 

propiedades específicas. Os máis importantes son os seguintes: 

 

- O material de partida. 

- O clima. 

- A vexetación. 

- A topografía. 

- O home. 
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  No caso do municipio de Muxía o material de partida foron rochas 

cristalinas ácidas, como é o granito, que en xeral pon moitas trabas para que o 

auga o atravese debido á súa  impermeabilidade e escasa porosidade. 

 

  Ademais a súa alteración é lenta e os solos son en xeral pouco profundos 

e con moita area. 

 

  O clima actúa sobre a formación do solo en función do seu papel como 

axente de lavado dos elementos que o constitúen, pola auga que os atravesa e 

da acción da temperatura sobre a actualidade biolóxica e o conxunto das 

reaccións químicas que se dan no solo. 

 

  A auga, ao atravesar o solo, vai lavando, lenta, pero irremisiblemente, 

catións como o calcio ou o potasio que lle dan fertilidade e axudan a que o seu 

PH non sexa baixo. Na medida que o solo se lava, este vaise  facendo máis ácido 

e menos fértil. Así, no noso municipio, como en case toda Galicia, o proceso 

normal de formación do solo é un proceso acidifícante. 

 

  A temperatura, por outra parte é moderada, e deixa que a actividade 

biolóxica do solo se manteña case todo o ano, participando sobradamente no 

conxunto dos procesos do solo, como pode ser a oxidación da materia orgánica. 

 

  A vexetación xoga un papel complexo no conxunto de forzas que inflúen na 

formación dun solo. En xeral podemos dicir que os pinos e eucaliptos que 

abundan en Muxía axudan á acidificación do solo. 

 

  Tamén a topografía e o home inflúen decisivamente no desenvolvemento 

dun solo, favorecendo a súa fertilidade ou acabando con ela. 

 

  Unha vez explicados os factores que interveñen na formación do solo, 

podemos concluír que no municipio de Muxía están presente dous tipos 

principalmente: 

 

- Cambisol húmico. 

- Ranker: districo 

  húmico 

 

  Os Ranker son solos que teñen un solo horizonte A; rico en materia 

orgánica, cunha profundidade de 10 a 25 cm., o que lles crea moita limitación 

ademais da súa escasa fertilidade. Tenden a estar próximos á costa polo que a 

súa mecanización é moi problemática. A súa utilización máis habitual é a forestal 

e nalgúns casos se usa para pastos. 
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  Os solos de tipo cambisol húmico, teñen un horizonte A rico en materia 

orgánica de máis de 25 cm e pode ter ou non un horizonte B de alteración, onde 

a cantidade de arxila ou de coloides de ferro, teñan unha certa importancia. A 

súa fertilidade é baixa, pero pola súa maior profundidade poden ter un 

aproveitamento máis adecuado para un uso forestal ou gandeiro. Da mesma 

maneira, se a pendente o permite, o cultivo intensivo se pode practicar nel 

despois dunha boa corrección da acidez e fertilización. 

 

 

3.1.3. -  Hidrografía. 

 

  Ao Sur do municipio atópase o único río importante: o Castro, que serve de 

fronteira cos municipios de Cee, Dumbría e forma na súa desembocadura a ría 

de Lires. 

 

  Con moita menor importancia que este, se atopan ao Norte os ríos Lago e 

Negro que drenan xunto cos seus afluentes unha boa parte do concello, 

desembocando na praia do Lago o primeiro e o segundo na dos Molinos. 

 

  O resto do territorio é recorrido por regatos de curso moi corto, pola súa 

proximidade ao mar, o que impide a formación de correntes de auga dalgún 

volume. 

 

  As características hidroxeolóxicas  obtéñense en función da litoloxía, que 

nos proporciona unha serie de valores cualitativos sobre a permeabilidade de 

cada unha das formacións existentes. Así, o municipio de Muxía atópase inmerso 

dentro dunha unidade de permeabilidade baixa, debido a que está composto 

fundamentalmente por rochas graníticas, sendo escasas as zonas permeables 

e de permeabilidade moi baixa, como queda reflexado no mapa adxunto. 

 

  Segundo a clasificación hidrolóxica establecida no Plan Hidrolóxico de 

Galicia-Costa (PHGC) a área estudiada atopase nos sistemas de explotación nº 

8 (o Río Castro) e nº 9 ( o Río Grande, a Ría de Camariñas e a Costa de Coruña 

ata o río Anllóns) 
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Sistema de explotación. Augas de Galicia 

 

  A continuación se presenta o listado de ríos codificados: 

 
CÓDIGO NOME 

164 Río Pedroso 

165 Río de Lago 

165001 Fonte Raposa 

165002 Rego de Castelo 

16500202 Peropombo 

165003 Rego de San Martín 

166 Río e Rego de Negro 

166001 Rego de Vilamaior 

16600101 Rego de Cubelo 

166002 Rego de Santa Mariña 

166003 Rego de Moraime 

167 Rego de Figueiras 

168 Rego de Cuño 

169 Rego de Moreira 

170 Rego de Nemiña 

171 Río do Castro 

171006 Rego Cabado 

171008 Rego de Prado Vileira 

171010 Rego de Vilastose 
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CÓDIGO NOME 

171012 Rego de Sorna 

171014 Rego de San Tirso 

171016 Rego do Monte 

171018 Rego Vilachán 

 

  No concello de Muxía, as zonas protexidas incluídas no rexistro de Zonas 

Protexidas do Plan Hidrolóxico Galicia – Costa (PHGC), aprobado por RD 

11/2016, son: 

A) Zonas protexidas designadas en virtude de convenios ou normativas 

sectoriais: 

 Nivel Europeo: 

- Zonas de Producción de Moluscos: Costa da Morte (iid: 

ES014PEAEGAL-06/01) 

- Zonas de Baño: Praia de Lago (id: ES014ZBAN100); praia Area 

Maior (id: ES014ZBAN99); Praia A Cruz (id: ES014ZBAN98); Praia 

Lourido (id: ES014ZBAN102), Praia Nemiña (id: ES014ZBAN101), e 

parte da praia de Lires (ES11100023M15023D) 

- Zona de Especial Conservación (ZEC): Costa da Morte (id: 

ES014ZECES1110005) 

-Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA): espazo mariño da 

Costa da Morte (ES014ZEPAES0000176) 

  Nivel Estatal ou Autonómico: 

- Zona de Especial Protección dos valores Naturais (ZPVN): Costa da 

Morte (id: ES014ENPR110033) 

- Limite de Rías: Ría de Camariñas (ES0014RIAS000000008) e Ría 

de Lires (ES014RIAS000000007) 

- Inventario de Zonas Húmidas de Galicia: 

 

Cód. IHG Nome dos humedais 

1110198 Ría do Porto 

1110199 Río de Lago 

1110200 Enseada de Merexo 

1110201 Trasdunas de Muxía 

1110218 Lires 

1110302 Braña de Morquintián 
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B) Zonas protexidas designadas polo Plan Hidrolóxico de Galicia- Costa:  

- Zonas de Captacións de abastecemento humano: 

 

TIPO CÓD. CAPTACIÓN 
NOME 

CAPTACIÓN 

CÓD. DA MASA DE 

AUGA 
POB. 

VOL. 

m³/día 

SUPERFICIAL 

ES014ZCCM000003128 VILAMAIOR ES.014.NR.165.000.01.01 5 28,51 

ES014ZCCM000001499 
MONTE DE 

AGRANZON 
ES.014.NR.171.000.02.00 36 12,60 

ES014ZCCM000000985 XURANTES ES01414 38 13,30 

ES014ZCCM000001479 MUINOS (OS) ES01414 603 211,05 

ES014ZCCM000001482 
MONTE 

CUNCHAN 
ES01414 66 23,10 

ES014ZCCM000001483 
MONTE 

CARDOSA 
ES01414 58 20,30 

ES014ZCCM000003116 VILELA ES01414 6 4,38 

SUBTERRÁNEA 

ES014CACH000000982 CONFURCO (O) 014.009 14 4,90 

ES014CACH000000983 CONFURCO (O) 014.009 14 4,90 

ES014CACH000000984 CONFURCO (O) 014.009 14 4,90 

ES014CACH000000986 PION (O) 014.009 131 45,85 

ES014CACH000000987 
PERON DA 

PERILLA 
014.009 89 31,15 

ES014CACH000000988 LEIS 014.009 109 38,15 

ES014CACH000001489 FUMINEO 014.009 60 21 

ES014CACH000001490 FUMIÐEO 014.009 60 21 

ES014CACH000001491 SUXO 014.009 210 73,50 

ES014CACH000001493 MONTE VAO 014.009 65 22,75 

ES014CACH000001494 FONTE COVAS 014.009 65 22,75 

ES014CACH000001495 RASA (A) 014.009 35 12,25 

ES014CACH000001496 AS CANAVEIRAS 014.009 90 31,50 

ES014CACH000001497 BARDULLAS 014.009 124 43,40 

ES014CACH000001498 
MONTE 

PASANTES 
014.009 90 31,50 

ES014CACH000001500 MINTIRANS 014.009 61 21,35 

ES014CACH000001480 CROA (A) 014.009 112 39,20 

ES014CACH000001481 
MONTE 

CUNCHAN 
014.009 66 23,10 

ES014CACH000001484 FARO DE PRADO 014.009 603 211,05 

ES014CACH000001485 FARO DE PRADO 014.009 603 211,05 

ES014CACH000001486 REGO DO LOBO 014.009 603 211,05 

ES014CACH000001487 REGO DO LOBO 014.009 603 211,05 
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TIPO CÓD. CAPTACIÓN 
NOME 

CAPTACIÓN 

CÓD. DA MASA DE 

AUGA 
POB. 

VOL. 

m³/día 

ES014CACH000001488 
PEDRAS 

VERMELLAS 
014.009 125 43,75 

ES014CACH000003057 AFERROAS 014.009 5 8,67 

ES014CACH000001501 VILASTOSE 014.009 66 23,10 

ES014CACH000003018 PEDREIRA (A) 014.009 0 6,85 

ES014CACH000003235 
LEIS DE 

NEMANCOS 
014.009 5 1,02 

 

- Zonas de futuras captacións de auga: 

 
CAPTACIÓN FUTURA. TIPO CÓDIGO CAPTACIÓN NOME CAPTACIÓN CÓDIGO DA MASA DE AUGA 

SUPERFICIAL 
ES014ZCCM000005098 - ES.014.NR.171.000.02.00 

ES014ZCCM000005104 - ES.014.NR.171.000.02.00 

SUBTERRÁNEA 
ES014ZCCM000005048 - 014.009 

ES014ZCCM000005055 - 014.009 

 

-Zonas de protección especial:  

-  Tramos que requiren protección especial debido á 

existencia de especies ameazadas (Rio Castro: 

ES014TIEX000000008 e ES014 TIEX000000009) 

 

  Estas zonas aparecen recollidas no plano de información 3.2 do Plan Xeral 

de Ordenación Municipal 

 

  Para rematar subliñar que no caso do concello de Muxía segundo recolle o 

Plan Hidrolóxico Galicia-Costa, non hai riscos de enchentas asociados a río 

(como se pode ver no gráfico seguinte). 
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  A continuación amósanse as áreas con risco potencial significativo en 

zonas costeiras en Muxía recollidas no Plan Hidrológico Galicia-Costa 
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3.1.4. -  Climatoloxía. 

 

  Á hora de analizar as características dun clima local, hai que ter presente o 

conxunto dos factores climatolóxicos: latitude xeográfica, altitude sobre o nivel 

do mar, grado de continentalismo, distancia ós grandes centros de acción da 

atmosfera e demais determinantes físicos, interrelacionados cós elementos 

climatolóxicos: temperatura, presión, humidade, composición do aire, radiación 

solar e terrestre. 

 

  O estudio climatolóxico, abarca as seguintes unidades: 

 

-  Temperatura 

-  Precipitacións e pluviometría 

-  Ventos 

 

  Ao non contar o municipio de Muxía con ningunha estación meteorolóxica, 

tivemos que utilizar os datos de Finisterre (que é unha estación completa) e 

Corcubión (que é termopluviométrica), se ben, debido á súa proximidade 

respecto ao noso municipio, non supón ningún problema para analizar o clima. 

 

  Muxía atópase situado nunha zona templada, quedando xeralmente baixo 

a influencia estabilizadora do anticiclón das Azores, aínda que as veces vese 

afectado polas masas frías formadas polo aire polar marítimo e polar continental. 

 

  A corrente cálida do Golfo impide a chegada ata as nosas costas da 

corrente fría de El Labrador, producindo unha especial suavidade térmica. 

 

  En conclusión , o clima de Muxía vese afectado, a groso modo, polo 

anticiclón subtropical atlántico das Azores coa súa carga de aire pesado que 

proporciona estabilidade atmosférica e por tanto tempo despexado e polas 

baixas presións do Atlántico Norte portadoras de inestabilidade. Así, podemos 

incluílo no dominio climático Oceánico-húmido. 

 

  O seguinte cadro indica as medias de temperatura en ºC e de precipitación 

en mm., mes por mes no Municipio. 
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XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ XUL AGO SET OUT NOV DEC

EVOLUCION ANUAL DAS TEMPERATURAS MEDIAS

(Datos da estación meteorolóxica de Fisterra). 

 

MES XAN FEB MAR ABR MAI XUN XUL AGO SET OUT NOV DEC ANUAL 

PRE.  100,7 74,5 95,5 42,6 62,2 37 25,6 31,9 67,7 58,1 105,6 109 811,5 

TEMP. 10,4 10,2 12,9 13 14,6 16,9 19,1 19,4 17,9 16,9 13,3 11,3 14,7 

 

(Período de observación 1.951-1963). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Como se ve, as temperaturas son moi suaves, non baixando en ningún mes 

dos 10º, pero da mesma maneira, as do verán tampouco son moi elevadas 

(agosto 19.4º), dando unha oscilación térmica de 9.2º , que pode considerarse 

pequena. 

 

  As temperaturas son lixeiramente máis elevadas cara o Sueste municipal, 

debido a ser a zona máis protexida, a ribeira do río Castro, alcanzándose os 16º 

de media anual. 

 

  Polo que respecta ás precipitacións, a media anual que aparece no gráfico 

anterior corresponde á estación de Fisterra e se ben pola súa proximidade Muxía 

pode ter un réxime de chuvias similar, constátase que a medida que avanzamos 

cara o interior aumentan, semellándose á estación termopluviométrica de 

Corcubión:  

 

MES XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ XUL AGO SET OUT NOV DEC ANUAL 

PRE.  213 185 162 141 110 31 37 56 105 159 227 209 1635 

TEMP. 12.4 12.6 13.7 14.7 17.2 19.0 20.6 20.6 19.8 17.8 14.4 12.2 16.2 

 

(Período de observación 1.961-1970). 
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  En canto ós ventos, podemos dicir que a acción dos ventos polares e 

tropicais é practicamente constante. 

 

  A maior parte dos ventos proveñen principalmente do Norte, oscilando 

entre o Nordeste e o Noroeste. Os primeiros aparecen en verán e traen bo 

tempo, pero refrescan as temperaturas, mentres que os segundos chegan as 

nosas costas en inverno, provocando chuvias, sendo temibles xunto cós do 

Sudoeste porque levantan moita mar. 

 

  Dende Abril a Outubro, son máis temibles os ventos polares, predominando 

o resto do ano os tropicais. 

 

  Tamén aparecen con frecuencia ventos de compoñente Sur (xeralmente no 

inverno), que fan, unidos ós do Norte no verán que as temperaturas sexan 

suaves ao longo de todo o ano. 

 

  O estudio medio do vento en km./hora, presenta na zona de Muxía bastante 

forza ao longo do ano (30 km/h de media en Finisterre, alcanzándose no mesmo 

observatorio a máxima das medias mensuais de toda Galicia, con 52 km/h), 

debido á súa localización no extremo Noroccidental da Península Ibérica, 

exposto directamente, sen ningún tipo de protección, ós ventos do Norte e 

Noroeste. 
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MES ENE FEB MAR ABR MAI XUÑ XUL AGO SET OUT NOV DEC ANUAL 

MED 33.2 30.9 29.9 28.0 22.3 23.5 33.2 26.5 21.1 26.6 28.4 32.7 30.2 

MAX 40.0 52.0 40.0 32.0 28.0 34.0 76.0 30.0 28.0 30.9 43.1 41.0 52.0 

MIN 17.6 16.4 13.3 23.4 20.0 18.0 15.0 18.0 15.0 18.3 28.0 22.0 13.3 

 

(Período de observación 1.959-1969) 

 

  As características agroclimáticas, foron recollidas do Mapa de Clases 

Agrolóxicas do Ministerio de Agricultura, caracterizándose en Muxía, por un 

clima Mediterráneo Marítimo, cun inverno tipo Citrus e un verán Trigo máis 

cálido. En canto o réxime de humidade, a duración, intensidade e localización 

estacional do período seco, defíneno como Mediterráneo húmido. 

 

  Nestas condicións, sen rego, se cultivan colleitas de inverno (trigo, cebada, 

fabas, garavanzos), vide, figueira e amendoeira. Con rego, estes climas son 

excelentes para os frutais de folla caduca, plantas hortícolas temperanas e 

tardías. O millo ten dificultades para madurar. 

 

 

3.1.5. -  Topografía e clinometría 

 

  O municipio de Muxía dende o punto de vista topográfico o podemos dividir 

en tres zonas: a primeira sería a formada polos sectores norte e oeste, máis 

accidentados; a segunda a da parte meridional e oriental, máis suave; e a 

terceira sería a que engloba o litoral costeiro. 

 

  A zona máis accidentada ten os puntos máis altos do municipio no Monte 

do Facho de Moraime (309 m) e no Monte do Prado (289 m). En contraste a zona 

meridional e oriental presenta unhas formas máis suaves descendendo 

progresivamente cara o fondo do val do Río Castro articulada á súa vez polos 

pequenos vales de ríos e regatos que corren cara o este. 

 

  O litoral costeiro ofrece varias fisionomías en función das diferentes 

composicións do granito. Podemos polo tanto distinguir as seguintes paisaxes: 

os altos acantilados graníticos (como a Ribeira de Viseo, tramo entre a punta 

Cusinadoiro e o cabo Touriñán), os coídos (pequenos entrantes de mariños 

recubertos por depósitos de sedimentación das vertentes, como o Coído de 

Cuño ou o coído das Negras) e as praias. 
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3.1.6. - Flora 

 

  As masas forestais en xeral son masas procedentes de repoboación. As 

principais especies son o pino marítimo (Pinus pinaster) e o eucalipto 

(Eucalyptus globulus), aínda que tamén é posible encontrar pequenas masas de 

pino insigne (Pinus radiata).  

 

  En canto aos bosques autóctonos, a súa presenza é escasa ou incluso 

testemuñal. Entre as especies autóctonas destaca o carballo (Quercus robur), 

aínda que nalgunhas zonas chegan a dominar localmente os salgueiros (Salix 

sp.).  

 

  Os bosques de ribeira poden considerarse pequenos oasis de vexetación 

natural nun marco completamente dominado por cultivos antrópicos, xa sexan 

agrícolas o forestais. A pesares da súa pequena extensión, xa que practicamente 

se limita aos marxes do río Castro ao Sur da zona de estudio, ten gran 

importancia como regulador do ciclo hidrolóxico, e como foco de biodiversidade. 

As principais especies da orla ribeireña son os salgueiros (Salix sp.) e en menor 

medida os ameneiros (Alnus glutinosa).  

 

  No que se refire ao estrato arbustivo, esta zona está ocupada por 

formacións vexetais leñosas, de plantas de follas pequenas, propias do clima 

atlántico e de solos pobres como son os toxos (Ulex sp.), xestas (Cytisus sp.), 

breixos (Erica sp., Calluna vulgaris). Estas formacións son especialmente 

frecuentes na orla litoral, nas zonas máis expostas aos ventos marítimos, onde 

só persiste unha vexetación de tipo almofadillado e de escaso porte. 

 

  Nas zonas pretas á costa, de fortes pendentes, e faltas dun estrato edáfico 

minimamente desenvuelto, o único tipo de vexetación existente son liques. 

 

  As zonas agrícolas están orientadas principalmente ao autoconsumo e á 

alimentación de gando doméstico. En porcentaxe sobre o total de terras 

destinadas a uso agrícola destacan os cultivos forraxeiros e as praderías 

polifíticas ben sexan de dente ou sega, seguidas de cereais de gran e 

leguminosas aínda que estas últimas en moita menor importancia 

 

 

  De xeito orientativo, a distribución de usos do solo é indicativo da 

vexetación existente na zona. A seguinte táboa é resultado da diagnose do 

reparto de usos actuais no concello de Muxía, obtido do Mapa de Coberturas e 

Usos do Solo de Galicia (1:250.000) publicado pola Xunta de Galicia en 2003. 
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USO DO SOLO % MUNICIPAL 

CADUCIFOLIAS AUTÓCTONAS 0,00 

EUCALIPTO 0,83 

EUCALIPTO COMBINADO CON PIÑEIRO E FRONDOSAS AUTÓCTONAS 55,50 

MATO 17,64 

CULTIVOS 16,57 

PRADOS 8,59 

ROCHEDOS COSTEIROS 0,00 

PRAIAS, DUNAS E AREAIS 0,45 

MARISMAS 0,14 

ENCOROS E RÍOS 0,02 

MINAS 0,02 

NÚCLEOS DE POBOACIÓN 0,15 

ZONAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIZOS 0,08 

TOTAL MUNICIPAL 100,00 

Usos do solo. Fonte: Mapa de Usos do Solo (2003) 

 

  Obsérvase o gran peso das plantacións forestais de eucaliptos e piñeiros, 

fronte ao escaseo de rodais continuos de frondosas autóctonas. O mato e os 

cultivos teñen un peso importante tamén, repartíndose case a partes iguais. Os 

prados, forman o último grande grupo vexetal de Muxía na actualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  No anexo I do presente documento recóllense as táboas coa vexetación 

existente nas distintas zonas do concello (da táboa 1 á 7). 
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3.1.7. - Fauna 

 

  Para a valoración da fauna de Muxía tivéronse en conta, por unha banda, 

os criterios do Catálogo Galego de Especies Ameazadas, ao que se engaden 

ademais os taxóns considerados de interese pola Consellería de Medio 

Ambiente e Desenvolvemento Sostible, é dicir, as especies endémicas e claves 

da nosa fauna. Por outra banda, buscando un encadre a escala europea, 

recolléronse as especies incluídas nalgún dos anexos da lei 42/2007 do 

Patrimonio Natural e da Biodiversidade, xa que nos seus anexos aparece o 

listado dos taxóns de interese comunitario. 

 

  Identificáronse un total de 122 vertebrados, destacando as aves e os 

mamíferos. 

 

  Os anfibios forman o grupo máis destacado en canto ao seu valor de 

conservación, con cerca dunha terceira parte do grupo incluído no apartado de 

endemismos, e sete no das especies de interese comunitario. Para a súa 

conservación faise preciso levar a cabo unha coidada xestión das ribeiras e leitos 

dos cursos fluviais. 

 

CLASE 
ESPECIES 

IDENTIFICADAS 
ENDEMISMOS 

CATÁLOGO NACIONAL CATÁLOGO GALEGO 
Nº 

ESPECIES 

EN 

ANEXOS 

LEI 

42/2007 

EN PERIGO 

EXTINCIÓN 

DE 

ESPECIAL 

INTERESE 

VULNERABLE 

EN PERIGO 

DE 

EXTINCIÓN 

VULNERABLE 

PEIXES 2        

ANFIBIOS 10 3  7   4 7 

RÉPTILES 11 4  6   2 2 

AVES 84   58  1 3 10 

MAMÍFEROS 15 1  1    2 

TOTAL 122 8  72  1 9 21 

Especies ameazadas e catalogadas en Muxía. Fonte: Catálogo Galego de Especies 

Ameazadas e de Interese, Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

Elaboración propia 

 

  No anexo I do presente documento recóllense as táboas coa fauna 

existente nas distintas zonas do concello (da táboa 8 á 11). 

 

 

3.2. - Medio sociocultural e económico 

 

  O medio socioeconómico e cultural, asentado sobre o medio físico-natural, 

fai referencia á sociedade en tódalas súas dimensións: á demografía, á 
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economía e ao patrimonio social e cultural dun territorio, en función das cales, 

tamén resulta posible a identificación de posibles áreas ou bens de interese 

social ou cultural. 

 

  O estudio da poboación e o seu modelo de asentamento no medio rural é 

preceptible, segundo o establece o artigo 61 da Lei do 9/2002 de Ordenación 

Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, como instrumento 

fundamental na definición das determinacións urbanísticas que o PXOM debe 

conter. Este análise recóllese no documento I do presente plan, Análise do 

Asentamento Poboacional, se ben a continuación amóse un resumo do estudo 

realizado conducente á identificación dos principais elementos estratéxicos do 

concello de Muxía. 

 

3.2.1. - Poboación 

 

  A poboación do municipio de Muxía segundo o padrón de 2.011 ascendía 

a 5.377 habitantes, o que supón un 0,47 % do total provincial. 

 

  No seguinte cadro pódese observar a evolución da poboación de feito de 

Muxía, dende 1.900 a 2.011. Hai alternancia en períodos de crecemento e 

decrecemento. 

 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986 1991 2000 2011 

6542 6621 6870 7296 7061 7612 7149 6725 6797 6411 6618 6213 5377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:  

- A Xeografía de Augusto Pérez Alberti. Editorial Galaxia. 

- INE: Instituto Nacional de Estatística. 

- IGE: Instituto Galego de Estatística 
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  O primeiro período que é de crecemento comprende os anos do 1.900 a 

1.930 no que o aumento é continuo pasando de 6542 habitantes en 1.900 a 7296 

en 1.930.  

 

  O segundo período é de grandes variacións. Comprende dende o ano 1930 

a 1950 non que se produce un descenso significativo no ano 1940 (pásase dos 

7296 habitantes do ano 1930 aos 7061 do 1940) debido principalmente á guerra 

civil para a continuación incrementa-lo número ata chegar ao máximo rexistrado 

nos datos cós 7612 habitantes do ano 1950. 

 

  O terceiro período é de claro decrecemento e abarca os anos 1950 a 1970. 

O descenso é claramente continuo e lineal. Do ano 1950 ao 1960 a poboación 

descende en 463 habitantes e de 1960 a 1970 en 424. as causas de esta 

recesión son xeralizables a toda Galicia: a emigración (tanto a Europa, como a 

América e interior).  

 

  O cuarto período é de grandes variacións. Entre os anos 1970 e 1991 se 

suceden os descensos e aumentos da poboación a partes iguais: do 1970 ao 

1981 se aumenta de 6725 a 6797 habitantes. De 1981 a 1986 descende a 

poboación de 6797 a 6411 habitantes para volver a aumentar do 1986 ao 1991 

onde se alcanzan os 6618 habitantes. 

 

  O quinto período é de claro descenso. Dende o ano 1991 con 6618 

habitantes se descende a 6213 en 2000 e a 5377 en 2011. 

 

 

  O forte avellentamento da poboación, derivado dos movementos 

migratorios que afectan a un estrato de xente xoven, ten como consecuencias o 

aumento da mortalidade e o descenso da natalidade, o cal da como resultado un 

crecemento natural negativo.  

 

  As dificultades para acadar o relevo xeracional acúsase cun saldo 

migratorio negativo que aumenta a perda de poboación.  

 

 
CRECEMENTO 

NATURAL 

SALDO 

MIGRATORIO 

CRECEMENTO 

REAL 

1990 -20 -31 -51 

1991 -36 0 -36 

1992 -5 0 -5 

1993 -25 35 10 

1994 -1 43 42 
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CRECEMENTO 

NATURAL 

SALDO 

MIGRATORIO 

CRECEMENTO 

REAL 

1995 -24 -3 -27 

1996 -48 -19 -67 

1997 -26 2 -24 

1998 -45 -39 -84 

1999 -48 -12 -60 

2000 -39 -9 -48 

2001 -36 -45 -81 

2002 -32 -68 -100 

2003 -52 -30 -82 

2004 -21 -35 -56 

2005 -45 -4 -49 

2006 -47 -9 -56 

2007 -61 -30 -91 

2008 -43 -31 -74 

2009 -58 -32 -90 

2010 -49 -16 -65 

2011 -42 -45 -87 

 

Indicadores demográficos de poboamento. Fonte: INE 

 

 

  No que respecta á distribución da poboación, apreciase no 2001 que o 

conxunto comarcal conta cunha densidade (72,74 hab. /km²) por debaixo da 

media de Galicia (92,7 hab./km²), feito que sublíñase aínda mais no caso do 

concello (50,62 hab./km²). Estamos ante un área que, a pesar de ser costeira, 

non está poboada intensivamente, senón que está ocupada de forma 

descontinua en función das irregularidades topográficas que o caracterizan. 

 

  A parroquia de Muxía con 17,12 hab./ha é a parroquia que ostenta con 

moita diferenza a maior densidade de poboación a pesar de ser a que ten a 

superficie máis pequena evidenciando con isto a importancia do núcleo urbano. 

En contraste, o resto da poboación distribúese entre as outras parroquias que 

non chegan a 1 hab./ha.  

 

 Parroquia Densidade (hab/ Ha) 

Bardullas 0,31 

Caberta 0,74 

Coucieiro 0,38 

Frixe 0,46 

Leis 0,26 

Moraime 0,53 
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 Parroquia Densidade (hab/ Ha) 

Morquintián 0,15 

Muxía 17,12 

Nemiña 0,26 

O 0,27 

Ozón 0,46 

Touriñán 0,15 

Vilastose 0,47 

Vuitirón 0,22 

Fonte: IGE 

 

 

  A distribución dunha poboación nun momento dado segundo a idade e o 

sexo dos elementos que a forman é unha das características máis importantes 

e con maior número de implicacións socio- económicas. 

 

  Neste senso Muxía amosa características de envellecemento, porque 

aínda que ten certa tendencia triangular ata a poboación de 20 a 24 anos, a base 

da pirámide diminúe considerablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:  IGE: Instituto Galego de Estatística, Censo 2.001 
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3.2.2. - Economía 

 

  No que respecta á poboación activa de Muxía os últimos datos dispoñibles 

corresponden ao Censo de Poboación e Vivendas do 2001. Para entón, a taxa 

de actividade situábase no 45,9%, algo menos da media galega -50,7-. Este 

supón, como se amosa na gráfica seguinte, un total de 1507 activos, dos que 

1400 estaban ocupados. A taxa de paro sitúase no 7,1%. 

 

 
 

Homes Mulleres Total 

Poboación+16 anos 2599 2719 5318 

Poboación activa: 
Ocupados 
Parados 

1507 
1400 
107 

712 
643 
69 

2219 
2043 
176 

Poboación inactiva 1092 2007 3099 

FONTE:  IGE: Instituto Galego de Estatística, Censos de poboación e vivendas 2001 

 

  Segundo o censo municipal de 2001, se analizamos as cifras 

desglosándoas por sexos, podemos comprobar o reducido peso das mulleres no 

total da poboación activa. 

 

 
 

Homes Mulleres Total 

Taxa de actividade 58 26,2 41,7 

Taxa de paro 7,1 9,7 7,9 

FONTE:  IGE: Instituto Galego de Estatística, Censos de poboación e vivendas 2001 

 

 

  Para a análise da contribución sectorial, e partindo da clasificación de Clark, 

dividiremos a ampla gama de actividades en tres grandes sectores: primario 

(agricultura, gandería e silvicultura), secundario (industria e construción) e 

terciario (servizos). 

 

  Segundo o censo de 2001 a distribución da poboación ocupada era a 

seguinte: 

 

  

SECTOR 

HOMES MULLERES TOTAL  

N % N % N % 

1º Agricultura 196 14 141 21,93 337 16,49 
30,58 

Pesca 263 18,78 25 3,89 288 14,09 
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SECTOR 

HOMES MULLERES TOTAL  

N % N % N % 

2º Industria 166 11,86 96 14,93 262 12,83 
34,27 

Construción 432 30,86 6 0,93 438 21,44 

3º Servizos 343 24,5 375 58,32 718 35,15 35,15 

 Total 1400 100 643 100 2043 100  

FONTE:  IGE: Instituto Galego de Estatística, Censos de poboación e vivendas 2001 

 

  Os tres sectores atópanse practicamente igualados sendo un pouco máis 

alto o correspondente ao sector servizos. 

 

  A agricultura, como xa se reflectiu anteriormente, recolle unha porcentaxe 

relevante de poboación activa (16,49%) equiparable aos porcentaxes dedicados 

á pesca e á industria (14,09% e 12,83% respectivamente). 

 

Este papel do sector primario, corrobórase se temos en conta a distribución xeral 

de terras, xa que a superficie total das explotacións agrícolas ascende a 6271 

Ha., o que representa o 52 % da extensión total do municipio 

 

GRUPOS 1989 1999 2009 % Variac. 
89-99 

% Variac. 
99-09 

% Variac. 
89-09  Ha % Ha % Ha % 

Terras 
labradas 

1,117 14,07% 975 11,39% 1352 21,56% -12,71% 38,67% 21,04% 

Terras para 
pastos 

permanentes 
1,209 15,23% 2030 23,72% 1879 29,96% 67,91% -7,44% 55,42% 

Especies 
arbóreas 
forestais 

3,683 46,40% 4461 52,13% 2870 45,77% 21,12% -35,66% -22,07% 

Outras terras 1,929 24,30% 1091 12,75% 170 2,71% -43,44% -84,42% -91,19% 

TOTAL 7938 100% 8557 100% 6271 100% 7,80 % -26,71 % -21,00 % 

 

 

Os datos que se amosan a continuación aproximan a valorar na súa xusta 

medida dentro da economía do municipio o peso do sector gandeiro, sobre todo 

o bovino. 

 

Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves 

Coellas 

nais 

5239 81 5 1065 58 99 3 

Censo agrario de 2009 
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A actividade pesqueira da comarca céntrase principalmente nos núcleos de 

Fisterra e de Muxía, nos que ademais hai lonxa. Para o municipio de Muxía 

supón un 14,10% da súa poboación ocupada (segundo o censo do 2001), sendo 

unha actividade que aglutina máis traballadores, por exemplo, que a industria.  

 

Trátase dunha pesca de baixura e moi artesanal. O número de embarcacións é 

máis ben escaso e o seu tonelaxe é baixo (por debaixo das 10 T.R.B.). As 

embarcacións máis grandes usan as artes do palangre e do arrastre mentres 

que as máis pequenas outras artes máis tradicionais, como as nasas e os 

trasmallos. 

 

  En canto á actividade comercial e industrial, supón un total de 69,41 % da 

poboación activa (segundo o censo de 2001), englobando a industria, 

construción e servizos. 

 

  Dos tres, o primeiro lugar ocúpao o sector servizos, co 35,14%, o que 

comparándoo cos datos do 1991 (21,9%) confirma o ascenso do sector. O 

segundo e o terceiro lugar ocúpao o sector da construción (21,44%), e o da 

industria (12,82%), sendo este último o que aglutina menor número de 

traballadores posto que en Muxía só existen algunhas empresas dedicadas á 

madeira (serradoiros) mentres que a industria a maior escala concéntrase nos 

municipios limítrofes de Dumbría e Cee que ten estaleiros e Carburos Metálicos. 

 

 

3.2.3. - Patrimonio cultural 

 

  Muxía reúne un bo número de elementos catalogados polo Servizo de 

arquitectura da Subdirección Xeral do Instituto de Conservación e Restauración 

de Bens Culturais (Consellería de Cultura), aos que compre os elementos que 

tras o traballo de campo se consideran de interese para a súa inclusión no 

catálogo municipal. 

 

ARQUITECTURA RELIXIOSA: 
IGREXAS, CAPELAS, CEMITERIOS E CASAS RECTORAIS 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

BA 1 IGREXA DE SAN XOÁN DE BARDULLAS GRIXA  BARDULLAS 

CA 1 IGREXA DE SAN FIZ CABERTA CABERTA 

CO 1 IGREXA DE SAN PEDRO COUCIEIRO COUCIEIRO 

CO 2 CASA RECTORAL COUCIEIRO COUCIEIRO 

CO 3 ERMIDA DE SANTO OUTELO CASTRO COUCIEIRO 
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ARQUITECTURA RELIXIOSA: 
IGREXAS, CAPELAS, CEMITERIOS E CASAS RECTORAIS 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

CO 4 CAPELA DE O ESPIÑO TRASUFRE COUCIEIRO 

CO 5 CAPELA DE SAN MIGUEL MONTE DE SAN MIGUEL COUCIEIRO 

CO 6 CAPELA DE  MORPEGUITE MORPEGUITE COUCIEIRO 

CO 7 CAPELA DE  VILARMIDE PASANTES COUCIEIRO 

CO 8 CAPELA DE SANTA MARIÑA SANTA MARIÑA COUCIEIRO 

FR 1 IGREXA DE SANTA LOCACIA DE FRIXE GRIXA FRIXE 

FR 2 RECTORAL NOVA GRIXA FRIXE 

LE 1 IGREXA DE SAN PEDRO DE LEIS LEIS LEIS 

MO 1 IGREXA DE SAN XIAO DE MORAIME MORAIME MORAIME 

MO 2 CASA RECTORAL DE SAN XIAO MORAIME MORAIME 

MO 3 ERMIDA DE SAN ROQUE MONTE DE SAN ROQUE MORAIME 

MR 1 IGREXA DE SANTA MARÍA MORQUINTIÁN MORQUINTIÁN 

MU 1 IGREXA DE SANTA MARÍA DE MUXÍA MUXÍA MUXÍA 

MU 2 
IGREXA DO SANTUARIO DE NOSA SEÑORA 

DA BARCA 
MUXÍA MUXÍA 

MU 3 CASA RECTORAL DE NOSA SEÑORA DA 
BARCA 

MUXÍA MUXÍA 

NE 1 IGREXA DE SAN CRISTOVO DE NEMIÑA NEMIÑA NEMIÑA 

O 1 IGREXA DE NOSA SEÑORA DE A O ON, A O 

O 2 CASA RECTORAL DE NOSA SEÑ. DE A O ON, A O 

O 3 CEMITERIO DE NOSA SEÑ. DE A O ON, A O 

OZ 1 IGREXA DE SAN MARTIÑO DE OZÓN SAN MARTIÑO OZÓN 

OZ 2 CASA RECTORAL SAN MARTIÑO OZÓN 

OZ 3 CAPELA DE SAN ISIDRO QUINTÁNS OZÓN 

OZ 4 CAPELA DA VIRXE DO PILAR SUXO OZÓN 

TO 1 IGREXA DE SAN MARTIÑO DE TOURIÑÁN  TOURIÑÁN 

TO 2 CASA RECTORAL  TOURIÑÁN 

VI 1 IGREXA DE SAN CIBRÁN DE VILASTOSE GRIXA VILASTOSE 

VI 2 CASA RECTORAL GRIXA VILASTOSE 

VI 3 CAMPANARIO DE SAN CIBRÁN GRIXA VILASTOSE 

VU 1 IGREXA DE SANTISO SANTISO VUITURÓN 

 

ARQUITECTURA CIVIL: VIVENDAS E OUTROS 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

BA 2 CONXUNTO DE EDIFICACIONS BALDOMAR BARDULLAS 

BA 3 CASA GRIXA BARDULLAS 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                          VII-39 
 
 

 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

ARQUITECTURA CIVIL: VIVENDAS E OUTROS 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

FR 3 CASA GRIXA FRIXE 

CO 9 CASA 1 CASTRO, O COUCIEIRO 

CO 10 CASA 2 CASTRO, O COUCIEIRO 

CO 11 CASA GRANDE DE COUCIEIRO COUCIEIRO COUCIEIRO 

CO 12 CASA  DA  FARRAPIÑA FARRAPIÑA COUCIEIRO 

CO 13 CASA MORPEGUITE COUCIEIRO 

CO 14 CASA CON PATÍN MORPEGUITE COUCIEIRO 

CO 15 CASA DE TRILLO SANTA MARIÑA COUCIEIRO 

CO 16 CASA DOS FANDIÑOS SORNA COUCIEIRO 

CO 17 CASA 1 TRASUFRE COUCIEIRO 

CO 18 CASA 2 TRASUFRE COUCIEIRO 

CO 19 CASA 3 TRASUFRE COUCIEIRO 

CO 20 CASA VILARMIDE COUCIEIRO 

LE 2 CASA LEIS LEIS 

LE 3 ESCOLA  DE LEIS LEIS LEIS 

MO 4 CASA ANOBRES MORAIME 

MO 5 CASA LABEXO MORAIME 

MO 6 CASA FRONTE Á  IGREXA MORAIME MORAIME 

MO 7 CASA NO ADRO MORAIME MORAIME 

MO 8 CASA MUÍÑOS MORAIME 

MO 9 DÚAS CASAS  SERANTES MORAIME 

MO 10 PAZO DE SERANTES SERANTES MORAIME 

MR 2 CASAL DE CUÑO CUÑO MORQUINTIÁN 

MU 4 FÁBRICA DE SALAZÓN MUXÍA MUXÍA 

MU 5 CASAS EN FILEIRA 1 MUXÍA MUXÍA 

MU 6 CASA CON SOPORTAL MUXÍA MUXÍA 

MU 7 CASA 1 MUXÍA MUXÍA 

MU 8 CASA CON PATÍN MUXÍA MUXÍA 

MU 9 CASA 2 MUXÍA MUXÍA 

MU 10 CASA 3 MUXÍA MUXÍA 

MU 11 PAZO EN MUXÍA MUXÍA MUXÍA 

MU 12 CASA 4 MUXÍA MUXÍA 

MU 13 CASA 5 MUXÍA MUXÍA 

MU 14 CASA 6 MUXÍA MUXÍA 

MU 15 CASA 7 MUXÍA MUXÍA 

MU 16 CASA 8 MUXÍA MUXÍA 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                          VII-40 
 
 

 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

ARQUITECTURA CIVIL: VIVENDAS E OUTROS 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

MU 17 CASA 9 MUXÍA MUXÍA 

MU 18 CASA 10 MUXÍA MUXÍA 

MU 19 CASA 11 MUXÍA MUXÍA 

MU 20 CASA 12 MUXÍA MUXÍA 

MU 21 CASA 13 MUXÍA MUXÍA 

MU 22 CASA 14 MUXÍA MUXÍA 

MU 23 CASA 15 MUXÍA MUXÍA 

MU 24 CASAS EN FILEIRA 2 MUXÍA MUXÍA 

MU 25 CASAS EN FILEIRA 3 MUXÍA MUXÍA 

MU 26 CASA 16 MUXÍA MUXÍA 

MU 27 CASA 17 MUXÍA MUXÍA 

MU 28 CASA 18 MUXÍA MUXÍA 

MU 29 ANTIGO HOTEL MUXÍA MUXÍA 

NE 2 CASA DE VILELA VILELA DE NEMIÑA NEMIÑA 

O 4 CONXUNTO DE CASAS ON, A O 

O 5 CASA ON, A O 

O 6 CASA DO PRÍN SENDÓN O 

O 7 CASAS SENDÓN O 

OZ 5 CASA  AGRANZÓN OZÓN 

OZ 6 CASA DE LEIS ÁLVARO OZÓN 

OZ 7 CASA  CASTELO OZÓN 

OZ 8 CASA DE SEÑORES DA CAMARIÑANA SEÑORES OZÓN 

OZ 9 CASA ART-DECÓ QUINTÁNS OZÓN 

OZ 10 CASA DE SALGUEIROS QUINTÁNS OZÓN 

OZ 11 CASA FRONTE AO PAZO QUINTÁNS OZÓN 

OZ 12 CASA NA PLAZA QUINTÁNS OZÓN 

OZ 13 CASA  NO LUGAR DO PAZO QUINTÁNS OZÓN 

OZ 14 PAZO DE QUINTÁNS QUINTÁNS OZÓN 

OZ 15 CASA FRONTE Á IGREXA SAN MARTIÑO OZÓN 

OZ 16 CASA DE VILARVELLO  SUXO OZÓN 

OZ 17 CASA EN VILARVELLO  SUXO OZÓN 

OZ 18 CASA MESURA VILAR DE SOBREMONTE OZÓN 

OZ 19 CASA 1 VILAR DE SOBREMONTE OZÓN 

OZ 20 CASA 2 VILAR DE SOBREMONTE OZÓN 

VI 4 CASA DO RIXELO CALO VILASTOSE 

VI 5 CASA  DE CIBRÁN CIBRÁN VILASTOSE 
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ARQUITECTURA CIVIL: VIVENDAS E OUTROS 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

VI 6 CASA 1 SENANDE VILASTOSE 

VI 7 CASA 2 SENANDE VILASTOSE 

VI 8 CONXUNTO DE CASAS SENANDE VILASTOSE 

VI 9 PAZO DE SENANDE SENANDE VILASTOSE 

VU 2 CONXUNTO DE EDIFICACIÓNS SAMBADE VUITURÓN 

VU 3 CASA 1 VUITURÓN VUITURÓN 

VU 4 CASA 2 VUITURÓN VUITURÓN 

 

ARQUITECTURA CIVIL: FARO 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

TO 3 FARO DE TOURIÑÁN PETÓN GRANDE TOURIÑÁN 

 

ARQUITECTURA POPULAR: CRUCEIROS 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

BA 4 CRUCEIRO DE BARDULLAS GRIXA BARDULLAS 

CA 2 CRUCEIRO DE SAN FIZ CABERTA CABERTA 

CA 3 CRUCEIRO DE  MINTIRÁNS MINTIRÁNS CABERTA 

CO 21 CRUCEIRO DE SANTO OUTELO CASTRO COUCIERO 

CO 22 CRUCEIRO DE SAN PEDRO COUCIERIO COUCIERO 

CO 23 CRUZ NA PORTA DO ADRO COUCIEIRO  COUCIEIRO 

CO 24 CRUCEIRO DE MONTESIÑOS MONTESIÑOS COUCIEIRO 

CO 25 CRUCEIRO DE SANTA MARIÑA SANTA MARIÑA COUCIEIRO 

CO 26 CRUCEIRO DO MIRTO SORNA COUCIEIRO 

CO 27 CRUCEIRO DE TRASUFRE TRASUFRE COUCIEIRO 

CO 28 CRUCEIRO DA CORREDOIRA TRASUFRE COUCIEIRO 

CO 29 CRUCEIRO DE VILARMIDE PASANTES COUCIEIRO 

FR 4 CRUCEIRO  FRIXE FRIXE 

LE 4 CRUCEIRO  LEIS LEIS 

MO 11 CRUCEIRO DE ARMEAR ARMEAR MORAIME 

MO 12 CRUCEIRO DE SAN ROQUE MONTE DE SAN ROQUE MORAIME 

MO 13 CRUCEIRO DO ADRO MORAIME MORAIME 

MO 14 CRUCEIRO DO IGREXARIO MORAIME MORAIME 

MR 3 CRUCEIRO DE MORQUINTIÁN MORQUINTIÁN  MORQUINTIÁN 

MU 30 CRUCEIRO DO ADRO MUXÍA MUXÍA 

MU 31 CRUCEIRO DO MIRADOR MUXÍA MUXÍA 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                          VII-42 
 
 

 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

ARQUITECTURA POPULAR: CRUCEIROS 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

MU 32 CRUCEIRO DA BARCA MUXÍA MUXÍA 

MU 33 CRUCEIRO DO PENEDO MUXÍA MUXÍA 

MU 34 CRUCEIRO  MUXÍA MUXÍA 

O 8 CRUCEIRO DO ADRO O O 

OZ 21 CRUCEIRO   OZÓN 

OZ 22 CRUCEIRO DE PEDRAGAS PEDRAGAS OZÓN 

OZ 23 CRUCEIRO DE QUINTÁNS QUINTÁNS OZÓN 

OZ 24 CRUCEIRO DE SAN MARTIÑO SAN MARTIÑO OZÓN 

OZ 25 CRUCEIRO DO ADRO  SAN MARTIÑO OZÓN 

OZ 26 CRUCEIRO DO IGREXARIO SAN MARTIÑO OZÓN 

OZ 27 CRUCEIRO  SAN MARTIÑO OZÓN 

OZ 28 CRUCEIRO DE SUXO SUXO OZÓN 

TO 4 CRUCEIRO DE TOURIÑÁN  TOURIÑÁN 

VI 10 CRUCEIRO DE CALO CALO VILASTOSE 

VI 11 CRUCEIROS DA CANCELA CRUCEIROS DA CANCELA VILASTOSE 

VI 12 CRUCEIRO DE VILASTOSE VILASTOSE VILASTOSE 

VU 5 CRUCEIRO DO MONTE VUITURÓN  (MONTE) VUITURÓN 

VU 6 CRUCEIRO DE SANTISO SANTISO VUITURÓN 

VU 7 CRUCEIRO DE SAMBADE MONTE DAS PEDREIRAS BUITURÓN 

 

ARQUITECTURA POPULAR: FONTES E LAVADOIROS 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

BA 5 FONTE E LAVADOIRO BARDULLAS BARDULLAS 

CO 30 LAVADOIRO MORPEGUITE COUCIERO 

CO 31 FONTE MORPEGUITE COUCIERO 

CO 32 FONTE DO ESPIÑO TRASUFRE COUCIERO 

FR 5 LAVADOIRO CASTRO FRIXE 

FR 6 LAVADOIRO LOALO FRIXE 

MO 15 FONTE E LAVADOIRO MORAIME MORAIME 

MO 16 FONTE LOURIDO MORAIME 

MO 17 FONTE XURARANTES MORAIME 

MO 23 CONXUNTO DE MUÍÑOS OS MUÍÑOS MORAIME 

MR 4 FONTE DO CRUCEIRO MORQUINTIÁN MORQUINTIÁN 

MR 5 FONTE E LAVADOIRO NA  IGREXA MORQUINTIÁN MORQUINTIÁN 

MR 6 LAVADOIRO  PRADO MORQUINTIÁN 

MU 35 FONTE DE SANTA MARÍA MUXÍA MUXÍA 
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ARQUITECTURA POPULAR: FONTES E LAVADOIROS 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

MU 36 FONTE DA PLAZA MUXÍA MUXÍA 

O 9 LAVADOIRO ON , A O 

O 10 LAVADOIRO SENDÓN O 

OZ 29 FONTE  SAN MARTIÑO OZÓN 

OZ 30 FONTE DE VILARVELLO SUXO OZÓN 

TO 5 LAVADOIRO E FONTE TOURIÑÁN TOURIÑÁN 

VI 13 FONTE BALTAR VILASTOSE 

VU 8 FONTE E LAVADOIRO SANTISO VUITURÓN 

VU 9 LAVADOIRO VUITURÓN VUITURÓN 

 

ARQUITECTURA POPULAR: HÓRREOS, ALPENDRES E POMBAIS 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

CO 33 HÓRREO DA  RECTORAL COUCIERO COUCIERO 

CO 34 HÓRREOS  MONTESIÑOS COUCIERO 

CO 35 HÓRREO DA CASA DE MORPEGUITE MORPEGUITE COUCIERO 

CO 36 HÓRREO EN MORPEGUITE MORPEGUITE COUCIERO 

CO 37 HÓRREO CON RELOXO DE SOL SANTA MARIÑA COUCIERO 

CO 38 CONXUNTO DE HÓRREOS TRASUFRE COUCIERO 

LE 5 HÓRREO  LEIS LEIS 

MO 18 HÓRREO DA CASA DE LABEXO LABEXO MORAIME 

MO 19 HÓRREO DO PENEDO EN LABEXO LABEXO MORAIME 

MO 20 HÓRREO DE MORAIME MORAIME MORAIME 

MO 21 POMBAL E PENDELLO LABEXO MORAIME 

MR 7 CONXUNTO DE HÓRREOS CUÑO MORQUINTIÁN 

MR 8 HÓRREO DA  CASA DE LÓPEZ  MORQUINTIÁN 

MU 37 POMBAL MUXÍA MUXÍA 

NE 3 HÓRREO  NEMIÑA NEMIÑA 

NE 4 HÓRREO  VILELA DE NEMIÑA NEMIÑA 

NE 5 POMBAL DE CASA DE VILELA VILELA DE NEMIÑA NEMIÑA 

O 11 HÓRREOS EN SENDÓN SENDÓN O 

O 12 ALPENDRE O O 

O 13 PALLEIRA 1 SENDÓN O 

O 14 PALLEIRA 2 SENDÓN O 

OZ 31 ALPENDRE AGRANZÓN OZÓN 

OZ 32 HÓRREO EN ÁLVARO ÁLVARO OZÓN 

OZ 33 POMBAL E HÓRREO FUMIÑEO OZÓN 
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ARQUITECTURA POPULAR: HÓRREOS, ALPENDRES E POMBAIS 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

OZ 34 ALPENDRE FUMIÑEO OZÓN 

OZ 35 HÓRREO TRAS SAN ISIDRO QUINTÁNS OZÓN 

OZ 36 HÓRREO CON PINÁCULOS QUINTÁNS OZÓN 

OZ 37 HÓRREO DA CASA DE SALGUEIROS QUINTÁNS OZÓN 

OZ 38 HÓRREO DE OZÓN SAN MARTIÑO OZÓN 

OZ 39 HÓRREO EN VILARVELLO 1 SUXO OZÓN 

OZ 40 HÓRREO EN VILARVELLO 2 SUXO OZÓN 

OZ 41 HÓRREO DA CASA DE VILARVELLO SUXO OZÓN 

OZ 42 HÓRREO DA CASA MESURA VILAR DE SOBREMONTE OZÓN 

OZ 43 ALPENDRE VILAR DE SOBREMONTE OZÓN 

VI 14 POMBAL  SENANDE VILASTOSE 

 

ARQUITECTURA POPULAR: MUÍÑOS 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

BA 6 MUÍÑO 1  BARDULLAS 

BA 7 MUÍÑO 2  BARDULLAS 

CO 39 MUÍÑO 1 COUCIEIRO COUCIERO 

CO 40 MUÍÑO 2 FARRAPIÑA COUCIERO 

CO 41 MUÍÑO 3 MORPEGUITE COUCIERO 

CO 42 MUÍÑO 4 SORNA COUCIERO 

MO 22 MUÍÑO VILARIÑO, O MORAIME 

MU 38 MUÍÑO EN A BAIUCA A BAIUCA MUXÍA 

NE 6 MUÍÑOS DE VILELA VILELA DE NEMIÑA NEMIÑA 

O 15 CONXUNTO DE  MUÍÑOS SENDÓN O 

OZ 44 MUÍÑO 1 CASENLAS OZÓN 

OZ 45 MUÍÑO 2 CASTELO OZÓN 

OZ 46 MUÍÑO 3 PEROPOMBO OZÓN 

OZ 47 MUÍÑO 4 SAN MARTIÑO OZÓN 

OZ 48 MUÍÑO 5 CEBRÁNS OZÓN 

TO 6 MUÍÑO  MOREIRA TOURIÑÁN 

 

ARQUITECTURA POPULAR: OUTROS 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

BA 8 CURRO BALDOMAR BARDULLAS 

MU 39 SECADOIROS DE CONGRO MUXÍA MUXÍA 
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ARQUITECTURA POPULAR: OUTROS 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

MU 40 SECADOIROS E ALMACÉN DE CONGRO MUXÍA MUXÍA 

O 16 ALBARIZA SENDÓN O 

 

OUTROS 

CO. DENOMINACIÓN SITUACIÓN PARROQUIA 

CO 43 CORREDOIRA  DA CRUZ TRASUFRE COUCIERO 

MU 41 PEDRAS DE ABALAR E  DOS CADRÍS MUXÍA MUXÍA 

MU 42 MUROS DE PEDRA TRADICIONAIS MUXÍA MUXÍA 

MU 43 MURO DE PEDRA E EDIFICACIÓN MUXÍA MUXÍA 

 

 

  En canto ao patrimonio arqueolóxico de Muxía, un total de 60 elementos 

están localizados e inventariados pola Direccción Xeral de Patrimonio Cultural. 

 

CLAVE XACEMENTO PARROQUIA 
ADSCRIPCION 

CULTURAL 

GA 15052001 CASTRO DE CASTRO, CASTRO DE FRIXE FRIXE 
IDADE DO 

FERRO 

GA 15052002 XACEMENTO ROMANO-MEDIEVAL MORAIME 
ROMANO/ 

MEDIEVAL 

GA 15052003 OS CASTROS DE MEREXO, A MURALLA MORAIME IDADE DO 

FERRO 

GA 15052004 CASTROSIL A ON IDADE DO 

FERRO 

GA 15052005 CASTRO DE LOURIDO MORAIME IDADE DO 

FERRO 

GA 15052006 CASTROVERDE MORAIME 
IDADE DO 

FERRO 

GA 15052007 
MONTE DE CASTRO, CASTRO DE XANSÓN 

MORAIME 
IDADE DO 

FERRO 

GA 15052008 CASTRIÑO DE VILELA MORQUINTIÁN IDADE DO 

FERRO 

GA 15052009 CASTRO DE TOURIÑÁN. ILLOTE do CASTELO TOURIÑÁN 
IDADE DO 

FERRO 

GA 15052010 CASTRO DE QUEIROSO NEMIÑA 
IDADE DO 

FERRO 

GA 15052011 CASTRO DE CASTRO.CASTRO DE COUCIEIRO COUCIEIRO 
IDADE DO 

FERRO 

GA 15052012 CASTRO DE MINTIRÁNS MINTIRÁNS 
IDADE DO 

FERRO 

GA 15052013 MÁMOA DO CAMPO DA FORCA MORAIME NEOLÍTICO 

GA 15052014 MÁMOA DO MONTE DO FACHO DE LOURIDO MORQUINTIÁN NEOLÍTICO 

GA 15052015 MÁMOA DE VILELA MORQUINTIÁN NEOLÍTICO 

GA 15052016 MÁMOA DE MORQUINTIÁN MORQUINTIÁN NEOLÍTICO 

GA 15052017 MÁMOA DO MONTE CARDOSA TOURIÑÁN NEOLÍTICO 
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CLAVE XACEMENTO PARROQUIA 
ADSCRIPCION 

CULTURAL 

GA 15052018 MÁMOA DO MONTE SEIXO TOURIÑÁN NEOLÍTICO 

GA 15052019 MÁMOA Nº1 DO CRUCEIRO DE ALONSO NEMIÑA NEOLÍTICO 

GA 15052020 MÁMOA Nº2 DO CRUCEIRO DE ALONSO NEMIÑA NEOLÍTICO 

GA 15052021 MÁMOA Nº3 DO CRUCEIRO DE ALONSO NEMIÑA NEOLÍTICO 

GA 15052022 MÁMOA DE BARDULLAS BARDULLAS NEOLÍTICO 

GA 15052023 MÁMOA DE FRIXE FRIXE NEOLÍTICO 

GA 15052024 MÁMOA DO PRADO DA FARIÑA OZÓN NEOLÍTICO 

GA 15052025 MÁMOA DE CASA DO MONTE OZÓN NEOLÍTICO 

GA 15052026 MÁMOA DO ALTO DA MINA DE ARMEAR MORAIME NEOLÍTICO 

GA 15052027 MÁMOA DE FUMIÑEO VILASTOSE NEOLÍTICO 

GA 15052028 MÁMOA DE BALTAR VILASTOSE NEOLÍTICO 

GA 15052029 MÁMOA DA CRUZ DE SANTOS VILASTOSE NEOLÍTICO 

GA 15052030 PRADO DAS MINAS DE TRAS DA PEDRA 1 OZÓN NEOLÍTICO 

GA 15052031 PRADO DAS MINAS DE TRAS DA PEDRA 2 OZÓN NEOLÍTICO 

GA 15052032 PRADO DAS MINAS DE TRAS DA PEDRA 3 OZÓN NEOLÍTICO 

GA 15052033 MÁMOA DO SANGUIÑAL OZÓN NEOLÍTICO 

GA 15052034 MÁMOA DA PEDRA DO FRADE A O NEOLÍTICO 

GA 15052035 MÁMOA DO CUME DO MONTE AGRANZÓN OZÓN NEOLÍTICO 

GA 15052036 MÁMOA Nº1 DO MONTE AGRANZÓN OZÓN NEOLÍTICO 

GA 15052037 MÁMOA Nº2 DO MONTE AGRANZÓN OZÓN NEOLÍTICO 

GA 15052038 MÁMOA Nº3 DO MONTE AGRANZÓN OZÓN NEOLÍTICO 

GA 15052039 MÁMOA Nº4 DO MONTE AGRANZÓN OZÓN NEOLÍTICO 

GA 15052040 MÁMOA DO ALTO DAS MINAS DE VILASTOSE VILASTOSE NEOLÍTICO 

GA 15052041 PRADO DAS MINAS DE VILASTOSE 1 VILASTOSE NEOLÍTICO 

GA 15052042 PRADO DAS MINAS DE VILASTOSE 2 VILASTOSE NEOLÍTICO 

GA 15052043 PRADO DAS MINAS DE VILASTOSE 3 VILASTOSE NEOLÍTICO 

GA 15052044 MÁMOA Nº1 DE SENANDE VILASTOSE NEOLÍTICO 

GA 15052045 MÁMOA Nº2 DE SENANDE VILASTOSE NEOLÍTICO 

GA 15052046 MÁMOA DO MONTECELO DE SENANDE VILASTOSE NEOLÍTICO 

GA 15052047 MÁMOA DO MONTE DE SAN  MIGUEL COUCIEIRO NEOLÍTICO 

GA 15052048 MÁMOA Nº1 DOS MONTESIÑOS CABERTA NEOLÍTICO 

GA 15052049 MÁMOA Nº2 DOS MONTESIÑOS CABERTA NEOLÍTICO 

GA 15052050 MOSTEIRO DE SANTA MARÍA DE OZÓN OZÓN MEDIEVAL 

GA 15052051 ALTO DAS PEDRAS MIÚDAS MORAIME 
MEDIEVAL/ 

MODERNO 

GA 15052052 
MÁMOA Nº 2 DE BARDULLAS 

MÁMOA Nº 2 FONTE CABANAS 
BARDULLAS NEOLÍTICO 

GA 15052053 
MÁMOA Nº 3 DE BARDULLAS 

MÁMOA Nº 3 FONTE CABANAS 
BARDULLAS NEOLÍTICO 

GA 15052054 MÁMOA DE LAGOELA MORQUINTIÁN NEOLÍTICO 

GA 15052055 MAMO DAS AFERROAS MORQUINTIÁN NEOLÍTICO 

GA 15052056 FONTE FIEIRO COUCIEIRO NEOLÍTICO 

GA 15052057 MAMOÍÑAS DA LAGOA M1 COUCIEIRO NEOLÍTICO 

GA 15052058 MAMOÍÑAS DA LAGOA M2 COUCIEIRO NEOLÍTICO 
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CLAVE XACEMENTO PARROQUIA 
ADSCRIPCION 

CULTURAL 

GA 15052059 GRAVADO DO OUTEIRO DE DONA URRACA MORQUINTIÁN 
INDETERMINAD/ 

MEDIEVAL 

GA 15052REF AGRO DAS CEBOLAS DO QUEIROSO NEMIÑA 
INDETERMINAD/

ROMANO 

 

 

  Polo concello de Muxía descorre unha desviación do Camiño de Santiago, 

dende finais da Idade Media, que conduce a Fisterra e Muxía. Dentro do 

concello, hai dúas variantes do camiño: a variante Olveiroa- Muxía e a variante 

Muxía- Fisterra. 

 

  A variante Olveiroa - Muxía ten o seguinte percorrido:  

 

  O Camiño que ven de Santiago sepárase na aldea de Hospital no municipio 

de Dumbría, continuando o que vai cara Fisterra por Buxantes e o que vai a 

Muxía por Dumbría. Neste último, despois de atravesar o río pola Pontevella, o 

peregrino introdúcese dende Dumbría polo Camiño Real ata Trasufre, onde se 

atopará a Capela da Santiña do Espiño. A continuación de Trasufre, despois de 

atravesar o Río Castro, tomará o peregrino o primeiro camiño á dereita (tamén 

Camiño Real), chegando así ao lugar de Senande, coa súa feira (que se celebra 

o primeiro luns de cada mes) e a súas casas señoriais con importantes escudos 

de nobreza. Do campo da feira proseguimos en dirección a Vilastose, onde se 

pode ver a igrexa cun curioso campanario, exento da mesma. 

 

  Saíndo de Vilastose, despois de percorrer 300 m. aproximadamente, 

tomaremos o camiño da dereita que vai ata Quintáns, pasando polos seguintes 

lugares: Cruce da Naca de Eguas e o Prado da Rega e Caduzo. En Quintáns 

visitaremos a Capela fundada no s. XVII e adicada a San Isidro Labrador e a 

Santa María da Cabeza, sen esquecer o cruceiro que se atopa no Campo de 

Abaixo da vila. De Quintáns saímos pola praza principal que é o símbolo de maior 

identidade deste lugar e, pasando polo medio da aldea, retomamos a ruta en 

dirección a Pedragas (antigo camiño de peregrinación e procesións locais); ao 

chegar ao mencionado lugar de Pedragas podemos admirar o seu cruceiro e 

tamén a curiosa Cerca da Pedra da única casa existente neste lugar, a medio 

camiño entre Quintáns e San Martiño de Ozón. Nesta última vila admiraremos a 

beleza do antigo mosteiro e da súa igrexa románica. 

 

  De San Martiño de Ozón prosegue o Camiño por Vilar de Sobremonte, pero 

o novo ensanche da estrada Berdoias-Muxía volveuno moi perigoso para os 

viandantes, polo que se impón buscar unha pequena variante que nos fará 

descubrir fermosas paisaxes mariñas. Polo tanto, tomaremos o camiño que leva 
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dende a igrexa de San Martiño de Ozón ata Merexo, seguindo polo Alto de Vilela 

ata chegar a Os Muíños. O nome deste lugar fai referencia aos moitos muíños 

que houbera no lugar, conservándose aínda algúns deles. Na actualidade é o 

lugar máis poboado da parroquia de Moraime, facendo de centro de 

comunicacións cara Cee e Fisterra, así como cara o Ponte do Porto. 

 

  Dende Os Muíños atravesamos o río Negro (o que desemboca na extensa 

praia de Area Maior, lugar concorrido na temporada de verano), e subindo unha 

pequena costa chegaremos ao Mosteiro de San Xiao de Moraime coa súa igrexa 

románica datada do século XII. Despois subiremos por Casasnovas ata 

atravesar a estrada Berdoias-Muxía, introducíndonos por un camiño que nos 

levará á capela de San Roque, moi preto do lugar de Chorente. 

 

  Aínda que dende sempre o camiño que vai de Moraime a Muxía se 

percorría baixando a Carrúa e pasando xunto a Figueiras, a beleza da paisaxe 

invítanos a camiñar xunto ao mar. Deste xeito dende a capela de San Roque 

baixaremos cara a mar e chegaremos á praia de Espiñeirido e, tomando unha 

parte de camiño que rodea o mar, entraremos en Muxía pola praia da Cruz. no 

camiño que nos leva á Barca visitaremos a igrexa románica - mariñeira de Santa 

María de Muxía, que se encontra nun excelente estado de conservación. Un 

camiño empedrado condúcenos en poucos minutos ata o Santuario da Barca. 

 

 

A variante Fisterra – Muxía ten o seguinte percorrido:  

 

  De Fisterra pódese ir a Muxía por un camiño próximo á costa a través de 

Escaselas, Hermereduxo de Baixo, San Salvador, Denle, Castromiñán, Arenal 

do Rostro, Canosa, Lires, e xa dentro de Muxía, Vaosilveiro, Frixe, Loalo, 

Guisamonde, Morquintián, Vilela, Xurarantes, Lourido e Muxía. Antes de 

alcanzar a vila mariñeira atopamos o mosteiro de Moraime coa súa igrexa 

románica. O Santuario da Barca é o fin desta desviación.  

 

  O retorno a Santiago facíase pola costa bordeando o mítico monte do Pindo 

ata Muros e Noia, que foron importantes portos do señorío compostelán e 

conservan interesantes cascos antigos. Algúns aproveitaban a volta para 

coñecer Padrón. 
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3.3. - Fluxos 

 

  Os fluxos son indicadores das interrelacións establecidas entre o medio 

socioeconómico e o físico-natural, artelladores do modelo territorial resultante. 

Cabe distinguir entre os fluxos de entrada e os de saída. 

 

3.3.1. - Abastecemento 

 

  No municipio de Muxía existen varios depósitos de distintas titularidades, 

tal coma se recolle no plano de información correspondente do PXOM e na imaxe 

que segue (vense onde están situados os depósitos existentes, en cor vermello 

os municipais, e en azul os veciñais): 
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  Estes depósitos sérvense por distintas captacións existentes tal coma 

amósase no seguinte cadro: 

 

CÓD. CAPTACIÓN* 
NOME 

CAPTACIÓN* 

CÓD. DA MASA DE 

AUGA* 
POB.* 

VOL. 

m³/día* 

TITULARIDADE 

DA REDE Á 

QUE SERVE 

DEPÓSITO 

AO QUE 

SERVE 

ES014ZCCM000001499 
MONTE DE 

AGRANZON 
ES.014.NR.171.000.02.00 36 12,6 Veciñal 24 

ES014ZCCM000000985 XURANTES ES01414 38 13,3 Veciñal 13 

ES014ZCCM000001479 MUINOS (OS) ES01414 603 211,05 Municipal 1,2 e 3 

ES014ZCCM000001482 
MONTE 

CUNCHAN 
ES01414 66 23,1 Veciñal 16 

ES014ZCCM000001483 
MONTE 

CARDOSA 
ES01414 58 20,3 Veciñal 22 

ES014CACH000000982 
CONFURCO 

(O) 
14.009 14 4,9 Veciñal 12 

ES014CACH000000983 
CONFURCO 

(O) 
14.009 14 4,9 Veciñal 12 

ES014CACH000000984 
CONFURCO 

(O) 
14.009 14 4,9 Veciñal 12 

ES014CACH000000986 PION (O) 14.009 131 45,85 Veciñal 21 

ES014CACH000000987 
PERON DA 

PERILLA 
14.009 89 31,15 Veciñal 18 

ES014CACH000001489 FUMIÑEO 14.009 60 21 
Veciñal 20 

ES014CACH000001490 FUMIÑEO 14.009 60 21 

ES014CACH000001493 MONTE VAO 14.009 65 22,75 Veciñal 10 

ES014CACH000001494 
FONTE 

COVAS 
14.009 65 22,75 Veciñal 10 

ES014CACH000001495 RASA (A) 14.009 35 12,25 Veciñal 25 

ES014CACH000001496 
AS 

CANAVEIRAS 
14.009 90 31,5 Veciñal 8 

ES014CACH000001497 BARDULLAS 14.009 124 43,4 Veciñal 6 

ES014CACH000001498 
MONTE 

PASANTES 
14.009 90 31,5 Veciñal 7 

ES014CACH000001480 CROA (A) 14.009 112 39,2 Veciñal 11 

ES014CACH000001481 
MONTE 

CUNCHAN 
14.009 66 23,1 Veciñal 17 

ES014CACH000001484 
FARO DE 

PRADO 
14.009 603 211,05 Municipal 4 e 5 

ES014CACH000001485 
FARO DE 

PRADO 
14.009 603 211,05 Municipal 4 e 5 

ES014CACH000001486 
REGO DO 

LOBO 
14.009 603 211,05 Municipal 4 e 5 

ES014CACH000001487 
REGO DO 

LOBO 
14.009 603 211,05 Municipal 4 e 5 

ES014CACH000001488 
PEDRAS 

VERMELLAS 
14.009 125 43,75 Veciñal 14 

ES014CACH000003018 
PEDREIRA 

(A) 
14.009 0 6,85 Veciñal 19 

 

*Información recollida no Plan Hidrolóxico Galicia- Costa: 

 

        Destas captacións, a de Os Muíños (ES014ZCCM000001479) é a que 

serve ao núcleo urbano de Muxía 

 

 

 

 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                          VII-51 
 
 

 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

Núcleo Urbano: 

 

- Rede de Abastecemento en Muxía: 

De titularidade municipal con tramos de PVC está formada por tubarias 

de  75 mm.,  90 mm. e   110 mm.  

A rede parte do depósito situado no Alto do Enfesto que conta cunha 

capacidade de 800 m3. A tubaria principal ramifícase por todo o núcleo 

sen detectarse zonas onde o abastecemento sexa insuficiente. Hai 

algúns tramos proxectados aínda non realizados. 

 

Núcleos Rurais: 

 

Os núcleos que presentan un proxecto de trazado deste son os seguintes:  

 

- Rede de Abastecemento na parroquia de Bardullas no núcleo de Grixa 

de titularidade municipal dende a captación ata o depósito  (cunha 

capacidade de 16 m3) e veciñal no resto. Ambas de polietileno. A rede 

de distribución está formada por tubarias de  75 mm. 

 

- Rede de Abastecemento na parroquia de Caberta: 

Os núcleos de Caberta, Mintiráns e Sinagoga. polo momento teñen 

unha rede pero non está en uso. 

 

- Rede de Abastecemento na parroquia de Coucieiro: 

- O núcleo de Agar dispón dunha rede de titularidade veciñal, de 

polietileno e formada por tubarias de  63 mm que toma auga do 

depósito veciñal de Trasufre. 

- No núcleo de Vilarmide a rede é de titularidade municipal dende a 

captación ata o depósito (cunha capacidade de 16 m3), cun tramo de 

polietileno e outro sen identificar o material e formada por tubarias de 

 63 mm. O resto da rede é de titularidade veciñal e de polietileno 

formada por tubarias de  63 mm. 

- Núcleo de Pasantes: non se dispoñen de datos referentes a este 

núcleo. 

- Núcleo de Sorna: rede de titularidade municipal dende a captación ata 

o depósito (cunha capacidade de 32 m3) sen especificar o material e 

formada por tubarias de  110 mm. O resto da rede é de titularidade 

veciñal e de polietileno formada por tubarias de  63 mm. 

- Núcleo de Trasufe: rede de titularidade municipal dende a captación 

ata o depósito (cunha capacidade de 100 m3) e veciñal no resto do 

trazado. Ambas redes son de polietileno. As tubarias que constitúen a 

rede de distribución teñen un  63 mm. 
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- Morpeguite abastecido polo depósito de titularidade municipal de O 

Prado, de capacidade 280 m³, e o depósito de Vilar de Sobremonte de 

capacidade 300 m³. 

 

- Rede de Abastecemento na parroquia de Frixe: 

- Núcleo de Castro: rede de titularidade municipal dende a captación 

ata o depósito (cunha capacidade de 50 m3) de polietileno formada 

por tubarias de  63 mm. O resto da rede é de titularidade veciñal cun 

tramo de polietileno e outro sen especificar o material. A rede de 

tubarias de polietileno son de  73 mm e as tubarias de outro material 

son de  30 mm. 

- Núcleo de Loalo: rede de titularidade veciñal e material sen 

especificar formada por tubarias de  30 mm que conecta co depósito 

de Castro. 

- Núcleo de Frixe: rede de titularidade veciñal de polietileno. Rede 

de distribución formada por tubarias de  30 mm. e  110 mm. Ten 

dúas captacións e un depósito (cunha capacidade de 100 m3). 

- Núcleo de Grixa: rede de titularidade veciñal de polietileno. A rede 

de distribución está formada por tubarias de  30 mm e conecta co 

depósito de Frixe. 

 

- Rede de Abastecemento na parroquia de Leis: non hai. 

 

- Rede de Abastecemento na parroquia de Moraime: 

- Núcleo de Alberguería: rede de titularidade municipal de polietileno  

e formada por tubarias de  63 mm. Sérvese do depósito municipal 

de San Roque que ten unha capacidade de 300 m³, que a súa vez 

está conectado co depósito de A Carrúa, de capacidade 300 m³. 

- Núcleo de Añobres: de titularidade veciñal de polietileno e formada 

por tubarias de  90 mm. Conéctase cos depósitos municipais de O 

Prado e Vilar de Sobremonte. 

- O núcleo de Cartel conéctase cos depósitos municipais de O Prado 

e Vilar de Sobremonte. 

- No núcleo de Casasnovas a rede é de titularidade municipal de 

polietileno e formada por tubarias de  40 mm. e  23 mm. Sérvese 

dos depósitos municipais de A Carrúa e San Roque. 

- Núcleo de Castelos: rede de titularidade municipal de polietileno e 

formada por tubarias de  90 mm.,  73 mm. e  30 mm. Sérvese 

dos depósitos municipais de A Carrúa  e San Roque, e O Prado e Vilar 

de Sobremonte. 

- O núcleo de Chorente conéctase co depósito municipal de San 

Roque. 
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- Núcleo de Figueiras de Arriba: rede de titularidade municipal de PVC 

formada por tubarias de  110 mm, que conecta co depósito 

municipal de San Roque. 

- No núcleo de Lourido a rede é de titularidade municipal dende as 

captacións ata o depósito (cunha capacidade de 10 m3). O resto do 

trazado é de titularidade veciñal. O material de ámbalas dúas redes é 

o polietileno e o  das tubarias é de 63 mm. 

- No núcleo de Os Muíños- Labexo a rede é de titularidade municipal. 

Un tramo de polietileno e formado por tubarias de  63 mm. O outro 

de fibrocemento e formada por tubarias de  110 mm. Sérvese do 

depósito municipal de San Roque que ten unha capacidade de 300 

m³, e A Carrúa de 300 m³. 

- No núcleo de Oruxo a rede de abastecemento é de titularidade 

municipal de polietileno e formada por tubarias de  40 mm. 

Conéctase co depósito municipal de San Roque e A Carrúa e co 

veciñal de Xurarantes. 

- Núcleo de Ribas: rede de titularidade veciñal de polietileno e formada 

por tubarias de  90 mm. Conéctase cos depósitos municipais de O 

Prado e Vilar de Sobremonte. 

- No núcleo de Risamonde a rede é de titularidade municipal de 

polietileno e formada por tubarias de  73 mm. Sérvese dos depósitos 

municipais de A Carrúa  e San Roque, e O Prado e Vilar de 

Sobremonte 

- No núcleo de Serantes a rede é de titularidade municipal de 

polietileno e está formada por tubarias de  73 mm. Sérvese dos 

depósitos municipais de A Carrúa  e San Roque, e O Prado e Vilar de 

Sobremonte 

- O núcleo de Vilamaior ten unha rede de titularidade municipal de 

polietileno e formada por tubarias de  160 mm. Conéctase cos 

depósitos municipais de O Prado e Vilar de Sobremonte. 

- No núcleo de Vilariño a rede é de titularidade municipal de polietileno 

e está formada por tubarias de  123 mm. 

- O núcleo de Xanzón sérvese tamén dos depósitos municipais de A 

Carrúa  e San Roque, e O Prado e Vilar de Sobremonte 

- Núcleo de Xurarantes: rede de titularidade municipal dende a 

captación ata o depósito (cunha capacidade de 50 m3) e veciñal no 

resto. Ámbalas dúas son de polietileno e constitúena tubarias de  32 

mm. e  30mm. 

 

- Rede de Abastecemento na parroquia de Morquintián: 

- No núcleo de Vilachán a rede é de titularidade veciñal de polietileno 

e está formada por tubarias de  30 mm. 
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- O núcleo de Vilela ten unha rede de titularidade municipal de 

polietileno formada por tubarias de  40 mm. Ademais ten un depósito 

de capacidade de 20 m3 . 

- No núcleo de Viseo a rede de distribución de auga é de titularidade 

veciñal de polietileno formada por tubarias de  30 mm. e   63 mm. 

Tanto Viseo coma Vilachán están conectados a un depósito veciñal 

de capacidade 50 m³. 

 

- Rede de Abastecemento na parroquia de Nemiña: 

- No núcleo de Nemiña toda a rede é de titularidade municipal de PVC 

e está formada por tubarias de  63 mm. 

- O núcleo de Talón ten unha rede de titularidade municipal de PVC 

formada por tubarias de  63 mm. 

- No núcleo de Vilela a rede é de titularidade municipal de PVC e está 

formada por tubarias de  63 mm. Ten un depósito veciñal propio de 

30 m³ de capacidade. 

Hai un depósito veciñal que abastece aos tres núcleos e ten unha 

capacidade de 50 m³. 

 

- Rede de Abastecemento na parroquia de A O: 

- No núcleo de A On toda a rede de distribución é de titularidade 

veciñal de polietileno formada por tubarias de  40 mm. Parte dun 

depósito con capacidade de 15m3. 

- No núcleo de Sendón tamén a rede é de titularidade veciñal de 

polietileno e está  formada por tubarias de  40 mm que parten do 

mesmo depósito 

 

- Rede de Abastecemento na parroquia de Ozón: 

- No núcleo de Cebráns a rede é de titularidade municipal de 

polietileno e está formada por tubarias de  40 mm. Sérvese do 

depósito municipal de Vilar de Sobremonte 

- No núcleo de Fumiñeo a rede da distribución de auga é de 

titularidade municipal dende a captación ata o depósito (cunha 

capacidade de 30m3) e veciñal no resto do seu percorrido. Ambas son 

de polietileno e a rede de distribución está formada por tubarias de  

63 mm. e de  40 mm. 

- Núcleo de Merexo. Rede de titularidade veciñal de fibrocemento 

formada por tubarias de  63 mm. Conéctase cun depósito veciñal de 

32 m³. 

- Núcleo de Ozón. Rede de titularidade municipal de polietileno 

formada por tubarias de  40 mm.,  32 mm. e  30 mm. Sérvese 

do depósito municipal de Vilar de Sobremonte 
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- Núcleo de Quintáns rede de titularidade municipal de polietileno 

formada por tubarias de  40 mm.,  32 mm. e  30 mm. Sérvese 

do depósito municipal de Vilar de Sobremonte 

- A rede do núcleo de San Martiño constitúena tubarias de titularide 

municipal de polietileno e de  40 mm.,  32 mm. e  30 mm. 

Sérvese do depósito municipal de Vilar de Sobremonte 

- Núcleo de Vilar de Sobremonte. Rede de titularidade municipal de 

polietileno formada por tubarias de  40 mm.,  32 mm. e  30 mm. 

Sérvese do depósito municipal de Vilar de Sobremonte 

Os núcleos de Álvaro- Pedreira e Casenlas- Suxo- Vilarvello teñen un 

depósito veciñal de 200 m³. 

 

- Rede de Abastecemento na parroquia de Touriñán: 

- No núcleo de Touriñán hai unha rede de titularidade municipal dende 

a captación ata o depósito (cunha capacidade de 42 m3) e veciñal no 

resto. Ámbalas dúas son de polietileno. A rede de distribución está 

formada por tubarias de  63 mm. 

 

- Rede de Abastecemento na parroquia de Vilastose: 

- No núcleo de Agrodosio a rede de abastecemento é de titularidade 

veciñal de polietileno formada por tubarias de  40 mm. 

- No núcleo de Senande a rede tamén é de titularidade veciñal de 

polietileno e está formada por tubarias de  40 mm.,  73 mm. e  

90 mm. 

Tanto Agradosío- Grixa, Senande- A Penela, e Vilastose parten dun 

depósito veciñal situado no municipio colindante. 

- O núcleo de Cibrán conéctase cun depósito veciñal de 30 m³ de 

capacidade. 

 

- Rede de Abastecemento na parroquia de Vuiturón: 

- No núcleo de Vuiturón a rede é de titularidade municipal dende a 

captación ata o depósito (cunha capacidade de 72 m3) e veciñal no 

resto. Ámbalas dúas son de polietileno e a rede de distribución está 

formada por tubarias de  32 mm. 
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3.3.3. -  Saneamento 

 

Núcleo Urbano: 

 

- Rede de Saneamento en Muxía: 

de titularidade municipal de P.V.C formado por tubarias de  150mm, 

 200mm,  300mm,  400mm,  600 mm. e  800 mm.  

Existe unha planta depuradora de residuos para 2500 habitantes. A 

depuradora á súa vez verte nun emisario que se atopa no mar máis 

alá da liña imaxinaria que une a Punta da Barca có Alto Corpiño de 

Chorente. 

 

- Rede de Pluviais en Muxía: 

de titularidade municipal de P.V.C formado por tubarias de  315mm, 

 400mm,  500mm,  630mm e  700 mm. 

As tubarias verten directamente ao mar en catro puntos. 

 

Núcleos Rurais: 

 

- Rede de Saneamento na parroquia de Moraime  

- No núcleo de Alberguería a rede de saneamento é de titularidade 

municipal e o material co que está feita é o PVC. 

- No núcleo de Labexo a rede tamén é de titularidade municipal e de 

PVC. 

- No núcleo de Os Muíños a rede é de titularidade municipal de PVC. 

Ademais conta cunha planta depuradora de residuos para 300 

habitantes. 

 

- Rede de Saneamento na parroquia de Ozón: 

- No núcleo de Quintáns a rede de saneamento é de titularidade 

municipal con tramos de formigón e de PVC. Tamén conta cunha 

planta depuradora de residuos para 300 habitantes. 

No asentamento de Ozón existe un pequeno treito de saneamento 

municipal con tubaxes de PVC. Tamén conta cunha EDAR para 30 

habitantes. 

- No núcleo de Merexo o servizo é municipal, con tubaxes de PVC e 

EDAR para 350 habitantes 
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- Rede de Saneamento na parroquia de Vilastose: 

- O núcleo de Senande é o único núcleo rural desta parroquia que 

dispón deste servizo que é de titularidade municipal e de formigón. 

Tamén conta cunha planta depuradora de residuos para 200 

habitantes. 

 

- Rede de Saneamento na parroquia de A On: 

- O núcleo de Sendón conta cunha planta depuradora de residuos 

para 20 habitantes equivalentes e rede unitaria formada por tubarías 

de PVC. 

- O núcleo de A On tamén conta cunha planta depuradora de residuos 

para 20 habitantes equivalentes e unha rede unitaria formada por 

tubarías de PVC. 

 

 

3.3.4. - Enerxía eléctrica 

 

  A empresa que subministra enerxía eléctrica é a Electra do Xallas, con sede 

en Cee. 

 

  En todo o municipio a rede é de tensión media. Todas as parroquias contan 

cunha rede extensa, en especial a de Moraime e numerosos transformadores 

 

 

3.3.5. - Outros servizos 

 

  O servizo de recollida de lixo funciona a diario no núcleo de Muxía, dúas 

veces por semana nos Muíños e unha vez por semana no resto. Os residuos 

trasládanse na actualidade á ecoplanta de Cee, estando o antigo vertedoiro de 

lixo situado na zona de Arliña, fronte ao campo de fútbol, selado ao atoparse 

dentro da iniciativa provida pola Xunta de Galicia do Plan de Xestión de Residuos 

Sólidos Urbanos de Galicia de 1998-2009. 

 

  En Muxía contan cun punto limpo cumprindo así có convenio de 

colaboración establecido entre o concello e a Consellería de Medio Ambiente. 

Atópase en Os Muíños, lindando có Colexio Público. A parcela ten unha 

extensión de 1209m2 onde se inclúe tamén unha oficina de recepción e un 

almacén de residuos tóxicos. Neste centro de recollida selectiva de residuos 

existen contedores específicos para os diferentes tipos de lixo que poden ser 

reciclados ou reutilizados e para aqueles que polas súas características tóxicas 
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ou perigosas recibirán un tratamento especial e non poden ou non deben ser 

xestionadas a través dos sistemas tradicionais de recollida. 

 

  Existen tres antenas de telefonía móbil das compañías Orange e Movistar. 

As dúas primeiras atópanse á entrada do núcleo urbano de Muxía, mentres que 

a outra dentro do mesmo. 

 

  Existen sete repetidores de televisión no municipio. Os máis grandes 

atópanse á entrada do núcleo urbano de Muxía; na parroquia de Moraime na 

cima do Monte do Facho e na parroquia de Touriñán na cima do Monte do Seixo. 

Os microrrepetidores están na parroquia de O, no Monte da O, dous na parroquia 

de Frixe e na parroquia de Touriñán. 

 

  Na actualidade existen dous Proxectos Sectoriais de Parques eólicos no 

concello de Muxía: Parque eólico Muxía I e Parque eólico Muxia II, promovidos 

pola sociedade Desarrollos Eólicos S.A., que foron aprobados definitivamente no 

Consello da Xunta o 1 de agosto de 2012, e do 22 de novembro de 2012, 

respectivamente. Así coma un Parque eólico Singular en Ozón. Todos eles 

aparecen recollidos nos planos do PXOM coas súas afeccións. 

 

 

3.4. - Modelo territorial 

 

3.4.1. - Modelo de asentamento e vivenda 

 

  Muxía está situada ao noroeste da provincia de A Coruña, integrada na 

comarca de Fisterra. Conta cunha extensión de aproximadamente 121,2 km², 

organizados en catorce parroquias: Bardullas, Caberta, Coucieiro, Frixe, Leis de 

Nemancos, Moraime, Morquintián, Muxía, Nemiña, A O, Ozón, Touriñán, 

Vilastose e Vuitirón. 

 

  Segundo o nomenclátor do 2011 Moraime, Muxía e Ozón son as parroquias 

que aportan maior poboación ao municipio, xa que entre as tres parroquias 

reúnen o 64,05 % do total poboacional do municipio seguidas a gran distancia 

polo resto. 

 

  A parroquia de Muxía con 16,93 hab./ha é a parroquia que ostenta con 

moita diferenza a maior densidade de poboación a pesar de ser a que ten a 

superficie máis pequena evidenciando con isto a importancia do núcleo urbano. 
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En contraste, o resto da poboación distribúese entre as outras parroquias que 

non chegan a 1 hab./ha. 

 

 
Sup. 
(Ha) 

Porc. de 
sup. (%) 

Pob. 
1950 

Pob. 
2011 

Densidade 
poboación 
(Hab./Ha) 

Crecemento 
1950-2011 

(%) 

Porc. de 
Poboación 

(%) 

Nº Entidades 
(nomenclator 

xunta) 

Bardullas 467,7 3,93% 198 115 0,25 -41,92% 2,14% 5 

Caberta 206,4 1,73% 158 122 0,59 -22,78% 2,27% 3 

Coucieiro 1252,2 10,51% 666 415 0,33 -37,69% 7,72% 13 

Frixe 639,6 5,37% 390 231 0,36 -40,77% 4,30% 6 

Leis 447,4 3,76% 172 103 0,23 -40,12% 1,92% 1 

Moraime 1950,9 16,38% 1422 891 0,46 -37,34% 16,57% 24 

Morquintián 1609,6 13,51% 445 190 0,12 -57,30% 3,53% 10 

Muxía 95,3 0,80% 1130 1613 16,93 42,74% 30,00% 1 

Nemiña 555,5 4,66% 227 124 0,22 -45,37% 2,31% 4 

O 512,7 4,30% 273 117 0,23 -57,14% 2,18% 4 

Ozón 2241,4 18,82% 1570 940 0,42 -40,13% 17,48% 15 

Touriñán 598,2 5,02% 50 79 0,13 58,00% 1,47% 3 

Vilastose 992,8 8,34% 627 381 0,38 -39,23% 7,09% 9 

Vuitirón 340,6 2,86% 145 56 0,16 -61,38% 1,04% 4 

Total 11910,3 100,00% 7473 5377 1,49 -30,03% 7,14% 102 

Fonte: IGE 

 

  A evolución da poboación dende mediados do século XX ata o 2011 amosa 

a tendencia ao despoboamento xeralizado en todas as parroquias agás Muxía e 

Touriñán 

 

  No que respecta a densidade de vivendas no 2001, é Muxía a parroquia 

que ostenta con moita diferenza a maior concentración de vivendas a pesar de 

ser a que ten a superficie máis pequena evidenciando con isto a importancia do 

núcleo urbano. Séguenlle de moi lonxe Caberta, Moraime e Ozón. Por outro lado 

Morquintián, é a parroquia coa densidade máis baixa. 

 

PARROQUIA 
SUPERFICIE 

(Km²) 

VIVENDAS 

2001 

DENSIDADE 

VIVENDAS viv./Km² 

PORCENTAXE DE 

VIVENDAS 

BARDULLAS 4,677 39 8,34 1,71% 

CABERTA 2,064 60 29,07 2,63% 

COUCIEIRO 12,522 209 16,69 9,17% 

FRIXE 6,396 90 14,07 3,95% 

LEIS 4,474 42 9,39 1,84% 

MORAIME 19,509 366 18,76 16,05% 

MORQUINTIÁN 16,096 65 4,04 2,85% 

MUXÍA 0,953 712 747,11 31,23% 

NEMIÑA 5,555 39 7,02 1,71% 

O 5,127 56 10,92 2,46% 

OZÓN 22,414 352 15,70 15,44% 
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PARROQUIA 
SUPERFICIE 

(Km²) 

VIVENDAS 

2001 

DENSIDADE 

VIVENDAS viv./Km² 

PORCENTAXE DE 

VIVENDAS 

SANTISO  DE 

VUITURÓN 

3,406 24 7,05 1,05% 

TOURIÑÁN 5,982 26 4,35 1,14% 

VILASTOSE 9,928 200 20,15 8,77% 

TOTAL 119,1 2280 19,14 100,00% 

 

  É importante recalcar o peso das vivendas baleiras e secundarias no 

parque de vivenda municipal acadando o 15,66 % e 2,06% do total, sendo esta 

porcentaxe variable segundo a parroquia. 

 

  Destacan, en maior proporción de vivendas baleiras, as parroquias de 

Caberta, Coucieiro, Muxía e Vilastose. Con respecto as vivendas de segunda 

residencia, tendo en conta a vocación turística do municipio, existe un certo peso 

nas parroquias de Moraime, A O, Leis e Ozón. 

 

  En canto as parroquias con maior porcentaxe de primeira residencia 

atópanse Nemiña, Bardullas, Frixe, Morquintián, Ozón, Vuitirón e Touriñán, que 

representan cerca dun 90%. 

 

PARROQUIA 
VIVENDAS 
PRINCIPAIS 

VIVENDAS 
SECUNDARIAS 

VIVENDAS 
BALEIRAS 

TOTAL 
VIVENDAS 

PORCENTAXE 
VIVENDAS 
PRINCIPAIS 

PORCENTAXE 
VIVENDAS 

SECUNDARIAS 

PORCENTAXE 
VIVENDAS 
BALEIRAS 

BARDULLAS 38 0 1 39 97,44% 0,00% 2,56% 

CABERTA 43 0 17 60 71,67% 0,00% 28,33% 

COUCIEIRO 131 0 78 209 62,68% 0,00% 37,32% 

FRIXE 84 1 5 90 93,33% 1,11% 5,56% 

LEIS 33 1 7 42 78,57% 2,38% 16,67% 

MORAIME 329 33 4 366 89,89% 9,02% 1,09% 

MORQUINTIÁN 63 1 1 65 96,92% 1,54% 1,54% 

MUXÍA 561 1 143 712 78,79% 0,14% 20,08% 

NEMIÑA 39 0 0 39 100,00% 0,00% 0,00% 

O 44 2 10 56 78,57% 3,57% 17,86% 

OZÓN 316 7 29 352 89,77% 1,99% 8,24% 

VUITURÓN 22 0 2 24 91,67% 0,00% 8,33% 

TOURIÑÁN 25 0 1 26 96,15% 0,00% 3,85% 

VILASTOSE 140 1 59 200 70,00% 0,50% 29,50% 

TOTAL 1868 47 357 2280 81,93% 2,06% 15,66% 

Fonte: IGE. Censo de 2001 
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3.4.2. - Sistemas 

 

o Sistema de comunicación 

 

  En Muxía existen estradas de titularidade Estatal, da Xunta de Galicia e da 

Deputación de A Coruña, ademais de todo o entramado viario de titularidade 

municipal. Segundo a organización administrativa e xerárquica en aplicación da 

Lei 25/1988 de carreteras e da Lei 4/1994 do 14 de setembro, de estradas de 

Galicia pódese establecer a seguinte clasificación: 

 

TITULARIDADE ESTRADA CLASIFICACIÓN 

Xunta de Galicia AC- 440 Primaria complementaria 

Deputación Provincial CP- 1603 Primaria complementaria 

Deputación Provincial CP- 2303 Primaria complementaria 

Deputación Provincial CP- 3402 Secundaria 

Deputación Provincial CP- 3403 Secundaria 

Deputación Provincial CP- 5201 Secundaria 

Deputación Provincial CP- 5202 Secundaria 

Ministerio de Fomento (Autoridade Portuaria)  Secundaria 

 

  A AC-440 pertence á rede Primaria Complementaria da Xunta de Galicia. 

Discorre ao Norte do municipio en sentido este-oeste pasando por algúns dos 

núcleos con maior densidade de poboación do municipio. Dela parten varias das 

estadas da Deputación (CP) pertencentes á rede primaria e é a comunicación 

principal co núcleo urbano. 

 

  No segundo nivel sitúanse as estradas de titularidade provincial, da 

Deputación, que se distribúen por todo o ámbito municipal, tecendo unha malla 

que interrelaciona os principais núcleos de poboación entre si. 

 

  O resto das vías son de titularidade municipal. Tras unha análise do sistema 

viario de Muxía, pensando nel como malla vertebradora dos movementos que se 

producen, dividimos o viario en tres grupos dependendo do papel que teñen 

nesta malla. 

 

  Os grupos son:  

 

A) Vías vertebradoras: son as vías que comunican áreas do municipio e que 

permiten desprazamentos rápidos e efectivos. Soen coincidir con vías en 

bo estado e de ancho considerable aínda que puntualmente podan 

presentar déficits dalgún tipo. 
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B) Vías transversalizadoras: son as vías que serven, como o seu nome indica 

para realizar movementos transversais no territorio. Normalmente 

localízanse entre as vías primarias e as secundarias ou entre as municipais 

vertebradoras. No seu recorrido serven de acceso a diferentes núcleos do 

concello. 

 

C) Puntuais: son as vías que partindo de tódalas anteriores serven para 

chegar unicamente a certos asentamentos poboacionais. 

 

D)  Neste grupo inclúense o resto de vías municipais pavimentadas e camiños 

de terra. 

 

 

o Sistema portuario 

 

  Como núcleo pesqueiro que é Muxía a súa relación co mar é moi directa a 

través do porto e hoxe en día estase enfatizando máis có proxecto de mellora 

que se realizou nos últimos anos. Con este proxecto se creou un área con 

dotacións que revitalizou a zona que ata o momento soamente se dedicaba á 

actividade pesqueira. 

 

  Ao tempo dentro das actuacións do Plan Galicia ampliouse o Porto coa 

construción dun contradique de 290 metros de lonxitude que da servizo ao porto 

deportivo. 

 

 

o Equipamentos 

 

  Neste apartado analízanse as dotacións coas que conta o municipio así 

coma a súa localización e a súa adecuación no territorio 

 

  Os equipamentos existentes son os que se amosan nas táboas seguintes. 

 

  Nelas distínguese a parroquia e o lugar no que se atopan, a súa titularidade 

pública (Pb) ou privada (Pv), así como a súa superficie e si se trata de sistemas 

locais ou xerais: 
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AD EQUIPAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

Titular. 
Sistema Local 

(m2) 

Sistema Xeral 

(m2) 

MUXÍA 

Casa do Concello Pb  218 

Casa do Mar - Instituto Social da 

Mariña 
Pb  271 

MORAIME 
Antiga Cámara Agraria en Os 

Muiños Pb 344  

   344  489 

   TOTAL= 833 

 

 

AS EQUIPAMENTO 
ASISTENCIAL 

Titular. 
Sistema Local 

(m2) 

Sistema Xeral 

(m2) 

MUXÍA 
Albergue para peregrinos Pb  926 

Tanatorio Pv 501  

   501  926 

   TOTAL= 1.427 

 

 

CE EQUIPAMENTO 
CEMITERIO 

Titular. 
Sistema Local 

(m2) 

Sistema Xeral 

(m2) 

BARDULLAS Parroquial de San Xoán Pv 467  

CABERTA Parroquial de San Fins Pv 518  

COUCIEIRO Parroquial de San Pedro Pv 904  

FRIXE Parroquial de Santa Locacia Pv 659  

LEIS  Parroquial de San Pedro Pv 472  

MORAIME 

Parroquial de San Xiao Pv 1.804  

Cemiterio de San Roque Pv 13.835  

Cemiterio novo de Moraime Pv 11.637  

MORQUINTIÁN Parroquial de Santa María Pv 517  

MUXÍA Parroquial de Santa María Pv 1.256  

NEMIÑA Parroquial de San Cristovo Pv 354  

O Parroquial de Nosa Sra. da O  Pv 220  

OZÓN 
Parroquial de San Martiño Pv 1.862  

Cemiterio novo de Ozón Pv 1.557  

TOURIÑÁN Parroquial de San Martiño Pv 1077  

VILASTOSE Parroquial de San Cibrán Pv 2447  

VUITURÓN Parroquial de San Tirso Pv 441  

   40.027   

   TOTAL= 40.027 
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CU EQUIPAMENTO 
CULTURAL 

Titular. 
Sistema Local 

(m2) 

Sistema Xeral 

(m2) 

BARDULLAS 
Local social de Bardullas-A Grixa 

(antigo teleclub) 
Pb 65  

CABERTA 
Local social de Caberta (antiga 

escola) 
Pb 353  

COUCIEIRO 

Local social en Sorna (antigo 

teleclub) 
Pb 50  

Local social en Trasufre (antigo 

teleclub) 
Pb 165  

Local social en Trasufre (antigo 

teleclub) 
Pb 165  

LEIS DE 

NEMANCOS 
Local social de Leis (antiga escola) Pb 256  

MORQUINTIÁN 

Local social de Viseo (antigo 

teleclub) 
Pb 176  

Local social de Viseo (antiga 

escola) 
Pb 160  

MUXÍA 
Centro social Pb  182 

Casa da cultura Pb  225 

NEMIÑA 
Local social en Nemiña (antiga 

escola) 
Pb 397  

OZÓN 

Local social en Castelo (antiga 

escola) 
Pb 346  

Local social en Merexo (antiga 

escola) 
Pb 227  

Local social en Quintáns (antiga 

escola) 
Pb 87  

Local social en Suxo (antiga 

escola) 
Pb 89  

VILASTOSE 

Local social en Senande (antiga 

escola) 
Pb 878  

Teleclub en Agrodosio Pb 485  

   3.734 407 

   TOTAL= 4.141 
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DE EQUIPAMENTO 
DEPORTIVO 

Titular. 
Sistema Local 

(m2) 

Sistema Xeral 

(m2) 

COUCIEIRO Pista de deportes en Vilarmide Pb 1.165  

FRIXE 
Pista de deportes en Castro Pb 893  

Pista de deportes en Frixe Pb 1.406  

MORAIME Campo de fútbol Pb  13.835 

MUXÍA Polideportivo Pb  1.516 

OZÓN 

Pista de deportes en Quintáns Pb 987  

Campo de fútbol en Quintáns Pb  6.000 

Pista de deportes en Señores Pb 3.312  

Pista de deportes en Suxo Pb 4.309  

   12.072 21.351 

   TOTAL= 33.423 

 

 

ED EQUIPAMENTO DOCENTE Titular. 
Sistema Local 

(m2) 

Sistema Xeral 

(m2) 

COUCIEIRO C.E.I.P de Vilarmide Pb  4.757 

FRIXE Escola de Frixe Pb 154  

MORAIME 
C.E.I.P. Os Muiños Pb  9.303 

Escola Infantil en Os Muiños Pb 657  

MUXÍA 
C.E.I.P. Virxe da Barca de Muxía Pb  772 

I.E.S. Ramón Caamaño Pb  4.491 

  
 811 19.323 

 TOTAL= 20.134 
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RE EQUIPAMENTO 
RELIXIOSO 

Titular. 
Sistema Local 

(m2) 

Sistema Xeral 

(m2) 

BARDULLAS Igrexa parroquial de San Xoán Pv 101  

CABERTA Igrexa parroquial de San Fins Pv 124  

COUCIEIRO 

Igrexa parroquial de San Pedro Pv 2.224  

Capela de San Miguel Pv 68  

Capela de Santa Mariña Pv 103  

Ermida de Santo Outelo Pv 60  

Capela de Aránzazu Pv 1.076  

FRIXE Igrexa parroquial de Santa Locacia Pv 149  

LEIS DE 
NEMANCOS 

Igrexa parroquial de San Pedro Pv 
48 

 

MORAIME 
Igrexa parroquial de San Xiao Pv 1.921  

Ermida de San Roque Pv 165  

MORQUINTIÁN Igrexa parroquial de Santa María Pv 192  

MUXÍA 
Igrexa de Santa María Pv 653  

Igrexa do Santuario de Nosa 

Señora da Barca 
Pv 

1766 
 

NEMIÑA Igrexa parroquial de San Cristovo Pv 107  

O 
Igrexa parroquial de Nosa Señora 

da O 
Pv 

203 
 

OZÓN 

Capela de San Isidro Pv 149  

Igrexa parroquial de San Martiño Pv 5688  

Capela da Virxe do Pilar Pv 407  

TOURIÑÁN Igrexa parroquial de San Martiño Pv 161  

VILASTOSE Igrexa parroquial de San Cibrán Pv 68  

VUITURÓN Igrexa parroquial de San Tirso Pv 84  

   15.517  

   TOTAL= 15.517 

 

SN 
EQUIPAMENTO 
SANITARIO 

Titular. 
Sistema Local 

(m2) 

Sistema Xeral  

(m2) 

MUXÍA Centro de Saúde  Pb  797 

    797 

   TOTAL= 797 

 

SM SERVIZOS MÚLTIPLES Titular. 
Sistema Local 

(m2) 

Sistema Xeral  

(m2) 

MUXÍA Edificio de servizos múltiples  Pb  992 

    992 

   TOTAL= 992 
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  O edifico de servizos múltiples de Muxía albergará na planta baixa o 

mercado e na planta primeira unha biblioteca e un centro cultural. 

 

 

SP EQUIPAMENTO SEGURID. 
E PROTECCIÓN CIVIL 

Titular. 
Sistema Local 

(m2) 

Sistema Xeral  

(m2) 

MUXÍA Casa cuartel da Garda Civil Pb  1.591 

    1.591 

   TOTAL= 1.591 

 

 

HT EQUIPAMENTO 
HOTELEIRO 

Titular. 
Sistema Local 

(m2) 

Sistema Xeral  

(m2) 

MUXÍA Parador Pb  8.869 

    8.869 

   TOTAL= 8.869 

 

 

  No seguinte cadro resúmense os equipamentos existentes: 

 

EQUIPAMENTOS 
Sistema Local (m2) Sistema Xeral (m2)  

PRIVADO PÚBLICO PÚBLICO TOTAL 

ADMINISTRATIVO  344 489 833 

ASISTENCIAL 501  926 1.427 

CEMITERIO 40.027   40.027 

CULTURAL  3.734 407 4.141 

DEPORTIVO  12.072 21.351 33.423 

DOCENTE  811 19.323 20.134 

RELIXIOSO 15.517   15.517 

SANITARIO   797 797 

SERVIZOS 
MÚLTIPLES 

  992 992 

SEGURIDADE E 
PROT. CIVIL 

  1.591 1.591 

HOTELEIRO   8.869 8.869 

SUMA 56.045 16.961 54.745 127.751 

TOTAL 127.751 
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o Espazos libres e zonas verdes 

 

  A relación seguinte inclúe tódolos espazos libres existentes no municipio, 

así como a súa consideración como sistema xeral ou local: 
 

PARROQUIA 
ZONAS VERDES E ESPAZOS 
LIBRES 

Titular. 
Sistema Local 

(m2) 

Sistema Xeral 

(m2) 

BARDULLAS Zona verde A Grixa Pb 259  

CABERTA 
Zona verde preto do río Castro Pb 726  

Zona verde en Sinagoga Pb 365  

COUCIEIRO 

Zona verde na Ermida de Santo Outelo Pb  5.470 

Zona verde en Morpeguite Pb 2.194  

Campo da festa de Santa Mariña Pb 4.739  

Campo da festa de Trasufre Pb 4.840  

Zona verde en Vilarmide  304  

FRIXE 
Zona verde en Frixe Pb 246  

Zona verde preto de Castro Pb 1.237  

LEIS DE 
NEMANCOS 

Paseo marítimo da praia de Lago Pb  385 

Campo da festa de Leis de Nemancos Pb 427  

Zona verde en Leis de Nemancos Pb 247  

MORAIME 

Paseo marítimo da praia de Espiñeirido Pb  1.363 

Campo da feira de Alberguería Pb 1.603  

Zona verde preto de Añobres-Ribas Pb 350  

Zona verde en Añobres Pb 455  

Zona verde en Moraime Pb 398  

Campo da festa de Moraime Pb 2.148  

Zona verde ao carón do Río Negro en Os 

Muiños 
Pb  8.775 

Espazo verde xunto ao Parador Pb  19.872 

Espazo verde no antigo vertedoiro Pb  1.584 

MUXÍA 

Miradoiro na Avda da Mariña Pb 1.338  

Entorno do Santuario da Barca Pb  9.194 

Zona verde preto da antiga Fábrica de 

Salazón 
Pb 125  

Praza xunto ao Tanatorio Pb 259  

Zona verde preto do porto Pb 114  

Paseo do Coído Pb  4.500 

Praza Cabo da Vila Pb 369  

Praza na rúa Virxen da Barca Pb 200  

NEMIÑA 
Paseo marítimo da praia de Nemiña Pb  762 

Zona verde en Nemiña Pb 421  



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                          VII-69 
 
 

 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

PARROQUIA 
ZONAS VERDES E ESPAZOS 
LIBRES 

Titular. 
Sistema Local 

(m2) 

Sistema Xeral 

(m2) 

BARDULLAS Zona verde A Grixa Pb 259  

O Campo da festa en A On Pb 607  

OZÓN 

Zona verde da praza de Quintáns Pb 2.131  

Zona verde en Quintáns Pb  5.256 

Campo da festa de Suxo Pb 448  

VILASTOSE 

Zona verde de Senande Pb 1.193  

Zona verde de Senande Pb 833  

Zona verde de Senande Pb 235  

   28.724 57.161 

   TOTAL= 85.885 

 

 

3.5. - Riscos 

 

  Existe a necesidade de incluír no ESA o mapa de riscos do municipio, posto 

que o Plan Xeral de Ordenación Municipal constitúese como a ferramenta base 

e primordial na prevención dos diferentes riscos a través dunha correcta 

zonificación e ordenación do territorio.  

 

  A relación e conexión entre planeamento urbanístico e riscos, axuda e 

permite acadar un equilibrio axeitado entre o territorio (e as súas dinámicas; 

afeccións que poida sufrir na actualidade ou no futuro, e por causas previstas ou 

incontroladas), cas actividades humanas planificadas na ordenación do territorio.  

 

  Ter en conta dita relación, ademais de evitar danos e aportar seguridade 

cidadá, económica e funcional, contribúe á sostibilidade do Plan e a súa vixencia 

no tempo. 

 

  Xenericamente en Galicia pódense definir dous tipos principais de riscos: 

 

  A) Naturais: debidos a factores xeográficos e climáticos. En ocasións son 

riscos presaxiables en función da situación atmosférica e xeográfica da 

zona, e adoitan manterse nun nivel constante ao longo do tempo. Trátase 

de riscos por: 

 

a. Nevarada 

b. Xeada 

c. Inundacións 
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d. Temporais (ventos, furacáns, tornados, tsumanis, chuvas, etc.) 

e. Sismos 

f. Erosión (derrubamentos, avalanchas, corrementos, perda de solo 

natural) 

g. Seca 

 

  B) Inducidos polo ser humano: debido ao desenvolvemento de 

actividades humanas. Trátase de: 

 

a. Riscos tecnolóxicos: débense á existencia de actividades de carácter 

tecnolóxico e de estruturas fixas ou móbiles, deseñadas e construídas 

polo home. Non se poden definir a priori en qué momento se van a 

producir, de aí que o factor de prevención sexa moi importante, 

podéndose reducir o risco de modo drástico.  

 

b. Incendios forestais: necesitan de planificación especial e ou igual que 

os anteriores a prevención é fundamental. 

 

c. Outros riscos: débense a actividades humanas ou a aglomeracións de 

persoas en lugares e momentos determinados (tráfico, zonas de baño, 

deportes de risco, romarías, asociados aos riscos domésticos, asociados 

ao terrorismo, etc.) 

 

No concello de Muxía os riscos máis salientables e que determinarán ou 

condicionarán a ordenación do territorio no termo municipal, son: o de 

inundación, os incendios forestais e outros riscos, nos que é relevante a 

contaminación derivada dos diferentes usos e actividades humanas. 

 

RISCO DE INUNDACIÓNS 

 

No referente ás zonas de risco por asolagamento cabe subliñar que no caso do 

concello de Muxía segundo recolle o Plan Hidrolóxico Galicia-Costa, non hai 

riscos de enchentas asociados a río (como se pode ver no gráfico seguinte). 

  



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                          VII-71 
 
 

 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ademais na memoria xustificativa (no apartado relativo ao solo rústico de 

protección de augas) establecense os ámbitos de inundacións dos cursos fluviais 

que surcan o concello 

 

 

  A continuación amósanse as áreas con risco potencial significativo en 

zonas costeiras en Muxía recollidas no Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa  
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RISCO DE EROSIÓN  

 

  Para a comprobación do risco por erosión, tomouse como referencia o 

Directorio de datos e servizos do área de actividade de Biodiversidade do 

Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, tal como se pode 

comprobar no plano adxunto ao presente documento de Riscos Naturais, 

distínguíndose os seguintes tipos: 

 

o Risco de erosión de leitos: proceso de recollida e transporte do material 

producido pola erosión do leito e as beiras do cauce. 

O concello de Muxía divídese en dúas áreas en canto ao risco de erosión 

de leitos: unha de risco alto correspondente a zona mais próxima á costa, 

e outra de risco medio no resto. 

o Risco de erosión eólica: é a erosión producida pola acción do vento 

(velocidade e duración das rachas) e depende ademais das características 

do solo, a vexetación e o uso do solo. 

O concello presenta en xeral risco de erosión eólica baixo e moi baixo, salvo 

nun pequeno espazo no extremo norte do concello, na desenvocadura do 

río Grande na ría de Camariñas que presenta risco moi alto. 

o Risco de erosión laminar: remoción do material terrestre, en superficie 

ou a escasa profundidde, por acción da auga. Depende de cinco factores 

básicos: precipitación, solo, relieve, vexetación e usos do solo.  

O concello presenta nunha gran parte do seu territorio risco de erosión 

laminar moi baixo, de 0 a 5 Tm. / ha. ano, sendo os intervalos risco de entre 

50 a 100, de 100 a 200, e mais de 200 Tm. / ha. ano, mais reducidos (por 

exemplo nas proximidades da praia de Lourido) 

o Risco de erosión potencial: é aquela que tería lugar se tivéranse en conta 

únicamente as condicións de clima, xeoloxía e relevo, é dicir, sen ter en 

conta a cuberta vexetal nin as súas modificacións debidas á acción 

humana. Permite aproximarse ao que sucedería se en determinada zona 

desaparecera a cuberta vexetal. 

A maior parte do concello ten risco de erosión potencial media ou alta. O 

lado oeste do municipio presenta risco alto, principalmente na parroquia de 

Morquintián, Frixe, Bardullas e Vuitirón, así coma no oeste de Coucieiro.  

o Movementos en masa: desprendemento e transporte pendente abaixo 

de grandes volumes de roca e material do solo pola acción de forzas 

gravitacionais e concurrencia de humidificación, descalce da base, 

sismicidad, etc. 

A maior parte do concello hai risco de derrumbes en xeral e deslizamentos, 

presentando zonas de potencialidade nula ou baixa e baixa e moderada en 

certas partes das parroquias de Morquintián, Bardullas, Vuitirón e 

Coucieiro.  
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RISCO DE INCENDIOS 

 

  Segundo o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de 

Galicia (PLADIGA), o concello de Muxía pertence ao distrito forestal V, 

identificado como zona de risco de incendios forestais (ZAR). É a ampla 

superficie forestal, parte cuberta por especies pirófitas (como o eucalipto ou o 

toxo) e á falla de coidados nos montes entre outros, ademais das condicións 

latitudinais e climáticas, o que fai que un dos potenciais riscos sexan os incendios 

forestais.  

  A época de máximo risco ou perigo esténdese dende xuño ate setembro, a 

de perigo medio coincide cos meses de marzo, abril, maio, xuño e outubro, 

mentres que a de baixo risco correspóndese cos de xaneiro, febreiro, novembro 

e decembro.  

 

  Na páxina da Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia, 

publícase diariamente un mapa co Índice de Risco Diario de Incendio Forestal 

(IRDI), o cal, establécese a partir de factores como a situación meteorolóxica, o 

estado da biomasa vexetal, o estado das infraestruturas preventivas das masas 

arbóreas e o estado do solo. 
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Fonte: http://www.medioruralemar.xunta.es/nc/areas/forestal/incendios_forestais/irdi/ 

 

  En canto á Frecuencia de Incendios Forestais para o concello de Muxía, 

sinalada polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente no seu 

catálago de servizos IDE, sitúase nunha frecuencia de 285 incendios cunha 

superficie forestal incendiada de 3428,03 Ha, tal coma se amosa na imaxe 

seguinte: 
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http://wms.magrama.es/sig/ Biodiversidad/Incendios/ 

 

  No que se refire aos incendios tidos lugar nos últimos anos, a continuación 

amósase unha imaxe das superficies queimadas no concello entre os anos 2010 

e 2012, segundo a información facilitada pola Secretaría Xeral do Medio Rural e 

Montes da Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente móstranse a continuación as táboas facilitadas pola mesma 

Secretaría, referentes aos incendios tidos lugar entre 1997 e 2009 
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  Anexo ao presente documento móstrase o mapa de risco de incendios, 

onde sinálanse as zonas de maior risco pola acción do lume que concéntranse, 

nas zonas de plantación forestais de especies pirófilas (eucalipto e piñeiro).  
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OUTROS RISCOS 

 

  A contaminación no concello polo desenvolvemento das actividades 

humanas é outro dos riscos salientables, que aínda que parecen menos 

perigosos ou daniños e son menos visibles, os seus efectos poden causar 

grandes repercusións e perdurar no espazo máis tempo.  

 

  A situación actual dos usos que xeran outputs contaminados é a seguinte: 

 

- Usos Industriais: prodúcense episodios de contaminación nas 

inmediacións da súa localización: aceites, augas sucias por lavado de 

maquinaria, graxas,... O uso industrial do solo coexiste con outros usos, 

xeralmente co residencial, xa que os establecementos industriais 

localízanse nos núcleos de poboación por seren pequenas industrias de 

tipo familiar e artesanal. Se ben recóllese un Polígono Industrial en Muxía 

na parroquia de Ozón, dacordo co Plan Sectorial de Ordenación de Áreas 

Empresariais de Galicia, será o planeamento que o desenvolva quen 

abordará este tema na tramitación sinalada pola normativa do PSOAEG. 

- Usos Urbanos: O Concello de Muxía conta cun sistema de saneamento 

de augas localizados tanto no solo urbano coma nos núcleos rurais mais 

importantes, se ben hai un elevado núcmero de lugares sen rede polo que 

é habitual que existan canalizacións e fosas sépticas. Isto provoca 

episodios de contaminación. A parte dos solo urbano que conta cun sistema 

de saneamento separativo, tan só os núcleos rurais de Os Muíños, 

Senande, Quintáns, Sendón e A On contan cun sistema no que as 

principais infraestruturas son unhas depuradoras de augas residuais, e 

algúns tramos de pluviais nalgún deles. Polo tanto o principal problema a 

solventar é a diferenciación entre augas residuais e pluviais para o seu 

tratamento. Coa construción e complentación dunha rede separativa de 

augas evitaríase a sobrecarga da EDAR e os verquidos incontrolados. 

O tráfico rodado debido aos desprazamentos por motivos laborais e outro 

foco de contaminación, neste caso difusa 

- Usos Agrogandeiros: A actividade agropecuaria xera unha serie de 

elementos contaminantes, reempregados tradicionalmente dentro do 

proceso produtivo. Os residuos non reutilizados provocan un tipo de 

contaminación difusa que afecta á calidade das augas. Entre os elementos 

de maior risco contaminantes están os xurros e abonos químicos, que 

implican un sobreporte de materiais nitroxenados, microorganismos 

patolóxicos ou metais pesados que o solo non ten capacidade de absorber 

nin depurar.  
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A modo de conclusión os riscos máis significativos están reflexados no mapa de 

riscos naturais e de risco de incendio. 

 

 

VALORACIÓN DOS RISCOS 

 

  Para valorar estes riscos incorporaremos factores de vulnerabilidade e 

perigosidade.  

 

Vulnerabilidade: cuantificase en función do tamaño da poboación, e do 

número e tipo de elementos do medio natural ou infraestruturas que 

puideran verse afectadas no caso de producirse un evento de índole 

extremo. 

 

Perigosidade, é unha medida de probabilidade e está relacionada coa 

ocorrencia real e constatable do evento perxudicial ou catastrófico nos 

últimos anos.  

 

  A maior parte dos riscos segundo estes criterios é baixa. 
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3.6. - Diagnose ambiental do territorio: AIA e AIP 

 

  Despois do estudo das principais variables ambientais do territorio de 

Muxía, levado a cabo no estudo do medio rural, esta diagnose ambiental vaise 

centrar na procura de Áreas de Interese Ambiental (AIA), por un lado, e por outro, 

na división do concello en unidades homoxéneas coa finalidade de facilitar a 

posterior avaliación ambiental das determinacións do PXOM sobre o territorio 

municipal. No primeiro caso, a importancia da paisaxe no contexto galego, fixo 

considerar máis adecuado a realización dun estudo da paisaxe independente da 

análise efectuada na busca das AIA, de maneira que ao final obteranse dous 

tipos de áreas de interese: as Áreas de Interese Ambiental (AIA) propiamente 

ditas, debidas a valores destacables en calquera das variables ambientais 

estudadas; e as Áreas de Interese Paisaxístico (AIP) relevantes polos seus 

valores unicamente paisaxísticos. 

 

 

3.7. - Áreas de Interese Ambiental 

 

3.7.1. -  Obxectivos 

 

  A delimitación dunhas Áreas de Interese Ambiental resulta fundamental 

para concentrar e aumentar a efectividade dos esforzos na compatibilidade das 

actividades humanas co medio no cal se desenrolan. 

  

  Así, por un lado, revalorízase a riqueza ambiental do territorio, podéndose 

converter nun recurso máis do municipio; e doutro lado, inténtanse conservar 

aquelas áreas máis relevantes que contribúen á consideración do patrimonio 

natural de Muxía. 

 

  En definitiva, a finalidade da procura destas Áreas de Interese Ambiental é 

a proposta de áreas susceptibles de ser clasificadas como Solo Rústico de 

Protección de Espazos Naturais, como obxectivo principal. Segundo as 

circunstancias, estas áreas simplemente levarán asignada unha afección dentro 

doutra clasificación de Solo Rústico de Protección. 

 

3.7.2. -  Xustificación e metodoloxía 

 

  A primeira tarefa con que se inicia a delimitación de Áreas de Interese 

Ambiental é a busca de espazos naturais protexidos pola lexislación ambiental, 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                          VII-82 
 
 

 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

incluíndo tamén os hábitats contemplados na directiva HÁBITATS, cartografados 

a escala 1:50.000 polo Ministerio de Medio Ambiente. Á mesma vez continúase 

coa aproximación á situación ambiental de Muxía a partir da procura bibliográfica 

de información ambiental e da fotointerpretación do territorio. Despois inícianse 

os traballos de campo. 

 

 

A continuación amósase un catálogo destas zonas de interese natural, indicando 

a súa presenza ou non, no concello: 

 

- REDE GALEGA DE ESPACIOS PROTEXIDOS 

 

A. Reservas naturais  

Espazos naturais con finalidade de protección de ecosistemas, comunidades ou 

elementos biolóxicos, que polo seu rareza, fraxilidade, importancia ou 

singularidade, merecen unha valoración especial.  

 

Non presentes no Concello.  

 

B. Parques nacionais. Parques naturais.  

Áreas naturais, pouco transformadas por explotación ou por ocupación humán 

que, por razón da beleza das súas paisaxes, a representatividade dos seus 

ecosistemas ou a singularidade da súa flora, da súa fauna ou das súas 

formacións xeomorfolóxicas, posúen uns valores ecolóxicos, estéticos, 

educativos e científicos polos que a súa conservación merece unha atención 

preferente.  

 

Non presentes no Concello.  

 

C. Monumento natural  

Espazos ou elementos da natureza constituídos por formacións de notoria 

singularidade, rareza ou beleza que merecen ser obxecto dunha protección 

especial. 

 

Non presentes no Concello. 

 

D. Humedais protexidos  

Extensións de marismas, pantanos, turbeiras ou superficies cubertas de auga, 

sexan estas de réxime natural ou artificial, permanentes ou temporais, 

estancadas ou correntes, doces, salobres ou salgadas, incluídas as extensións 

de auga mariña nas que a profundidade en marea baixa non exceda dos 6 

metros. 
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Non presentes no Concello.  

 

E. Zona de especial protección dos valores naturais  

Espazos merecedores dun réxime de protección especial por ter recoñecidos 

uns valores naturais, culturais, científicos, educativos ou paisaxísticos sexa 

necesario asegura-la súa conservación e non teñan outra protección específica. 

 

-Interese natural (ZEPVN-LIC) 

Dentro dos espazos naturais en réxime de protección xeral achados no 

concello de Muxía que figuran na proposta galega para a rede Natura 2000 

promovida pola directiva HÁBITATS. Cabe mencionar o LIC (Lugar de 

Interese Comunitaria) Costa da Morte.  
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-Especial protección de aves (ZEPVN-ZEPA)  

Territorios de especial protección onde se adoptan as medidas adecuadas 

para evitar a contaminación ou deterioro dos hábitats ou as perturbacións 

que afectan ás aves.  

 

Dentro dos espazos naturais en réxime de protección xeral achados no 

concello de Muxía que figuran na proposta galega para a rede Natura 2000 

promovida pola directiva HÁBITATS. Cabe mencionar a ZEPVN Costa da 

Morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Proposta de ampliación da Rede Natura  

Dentro dos espazos naturais propostos na ampliación da Rede Natura 

atópase a ampliación do LIC (Lugar de Interese Comunitaria) Costa da 

Morte e os novos LIC do Río Castro e LIC do Río Grande. 
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F. Espazos protexidos polo POL 

Igualmente inclúense dentro das Areas de Interese Ambiental as recollidas no 

Plan de Ordenación do Litoral no concello de Muxía, como Espazos de Interese 

de Protección de Ladeira, Xeomorfolóxico e de Taxón. 
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- ÁREAS PROTEXIDAS DE ÁMBITO INTERNACIONAL 

 

No caso das áreas protexidas por instrumentos internacionais que inclúen 

aqueles espazos naturais que formalmente designados de conformidade co 

disposto nos Convenios e Acordos internacionais correspondentes.  

 

A. Convenio sobre os Humidais (Ramsar, 1971) 

O Convenio sobre os Humidais, ou Convenio relativo aos humidais de 

importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas 

(Ramsar, 1971). 

 

Non presentes no Concello  

 

 

B. Reservas da Biosfera 

As reservas de biosfera constitúen lugares excepcionais para a investigación, a 

observación a longo prazo, a formación, a educación e a sensibilización do 

público, permitindo ao mesmo tempo que as comunidades locais participen 

plenamente na conservación e o uso sostible dos recursos.  

 

Non presentes no Concello  

 

 

- OUTROS ESPACIOS PROTEXIDOS 

 

A. Espazos naturais de interese local  

Espazos integrados nun termo municipal que polas súas singularidades sexan 

merecedores dalgún tipo de protección dos seus valores naturais. 

Areas naturais de interese local propostas nas NNSS vixentes (04/05/1995). 

 

B. Espazos privados de interese natural  

Terreos pertencentes a institucións ou propietarios particulares, nos que existan 

formacións naturais, especies ou hábitats de flora e fauna silvestre dos que se 

considere de interese a súa protección.  

 

Non presentes no Concello  

 

C. Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento da 

provincia de Coruña 

Consideráronse a delimitación dos espazos naturais da provincia de Coruña, 

incluídas neste documento. Para o concello de Muxía presentaban un área: 
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  28. Cabo Touriñán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de humedais de Galicia (escala 1:280.000) 

Empregouse esta fonte para ubicar e comprobar, co posterior traballo de campo, 

os principais humedais do municipio de estudo. Atopáronse os seguintes no 

concello.  
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Hábitats prioritarios recollidos na directiva HÁBITATS 

Trátase de hábitats identificados e cualificados como prioritarios na directiva 

Hábitats (Directiva 92/43/CEE), pero que non foron recollidos nun potencial LIC 

(Directiva 79/409/CEE) debido o seu estado de conservación. 

   

Cód. IHG Nome dos humedais 

1110198 Ría do Porto 

1110199 Rio de Lago 

1110200 Enseada de Merexo 

1110201 Trasdunas de Muxía 

1110218 Lires 

1110302 Braña de Morquintián 

http://www.mediterranea.org/cae/direct_79_409_cee.htm
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NOME CODHABITAT CODIGO_UE CONCEPTO PRIORITARIO 

CAMARIÑAS 303049 4030 
+Ulici europaei-Ericetum cinereae+ Bellot 
1968 

 

CAMARIÑAS 303049 4030 
+Ulici europaei-Ericetum cinereae+ Bellot 
1968 

 

CAMARIÑAS 303049 4030 
+Ulici europaei-Ericetum cinereae+ Bellot 
1968 

 

CAMARIÑAS 303049 4030 
+Ulici europaei-Ericetum cinereae+ Bellot 
1968 

 

CAMARIÑAS 304014 4040 
+Sileno maritimae-Ulicetum humilis+ Rivas-
Martínez 1979 

* 

MUXIA 113010  
Estuarios (comunidades bentónicas de algas 
e invertebrados) 

 

MUXIA 121012 1210 
+Honckenyo-Euphorbietum peplis+ (Durand 
& Charrier 1911) Tüxen 1950 

 

MUXIA 121012 1210 
+Honckenyo-Euphorbietum peplis+ (Durand 
& Charrier 1911) Tüxen 1950 

 

MUXIA 121012 1210 
+Honckenyo-Euphorbietum peplis+ (Durand 
& Charrier 1911) Tüxen 1950 

 

MUXIA 123012 1230 
+Crithmo-Armerietum pubigerae+ Rozeira ex 
P. Silva & Teles 1972 

 

MUXIA 123015 1230 
+Dauco gummiferi-Festucetum pruinosae+ 
Rivas-Martínez 1978 

 

MUXIA 123015 1230 
+Dauco gummiferi-Festucetum pruinosae+ 
Rivas-Martínez 1978 

 

MUXIA 123015 1230 
+Dauco gummiferi-Festucetum pruinosae+ 
Rivas-Martínez 1978 

 

MUXIA 123015 1230 
+Dauco gummiferi-Festucetum pruinosae+ 
Rivas-Martínez 1978 
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NOME CODHABITAT CODIGO_UE CONCEPTO PRIORITARIO 

MUXIA 123015 1230 
+Dauco gummiferi-Festucetum pruinosae+ 
Rivas-Martínez 1978 

 

MUXIA 161012 2110 
+Euphorbio paraliae-Agropyretum 
junceiformis+ Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 
corr. Darimont, Duvigneaud & Lambinon 1962 

 

MUXIA 173024 2230 
+Violo henriquesii-Silenetum littoreae+ Izco, 
P. & J. Guitián 1988 

 

MUXIA 173024 2230 
+Violo henriquesii-Silenetum littoreae+ Izco, 
P. & J. Guitián 1988 

 

MUXIA 173024 2230 
+Violo henriquesii-Silenetum littoreae+ Izco, 
P. & J. Guitián 1988 

 

MUXIA 173024 2230 
+Violo henriquesii-Silenetum littoreae+ Izco, 
P. & J. Guitián 1988 

 

MUXIA 302021 4020 
+Carici binervis-Ericetum ciliaris+ Oubiña & 
Izco ined. 

* 

MUXIA 302022 4020 
+Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris+ Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964 

* 

MUXIA 302022 4020 
+Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris+ Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964 

* 

MUXIA 302022 4020 
+Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris+ Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964 

* 

MUXIA 302022 4020 
+Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris+ Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964 

* 

MUXIA 303049 4030 
+Ulici europaei-Ericetum cinereae+ Bellot 
1968 

 

MUXIA 303049 4030 
+Ulici europaei-Ericetum cinereae+ Bellot 
1968 

 

MUXIA 303049 4030 
+Ulici europaei-Ericetum cinereae+ Bellot 
1968 

 

MUXIA 303049 4030 
+Ulici europaei-Ericetum cinereae+ Bellot 
1968 

 

MUXIA 303049 4030 
+Ulici europaei-Ericetum cinereae+ Bellot 
1968 

 

MUXIA 303049 4030 
+Ulici europaei-Ericetum cinereae+ Bellot 
1968 

 

MUXIA 304012 4040 
+Cisto salvifolii-Ulicetum humilis+ Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964 

* 

MUXIA 304012 4040 
+Cisto salvifolii-Ulicetum humilis+ Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964 

* 

MUXIA 304012 4040 
+Cisto salvifolii-Ulicetum humilis+ Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964 

* 

MUXIA 304012 4040 
+Cisto salvifolii-Ulicetum humilis+ Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964 

* 

MUXIA 304012 4040 
+Cisto salvifolii-Ulicetum humilis+ Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964 

* 

MUXIA 304012 4040 
+Cisto salvifolii-Ulicetum humilis+ Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964 

* 

MUXIA 304012 4040 
+Cisto salvifolii-Ulicetum humilis+ Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964 

* 

MUXIA 304012 4040 
+Cisto salvifolii-Ulicetum humilis+ Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964 

* 

MUXIA 304012 4040 
+Cisto salvifolii-Ulicetum humilis+ Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964 

* 

MUXIA 304012 4040 
+Cisto salvifolii-Ulicetum humilis+ Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964 

* 

MUXIA 304012 4040 
+Cisto salvifolii-Ulicetum humilis+ Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964 

* 

MUXIA 304012 4040 
+Cisto salvifolii-Ulicetum humilis+ Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1964 

* 
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NOME CODHABITAT CODIGO_UE CONCEPTO PRIORITARIO 

MUXIA 823011 9230 

+Linario triornithophorae-Quercetum 
pyrenaicae+ Rivas-Martínez, T.E. Díaz, 
Fernández Prieto, Loidi & Penas 1984 

 

MUXIA 81E025 91E0 
+Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae+ 
Amigo, Guitián & Fernández Prieto 1987 

* 

*Hábitats prioritarios 

 

Todas estas áreas recóllense no plano de información do termo municipal Áreas 

de Interese que foron comprobadas e redelimitadas, segundo o seu estado de 

conservación actual. 

 

 

  Tras deles, chegouse á conclusión de que, en xeral, o espazo territorial de 

Muxía destaca sobre todo polos seus valores xeomorfolóxicos, e unidos a 

estes, os valores didácticos, posto que se trata de procesos xeomorfolóxicos 

asociados ao litoral galego. Ademais, atópanse ecosistemas de moi elevada 

riqueza e  produtividade ecolóxica (os estuarios) así como de elevada 

singularidade e riqueza (sistemas dunares). 

  

  Con esta visión, identificáronse 7 áreas que destacaban polos seus 

valores xeomorfolóxicos, botánicos, zoolóxicos e/ou ecolóxicos, 

principalmente (ademais dos espazos de interese do POL, os humedais e da 

proposta de ampliación da rede natura, mencionados anteriormente). A súa 

delimitación levouse a cabo sobre a cartografía básica 1:5000 realizada para a 

elaboración do PXOM. 

 

1. Costa da morte 

  1.1. Esteiro e praia de Nemiña. 

  1.2. Cabo de Touriñán. 

  1.3. Praia de Moreira. 

  1.4. Coido de Cuño. 

  1.5. Punta da Buitra. 

  1.6. Praia de Arnela. 

  1.7. Praia de Lourido. 

  1.8. Praia de Espiñeirido 

  1.9. Praia de Area Maior 

 

2. Punta da Barca. 

3. Cantís de Merexo 

4. Praia do Lago. 

5. Estuario e praia do río Grande. 

6. Río do Castro (destacando Muíños de Nova e as Caldeiras do Castro). 
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  De todas estas Áreas de Interese Ambiental, a Costa da morte, O Río 

Castro e o Río Grande se atopan incluídos na Rede Natura 2000 e na súa 

ampliación (Proposta decembro 2011) como Lugares de Interese Comunitario 

(LIC), e ademais preséntase protexida baixo un réxime de protección xeral coa 

figura de Zona de Especial Protección dos valores naturais, debendo figurar así 

delimitada como Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais. Debido á 

extensión da AIA da Costa da Morte, considerouse oportuno resaltar coma 

subaéreas de interese ambiental, as zonas onde se atopa moi resaltados os 

valores polos que se incluíu na Rede Natura 2000. 

 

  Ademais, delimitouse a Área de Interese Ambiental 4, Cantís de Merexo, 

por presentar fragmentos do hábitat prioritario 4040, uceiras húmidas costeiras 

europeas. 

 

  Cómpre mencionar, aínda que non proceda a súa delimitación cartográfica 

como Área de Interese Ambiental, a existencia de comunidades bentónicas de 

algas e invertebrados arredor da Punta do Corpiño, aproximadamente. Trátase 

de comunidades fundamentais na cadea trófica mariña do litoral, constituíndo a 

base da riqueza pesqueira das rías, e do litoral galego en xeral. 

   

  A continuación, preséntanse as fichas que analizan exhaustivamente cada 

Área de Interese Ambiental, cuxo modelo figura nas páxinas seguintes. Nelas 

detállase a súa ordenación proposta no PXOM, descríbese cada AIA, valórase 

dunha forma cualitativa e sinálanse as principais ameazas ás que están expostas 

e sobre as que se debería actuar, de maneira preventiva nuns casos, e de forma 

correctiva noutros. 

 

 

 

3.7.3. - Descrición, valoración e ameazas das Áreas de Interese Ambiental 

 

A continuación amósase unha ficha descriptiva de cada unha das Áreas de 

Interese Ambiental delimitadas 

 



ÁREA DE INTERESE AMBIENTAL Nº

DENOMINACIÓN:

PARROQUIAS:

UNIDADE AMBIENTAL:

Mapa de situación

RÉXIMEN DE PROTECCIÓN:

ORDENACIÓN PROPOSTA: 

1

Costa da morte

Frixe, Nemiña, Touriñán, Morinquitian e Moraime

3

- Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.
- Solo Rústico de Protección de Costas
- Solo Rústico de Protección de Paisaxística (nalgúns casos)
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XEOLOXÍA
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DESCRICIÓN VALORACIÓN
TIPO DE ROCHA: Granitoide migmatítico, granito de dúas micas de grao  fino a medio 
con metacristais,  algunhas áreas correspondentes a praias actuais e algunha praia 
antigua. Pode afirmarse polo tanto que atópanse rochas plutónicas e materiais 
sedimentarios.

SINGULARIDADE: Posto que este tipo de rochedo é moi frecuente da litoloxía galega, 
pódese dicir que carece de singularidade, nembargantes pódese perfilar coma un 
bo exemplo, de gran valor didáctico, a escala rexional.

FORMACIÓN: Atópase unha gran diversidade de formas, desde cantís, cabos, praias 
de areas e de coídos, ata pequenos humedais.

SINGULARIDADE: Pódese dicir que goza de certa singularidade, que se incrementa se 
facemos un estudio máis pormenorizado das formas citadas, sendo o caso do Cabo 
de Touriñan.
REPRESENTATIVIDADE: Ao igual que acontece coa singularidade, hai que dicir que 
existen  elementos ou formas, dentro desta AIA, que gozan de maior ou menor grao 
de representación.

TIPO DE SOLO: Leptosoles e regosoles líticos e/ou úmbricos, xunto con arenosoles 
correspondentes as praias tanto actuais coma antiguas.

VALORACIÓN AGROLÓXICA: Carece de aptitude agrolóxica. Son solos moi pouco 
desenvolvidos ao que se lle engade unha topografía pouco axeitada para a 
formación de solos.
SINGULARIDADE: Non presenta.

FORMA SUPERFICIAL: Regos pouco significativos, o tramo final do río Castro e o océano 
Atlántico.
CALIDADE: Sen datos oficiais. Medida según características organolépticas.
TRANSFORMACIÓN DA REDE HÍDRICA: Presa no tramo final do río Castro.
PERMEABILIDADE: Baixa maioritariamente atendendo a distribución das rochas 
graníticas, e media nas zonas de materiais sedimentarios.

CALIDADE DA AUGA: A calidade dos cursos fluviais, parece alta, posto que non 
presentaban escumas, nin prácticamente turbidez, e contaban con vida 
macroscópica. 
GRAO DE NATURALIZACIÓN: Moi elevado, posto que a única obra hidráulica xa 
atópase no tramo final do río do Castro.

ASOCIACIÓN: Nesta AIA de tanta extensión atópanse prácticamente tódolos tipos de 
vexetación presentes en Muxía, exceptuando as formacións típicamente antrópicas 
tale s como os piñeirais e eucaliptais.
ESPECIES: As especies figuran nas táboas 1,2,3,4,5 e 6 do anexo da flora e fauna. Cabe 
destacar  Omphaloides littoralis, Rumex rupestris, Iberis procumbens e Sphagnum 
pylaisii. Todas elas ameazadas, sobre todo Rumex rupestris, en perigo de extinción.

NATURALIDADE: Trátase de formacións naturais ou semi-naturais.
SINGULARIDADE: Algunhas formacións son singulares debido á presencia de especies 
raras ou endémicas, pero ademáis, en conxunto a área pódese calificar de singular. 
MADUREZ E COMPLEXIDADE: As asociacións florísticas atópanse no seu grao de 
madurez, aínda que non se trata de formacións complexas (maioritariamente). 

ESPECIES (Vertebrados): As especies figuran nas táboas 8, 9 e 10. Cabe destacar a 
presencia de Lutra lutra.
ESPECIES PROTEXIDAS E FIGURA DE PROTECCIÓN: Un número moi elevado das especies 
figura como de interés especial en el Catállogo Nacional de Especies Amenzadas.
Nº DE ENDEMISMOS: 8

SINGULARIDADE: O grupo faunístico presente en toda a área pódese calificar de 
singular  en canto a diversidade de especies.
REPRESENTATIVIDADE: Dado que atópanse a meirande parte dos hábitas posibles no 
litoral galego, o grupo faunístico pódese considerar repersentativo deste.

HÁBITATS: Figuran en este AIA máis de 15 tipos de hábitats contemplados na directiva 
HÁBITATS, os cales pódense ver enumerados na lista 1 del anexo de flora e fauna. De 
todas formas cabe destacarse  a presencia de hábitats prioritarios tales como: Lagoas 
costeiras; Dunas costeiras con vexetación herbácea (dunas grises); Uceiras húmidas 
atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica tetralix; Uceiras secas atlánticas 
costeiras  de Erica vagans e Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior.

ESTADO DE CONSERVACIÓN (1/10): 7 de media.
SINGULARIDADE DOS HÁBITATS: A presencia de 4 hábitats prioritarios fai preciso 
asignarlle ao conxunto valores singulares.
REPRESENTATIVIDADE: Elevada representatividade ecolóxica dos hábitats costeiros 
galegos, tanto cuantitativa como cualitativamente.
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DESCRICIÓN VALORACIÓN

-Pesqueiro
-Recreativo

ACTIVIDADES:
-Marisqueo (percebeiros)
- Ocio

As intensidades destes usos varían, de maneira que o uso pesqueiro 
faise máis intensivo naquelas zonas de cantís e o recreativo nas zonas 
máis pasivas da costa (praias).

VALORACIÓN ECONÓMICA (Aproveitamento): O aproveitamento de 
toda esta AIA supón, ou máis ben, vai supoñer considerables 
beneficios económicos para o concello derivados do aumento da 
actividade turística e de actividade marisqueira.

-Posibles vertidos que poidan provir de embarcacións.
-Vertido de lixos.
-Implantación de parques eólicos que poidan causar grandes impactos visuais.
-Apertura de pistas  indiscriminadas para facilitar o acceso a determinadas áreas, podendo por en perigo certos ecosistemas que precisan dese aislamento 
antrópico.
-Pesca ou marisqueo furtivo.

-En liñas xerais este Área de Interese Ambiental non precisa dun áera de protección posto que xa a propia delimitación foi realizada considerando certa marxen 
de protección. 
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SINTESE: 
 Treito de costa comprendido entre a enseada de Lourido  e a 
desembocadura do río Castro (ademáis das zonas das praias de Area 
Maior e Espiñeirido) incluída no Lugar de Interese Comunitario (LIC) 
“Costa da Morte” da proposta galega de Rede Natura 2000. Neste tramo 
en concreto do LIC Costa da morte, figuran esencialmente, acantilados, 
praias de areas e de bloques e/ou cantos, fitos xeográficos (cabos) e un 
pequeno humidal (esteiro). Destaca principalmente polos seus valores 
xeomorfolóxicos e didácticos, de interese rexional, aínda que 
nalgunhas áreas tamén sexan importantes os seus valores biolóxicos.
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ÁREA DE INTERESE AMBIENTAL Nº

DENOMINACIÓN:

PARROQUIAS:

UNIDADE AMBIENTAL:

Mapa de situación

1.1

Esteiro e praia de Nemiña

Nemiña

3
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RÉXIMEN DE PROTECCIÓN:

ORDENACIÓN PROPOSTA: 

-  Zona de especial protección dos valores naturais. Lugar de 
Interese Comunitario da Rede Natura 2000.
- Incluída na zona de serventía de protección de costas, 
segundo a lei 22/1988 de costas

- Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.
- Solo Rústico de Protección de Costas
- Solo Rústico de Protección de Paisaxística (en parte)
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DESCRICIÓN VALORACIÓN
TIPO DE ROCHA: Material cuaternario de tipo sedimentario motivado polo aporte de 
materiais que arrastra o río Castro e deposita aquí, nesta área, ao que se lle engaden os 
aportes mariños. Ao norte desta área de acumulación de materiais sedimentarios 
atópanse rochas plutónicas, principalmente granito de dúas micas.

SINGULARIDADE: Ao tratarse de grupos litolóxicos moi frecuentes na rexión carecen de 
singularidade.

FORMACIÓN: Por un lado, áchase a desembocadura, de gran caudal, do río Castro, que a 
súa vez motiva a formación dun pequeno esteiro, e por outro, atópase a formación areosa 
de gran extensión, a praia de Nemiña. Na devandita constituéronse importantes 
formacións dunares, presentánsoseunha elevada proprción delas estabilizadas pola 
vexetación,

SINGULARIDADE: Na rexión existen numerosos exemplares desta xeomorfoloxía e se lle 
engadimos a carencia de elementos singulares, pódese afirmar que non presenta 
rasgos de singularidade.
REPRESENTATIVIDADE: Nembargantes, pódese dicir quegoza de representatividade 
posto que exemplifica diferentes procesos xeomorfolóxicos existentes no contexto 
galego.

TIPO DE SOLO: Dominio dos  aerosoles, que por outra banda están bastante 
evolucionados.

VALORACIÓN AGROLÓXICA: Posto que falamos dunha desembocadura, pódese dicir 
que o aporte de nutrientes é elevado, nembargantes, ao tratarse de solos fangosos e 
areosos, nunha zona de transición de auga doce a auga salgada, confírmase a pouca 
potencialidade agrolóxica presente na área, que ademáis está ocupada, na meirande 
parte por un extenso areal.
SINGULARIDADE: Non presenta ningún rasgo singular.

FORMA SUPERFICIAL: Río e o océano Atlántico.
CUNCA HIDROGRÁFICA: Río do Castro.
CALIDADE: Sen datos oficiais. Medida basada nas características organolépticas.
TRANSFORMACIÓN DA REDE HÍDRICA: Presa, fóra dos límites municipais.
PERMEABILIDADE: De media (na desembocadura) a baixa, na meirande parte, 
correspondendose coa presencia de granitoides.

CALIDADE DA AUGA: Segundo as características organolépticas do río do Castro, 
pódese afirmar que as súas augas gozan dunha calidade alta.
GRAO DE NATURALIZACIÓN: Pódese afirmar que o seu grao de naturalización é elevado, 
na meirande parte do seu percorrido, pero a presa construida no seu tramo final o 
converte, aínda que é para o aproveitamento hidroeléctrico, vai  supoñer unha 
alteración moi importante na súa dimensión ecolóxica.

ASOCIACIÓN: Vexetación de praias, dunas e marismas, así como toxais, uceiras e 
queirugais. En menor medida áchase a asociación Senecio bayonensis-Alnetum 
glutinosae.
ESPECIES: As especies figuran  nas táboas 2, 3, 5 e 6 do anexo I Flora e Fauna. Destacan as 
especies  Iberus procumbens e  Rumex  rupestris, esta última en grave perigo de 
extinción.

NATURALIDADE: Trátase de formacións completamente naturais.
SINGULARIDADE: A presencia de Rumex  rupestris,  en grave perigo de extinción I 
endémica da costa atlántica,  xustifica a súa singularidade.
MADUREZ E COMPLEXIDADE: As formacións atópanse do seu máximo grao de madurez,  
pero non se caracterizan pola súa complexidade.

ESPECIES (Vertebrados): As especies figuran nas táboas 8, 9 e 10 do anexo I. Destaca a 
presencia de Lutra lutra.
ESPECIES PROTEXIDAS E FIGURA DE PROTECCIÓN: Un número moi elevado de especies 
figura de “Interese Especial” no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas.
Nº DE ENDEMISMOS: 8

SINGULARIDADE: A fauna vertebrada desta Área de Interese Ambiental non presenta 
rasgos de singularidade.
REPRESENTATIVIDADE: Así mesmo, tampouco goza dunha entidade que a  fagan 
merecedora de califiacrla de singular.

HÁBITATS: Conta coa presencia de numerosos hábitats contemplados na Directiva 
Hábitats da UE, os cales se poden ver numerados na lista I do anexo de flora e fauna. 
Destacan  como hábitats prioritarios:  
-Uceiras secas atlánticas costeiras de Erica vagans
-Dunas con céspedes del Malcomietalia.

ESTADO DE CONSERVACIÓN (1/10): 6, debido á construcción dunha pista que atravesa gran parte do 
complexo dunar, e ao pisoteo que sufreu coas labores de limpieza. 
SINGULARIDADE DOS HÁBITATS: Presencia de uceiras secas atlánticas costeiras de Erica vagans, 
considerado hábitat prioritario. Ao que se lle engade a presencia de Rumex rupestris en perigo de 
extinción.
REPRESENTATIVIDADE: Polo mesmo temos que falar que se trata dunaha AIA represntativa pola 
presencia destes hábitats.
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DESCRICIÓN VALORACIÓN

-Recreativo
-Pesqueiro

ACTIVIDADES:
-Recreativas
-Agropecuarias no entorno inmediato
-Marisqueo

A intensidade das actividades recreativas é considerable durante a 
época estival.

VALORACIÓN ECONÓMICA (Aproveitamento): O aproveitamento 
económico desta AIA redúcese ós escasos beneficios económicos 
derivados da actividade turística.

- A construcción de pistas que atravesen e alteren a dinámica do complexo dunar.
- O pisoteo intensivo(actividade turística)

- Dado queesta sub AIA pertenece a un espacio natural protexido en réximen de proteción xeral, e a delimitación deste xa contemplou certa marxe de 
protección, non se fai necesario delimitar unha área de protección a maiores.
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SINTESE: Desembocadura do río Castro, de gran caudal, na que se 
constitúe un esteiro cunha formación marismeña, figurando especies 
acuáticas asociadas a ecosistemas cun gradiente de salinidade. 
Ademáis, formouse un evolucionado complexo durar, con cordón 
orixinario e unha elevada proporción das  dunas estabilizada. Nelas 
destacan especeis como Iberus procumbens e Rumex rupestris, esta 
última en grave perigo de extinción. Por último, a praia desenvolta ao 
abrigo do contorno final do relevo do municipio supón o  areal  de maior 
extensión do concello.
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ÁREA DE INTERESE AMBIENTAL Nº

DENOMINACIÓN:

PARROQUIAS:

UNIDADE AMBIENTAL:

Mapa de situación

1.2

Cabo Touriñán

Touriñán

3
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RÉXIMEN DE PROTECCIÓN:

ORDENACIÓN PROPOSTA: 

-  Zona de especial protección dos valores naturais. Lugar de 
Interese Comunitario da Rede Natura 2000.
- Incluída na zona de serventía de protección de costas, 
segundo a lei 22/1988 de costas

- Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.
- Solo Rústico de Protección de Costas
- Solo Rústico de Protección de Paisaxística 
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DESCRICIÓN VALORACIÓN
TIPO DE ROCHA: Esta AIA desenvólvese sobre un sustrato rochoso plutónico, 
maioritariamente de rochas granitoides migmáticas.

SINGULARIDADE: Esta rochas son as máis abundantes no litoral galego, de maneira que 
non se poden considerar singulares. Sí, algúns dos afliramentos que presenta.

FORMACIÓN: Gran promontorio granítico, resistente á erosión, que se adentra no mar 
resultando a coñecida forma de cabo.

SINGULARIDADE: Goza de certa singularidade por tratarse dun dos emblemáticos 
fisterras galegos, nembargantes, a existencia de varios exemplos deste tipo de formas no 
contexto galego, reduce esta singularidade, se ben a escala local é moi importante.
REPRESENTATIVIDADE: Pode considerarse representativo no contexto galego deste tipo 
de xeomorfoloxía.

TIPO DE SOLO: Trátase básicamente de leptosois alumi-úmbricos e regosois alumi-
úmbricos. Estos solos aparecen en zonas de erosión reciente, especiealmente, como é o 
caso, en posicións topográficas favorables á inestabilidade dos materiais e con rebordes 
de fortes pendentes. 

VALORACIÓN AGROLÓXICA: Carecen de aptitude agrolóxica.

SINGULARIDADE: Non presenta ningunha característica que o fagan singular.

FORMA SUPERFICIAL: Presencia de pequenos e insignificantes regatos, e por suposto, o 
océano Atlántico.
CUNCA HIDROGRÁFICA:  Non posúe.
CALIDADE: Non procede.
TRANSFORMACIÓN DA REDE HÍDRICA: Non procede.
PERMEABILIDADE: Baixa por tratarse de sustratos granitoides.

CALIDADE DA AUGA: Non procede.
GRAO DE NATURALIZACIÓN: Non procede.

ASOCIACIÓN: A vexetación existente pertence a ambientes de cantís e rochedos, son 
pois toxais  e queirugais.
ESPECIES:  As especies figuran nas táboas 1, 4 e 5 do anexo de flora e fauna.

NATURALIDADE: Trátase de formacións completamente naturais.
SINGULARIDADE: As asociacións presentes non conteñen ningunha especie ou relación 
que poda ser calificada de singular.
MADUREZ E COMPLEXIDADE: As formacións atópanse no seu máximo grao de madurez, 
aínda que non se trata de asociacións complexas.

ESPECIES (Vertebrados): As especies figuran na táboa 10 do anexo de flora e fauna.
ESPECIES PROTEXIDAS E FIGURA DE PROTECCIÓN: A meirande parte da herpetofauna e un 
gran número de aves figuran “De Interese Especial”no Catálogo Nacional de Especies 
Ameazadas.
Nº DE ENDEMISMOS: 6

SINGULARIDADE: O conxunto faunístico non pode ser calificado de singular, posto que 
trátase das especies máis características deste tipo de cantís rochosos de sustrato 
granítico.
REPRESENTATIVIDADE: Debido ó anteior, sí que pode considerarse representativo do tipo 
de hábitats presentes nesta AIA.

HÁBITATS:  
- Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas
- Uceiras secas europeas
- Uceiras ortomediterráneas endémicas con toxo
- Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-
Veronicion dillenii.

ESTADO DE CONSERVACIÓN (1/10): 7.
SINGULARIDADE DOS HÁBITATS: Todolos hábitats atópanse contemplados na directiva 
HÁBITATS, pero ningún deles é prioritario.
REPRESENTATIVIDADE: Todos estes tipos de hábitats son representativos da rexión 
Eurosiberiana, e concretamente da Costa da morte do litoral galego.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                                                                                                                                                               VII-102

                                                                                                                                                                                                                               ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO



USOS DO SOLO

SOCIEDADE

S
U

B
S
IS

TE
M

A
S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

AMEAZAS

ÁREA DE PROTECCIÓN

DESCRICIÓN VALORACIÓN

- Pesqueiro
- Recreativo

ACTIVIDADES:
-Marisqueo (percebeiros)
-Recreativas
-Explotación dun  faro.

A intensidade de ambos usos non é moi acentuada. 

VALORACIÓN ECONÓMICA (Aproveitamento): O beneficio 
económico destas actividades redúcese as ganancias dos 
percebeiros.
VALORACIÓN ETNOGRÁFICA: Ó tratarse da fisterra española, goza de 
valores históricos emblemáticos.

-Vertidos incrontolados provintes de actividades de  recreo.
- Posibles mareas negras

A subárea de interese ambiental Cabo de Touriñán non precisa a delimitación dun área de protección, posto que xa atópase incluida nun espacio natural 
protexido en réximen xeral, sendo además a súa delimitación xenerosa no caso desta subunidade. Por outra parte a súa xeomorfoloxía non precisa unha maior 
protección que a de a zona costeira, xa protexida.
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SINTESE: 
 Enclave emblemático do fisterra español, destaca polos seus 
valores xeomorfolóxicos con pendentes moi superiores ao 30% en todo 
o seu contorno limítrofe co mar e con numerosos e vistosos afloramentos 
graníticos, inmersos nun relevo de elevada rugosidade.
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ÁREA DE INTERESE AMBIENTAL Nº

DENOMINACIÓN:

PARROQUIAS:

UNIDADE AMBIENTAL:

Mapa de situación

1.3

Praia de Moreira

Morinquitián e Touriñán

3
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RÉXIMEN DE PROTECCIÓN:

ORDENACIÓN PROPOSTA: 

-  Zona de especial protección dos valores naturais. Lugar de 
Interese Comunitario da Rede Natura 2000.
- Incluída na zona de serventía de protección de costas, 
segundo a lei 22/1988 de costas

- Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.
- Solo Rústico de Protección de Costas
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DESCRICIÓN VALORACIÓN
TIPO DE ROCHA: Areas e limos nunha primeira liña, e cantos graníticos nun segundo termo. SINGULARIDADE: Non se pode afirmar que as rochas existentes presentes na área sexan 

singulares, posto que as súa características  son comúns ás da maioría delas no contexto 
galego.

FORMACIÓN: Praia de areas e limos, aos que lle segue un considerable campo de cantos 
ou bloques de diversos tamaños (coídos). A súa constitución, como tódalas praias do 
concello, reside na conxunción dos sedimentos fluviais cos mariños, gracias a súa 
ubicación de abrigo nunha pequena enseada.

SINGULARIDADE: A existencia de dous planos nunha praia, por un lado de pequenos 
areais, e por outro de campos de coídos pódenna calificar de singular a escla local, 
mailia existencia de abundantes exemplos na rexión, réstanlle importancia.
REPRESENTATIVIDADE: Polo mesmo, pódese considerar  representativo a escala local.

TIPO DE SOLO: O tipo edafolóxico dominante son os areosoles, se ben presentan unha 
formación pouco evolucionada.

VALORACIÓN AGROLÓXICA: Este tipo de solos son característicos pola súa extrema 
infertilidade, polo que a súa potencialidade agrolóxica é nula.
SINGULARIDADE: As características que presenta son comúns ás presentadas neste tipo 
de solos polo que carece de singularidade.

FORMA SUPERFICIAL: Pequeno  rego que desemboca na praia e o océano Atlántico.
CUNCA HIDROGRÁFICA: Non procede.
CALIDADE: Sen datos oficiais. Medidas según características organolépticas.
TRANSFORMACIÓN DA REDE HÍDRICA:Non procede.
PERMEABILIDADE: De Media a Alta

CALIDADE DA AUGA: A calidade do rego pódese considerar alta.
GRAO DE NATURALIZACIÓN: Moi elevado, posto que o rego non sufriu ningunha 
regulación.

ASOCIACIÓN: As especies existentes pertencen aos ambientes de areais (praias e dunas) 
e dos rochedos.
ESPECIES: As especies figuran nas táboas 2 e 4 do anexo I de flora e fauna.

NATURALIDADE: Trátase de formacións completamente naturais.
SINGULARIDADE: Non se poden calificar de singular ás formacións de vexetación desta 
praia posto que apenas desenvolveronse areais tras os coidos, e polo tanto, apenas 
apareceu vexetación para fixala. As especies dos rochedos non son singulares.
MADUREZ E COMPLEXIDADE: As formacións dos rochedos atópanse no seu grao máximo 
de madurez, pero non se trata de asociacións complexas.

ESPECIES (Vertebrados): Figuran nas táboas 9 e 10 do anexo I de flora e fauna.
ESPECIES PROTEXIDAS E FIGURA DE PROTECCIÓN: Conta cun gran número de especies “De 
Interese Especial” presentes no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas.
Nº DE ENDEMISMOS: 6

SINGULARIDADE: O grupo faunístico propio da área é reducido, e o seu escaso número 
de endemismos non permite calificalo de singular.
REPRESENTATIVIDADE: Polos mesmos motivos, tampouco pode ser considerado 
representativo do seu tipo de hábitats.

HÁBITATS: 
-Cantís con vexetación das costas atlánticas  e bálticas.
-Mato halófilo  mediterráneo e termoatlántico (Sarcocornetea fruticosi)
-Praia areosa e praia de coídos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN (1/10): 6.
SINGULARIDADE DOS HÁBITATS: Aínda que trátase de hábitats contemplados na 
directiva HÁBITATS, ningún deles é prioritario.
REPRESENTATIVIDADE: Dada as súas reducidas dimensións, tampouco poder ser 
calificados de singulares.
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DESCRICIÓN VALORACIÓN

-Ocio
-Marisqueo

ACTIVIDADES:
-Recreativas
-Marisqueo
-Agropecuarias (nos campos limítrofes)

Estos usos do solo son desenvolvidos nunha intensidade moi baixa.

VALORACIÓN ECONÓMICA (Aproveitamento): O aproveitamento 
lucrativo destas actividades é aprácticamente nulo.

-Posibles vertidos procendentes de embarcacións de todo tipo.
-Vertidos de lixo procente das actividades mencioadas.

Como no resto das subáreas de interese ambiental da Zona de Especial Protección dos valores Naturais de Costa da Morte, neste caso tampouco precísase unha 
área de protección adicional á subárea, posto que xa a delimitación do espacio natural protexe o suficente.
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SINTESE: 
 Praia constituída nun primeiro lugar por un leito de areas e limos, e 
a continuación por cantos e bloques de diversos tamaños. É de destacar 
o seu enclave recóndito na liña de costa, dentro da Costa da Morte.
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ÁREA DE INTERESE AMBIENTAL Nº

DENOMINACIÓN:

PARROQUIAS:

UNIDADE AMBIENTAL:

Mapa de situación

1.4

Coído de Cuño

Mourinquitián e Moraime.

3
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RÉXIMEN DE PROTECCIÓN:

ORDENACIÓN PROPOSTA: 

-  Zona de especial protección dos valores naturais. Lugar de 
Interese Comunitario da Rede Natura 2000.
- Incluída na zona de serventía de protección de costas, 
segundo a lei 22/1988 de costas

- Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.
- Solo Rústico de Protección de Costas
- Solo Rústico de Protección Paisaxística (en parte)
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DESCRICIÓN VALORACIÓN
TIPO DE ROCHA: Principalmente granitoides migmatíticos e depósitos sedimentarios 
cuaternarios.

SINGULARIDADE: As compoñentes presentadas, así como as características que posúe o 
rochedo existente, carece de peculariedades que o fagan singular.

FORMACIÓN: Enseada de coídos. Zona baixa do litoral, onde se acumula, nun groso 
cordón, unha gran cantidade de  de cantos e bloques de diverso tamaño, aínda que 
destacan os de gran tamaño. A enseada remata nun escarpe tallado nun material de 
coluvionamento cuaternario, que aporta os materiais máis finos , areas e limos. Este tipo 
de acumulacións de coios vincúlase á existencia de plataformas de abrasión onde a 
forza do ataque do mar nas rochas xera a súa fragmentación.

SINGULARIDADE: Esta área figura como Punto de Interese Xeolóxico de Galicia, no 
Inventario realizado polo Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, polo que queda 
xustificada a singularidade da que goza.
REPRESENTATIVIDADE: Pódese considerar representativo das formas do relevo costeiro 
galego, polo seu  alto valor xeomorfolóxico e didáctico.

TIPO DE SOLO: Non se pode falar dun tipo de solo definido, posto que non se chegan a 
formar , tan só acumulacións de depósitos, limos e areas, baixo un gran campo de coídos. 
Non existen procesos de edafoxénese.

VALORACIÓN AGROLÓXICA: Posto que non se forman solos nesta AIA, non procede falar 
de valoración agrolóxica.

SINGULARIDADE: Polo mesmo, non procede.

FORMA SUPERFICIAL: Océano Atlántico.
CUNCA HIDROGRÁFICA: Non procede.
CALIDADE: Sen datos oficiais.
TRANSFORMACIÓN DA REDE HÍDRICA: Non  procede.
PERMEABILIDADE: De media a alta.

CALIDADE DA AUGA: A calidade do rego pódese considerar boa.
GRAO DE NATURALIZACIÓN: Non procede.

ASOCIACIÓN: Nesta AIA atópanse distintos ambientes, acantilados e rochedos, 
básicamente, nos que se desenrolan diferentes especies.
ESPECIES: As especies figuran nas táboas 1 e 4 do anexo de flora e fauna.

NATURALIDADE: Trátase de fomacións completamente naturais.
SINGULARIDADE: Sen embargo non se pode considerar singulares posto que non 
presentan ningunha especie ou característica que as diferencie do resto das súas 
representacións.
MADUREZ E COMPLEXIDADE: As formacións atópanse no seu máximo grao de madurez, 
pero non se trata de asociacións complexas.

ESPECIES (Vertebrados): As especies existentes nesta AIA figuran na táboa 10 do anexo de 
flora e fauna.
ESPECIES PROTEXIDAS E FIGURA DE PROTECCIÓN: A meirande parte das especies figuran 
como “De Interés Especial” no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas.
Nº DE ENDEMISMOS: 6

SINGULARIDADE: O conxunto faunístico non se pode considerar singular xa que non 
presenta especies raras e o número de endemismos é normal respecto á media.
REPRESENTATIVIDADE: Tampouco pódese considerar representativo, posto que non se 
trata dun tipo de hábitat representativo.

HÁBITATS:
-Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN (1/10): 5. 
SINGULARIDADE DOS HÁBITATS: Non é un hábitat prioritario.
REPRESENTATIVIDADE: Non é un hábitat representativo do cantís, posto que émáis son só 
as superficies superiores ó manto de coídos.
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DESCRICIÓN VALORACIÓN

-Didáctico

ACTIVIDADES:
-Recreación

Este uso didáctico desenvólvese esporádicamente, e pode 
potenciarse moito máis.

VALORACIÓN ECONÓMICA (Aproveitamento): O aproveitamento 
desta subárea podería traducirse en beneficios económicos indirectos 
da actividade turística.

-Posibles vertidos de crudo procedentes de calquera tipo de embarcacións.

Como no resto das subáreas de interese ambiental da Zona de Especial Protección dos valores Naturais de Costa da Morte, neste caso tampouco precísase unha 
área de protección adicional á subárea, posto que xa a delimitación do espacio natural protexe o suficente.
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SINTESE: 
 Coido de Cuño, sito na enseada que leva o seu mesmo nome. Son 
de resaltar os seus valores xeomorfolóxicos e didácticos de interese 
rexional. 
 Esta área figura como Punto de Interese Xeolóxico de Galicia, no 
Inventario realizado polo Instituto Xeolóxico e Mineiro de España.
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ÁREA DE INTERESE AMBIENTAL Nº

DENOMINACIÓN:

PARROQUIAS:

UNIDADE AMBIENTAL:

Mapa de situación

1.5

Punta da Vuitra

Moraime

3
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RÉXIMEN DE PROTECCIÓN:

ORDENACIÓN PROPOSTA: 

-  Zona de especial protección dos valores naturais. Lugar de 
Interese Comunitario da Rede Natura 2000.
- Incluída na zona de serventía de protección de costas, 
segundo a lei 22/1988 de costas

- Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.
- Solo Rústico de Protección de Costas
- Solo Rústico de Protección Paisaxística
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DESCRICIÓN VALORACIÓN
TIPO DE ROCHA: A xeoloxía desta AIA resúmese no dominio de rochas graníticas 
hercínicas. Mairoritariamente granitoides migmatíticos  con incrusións de granitos de 
dúas micas de grao fino a medio con algúns metacristais.

SINGULARIDADE: O granito é o grupo litolóxico máis representado na rexión galega, polo 
que non se pode considerar singular.

FORMACIÓN: Dada a natureza dos materiais que a forman e a súa dureza e resistencia á 
erosión, posuíndo un elevado grao de cohesión, formouse este promontorio salinte. 
Configura un cabo máis na xeomorfoloxía local, e por ende, rexional.

SINGULARIDADE: A meirande parte dos cabos, como fitos xeográficos, poden ser 
considerados como elemtos singulares, nembargantes, esta vese reducida por ser unha 
carcterística da xeomorfoloxía costeira galega.
REPRESENTATIVIDADE: A Punta da Vuitra é unha reprsentación máis do relevo galego, e 
máis a escala local. Nembargantes a súa reprentativiade ven abalada polos valores 
paisaxísticos propios desta xeomorfoloxía.

TIPO DE SOLO: Trátase de Regosoles con inclusións de leptosoles. Solos pouco 
evolucionados, onde a  rocha orixinaria áchase moi próxima aos horizontes superficiais.

VALORACIÓN AGROLÓXICA: Os solos existentes nesta área de interese ambiental son 
pocuco evolucionados polo que a potencialidade agrolóxica é baixa, que disminúe 
aínda máis coa presencia de pequenos afloramentos rochosos.
SINGULARIDADE: Non presentan ningunha característica que os fagan destacar polo 
que se pode afirmar que non gozan de singularidade.

FORMA SUPERFICIAL: Océano Atlántico.
CUNCA HIDROGRÁFICA: Non procede.
CALIDADE: Non procede.
TRANSFORMACIÓN DA REDE HÍDRICA: Non procede.
PERMEABILIDADE: Baixa debido ao sustrato granítico.

CALIDADE DA AUGA: Normal.
GRAO DE NATURALIZACIÓN: Non procede.

ASOCIACIÓN: A flora existente na AIA pertence aos ambientes de acantilados, de 
rochedos e o dos toxais, uceiras e queirugais.
ESPECIES: As especies figuran nas táboas 1, 4 e 5 do anexo de flora e fauna.

NATURALIDADE: Trátase de formacións completamente naturais.
SINGULARIDADE: Algunhas das súas especies pódese considerar singulares como son 
Erica tetralix e Erica ciliaris.
MADUREZ E COMPLEXIDADE: As formacións atópanse no seu máximo grao de madurez, 
pero non se trata de asociacións complexas.

ESPECIES (Vertebrados): As especies figuran na táboa 10 de acantilados rochosos e/ou 
cubertos de mato ou mato pasteiro.
ESPECIES PROTEXIDAS E FIGURA DE PROTECCIÓN: Unha gran cantidade de especies 
figuran “De Interese Especial” no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas.
Nº DE ENDEMISMOS: 6

SINGULARIDADE: O grupo faunístico non presenta especies ou características singulares.
REPRESENTATIVIDADE: Debido a que trátase do tipo de hábitat característico e 
representativp  dos cantís, a súa fauna  pódese considerar representativa do mesmo.

HÁBITATS: A meirande parte da AIA está cuberta polo hábitat configurado polas uceiras 
húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica tetralix, considerado como 
hábitat prioritario segundo a Directiva Hábitats.

ESTADO DE CONSERVACIÓN (1/10): 7.
SINGULARIDADE DOS HÁBITATS: Ao tratarse dun hábitat prioritario  queda xustificada a 
súa singularidade.
REPRESENTATIVIDADE: Este hábitat exemplifica os valores ecolóxicos presentes neste tipo 
de hábitats polo que goza de elevada reprentatividade a escala rexional. 
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DESCRICIÓN VALORACIÓN

- Pesqueiro
- Recreativo

ACTIVIDADES:
-Recreativo.
-Marisqueo (percebes)

A intensidade do uso recreativo non é moi signifiactiva. Sí pode selo o 
uso pesqueiro (percebes).

VALORACIÓN ECONÓMICA (Aproveitamento): Os beneficios do 
marisqueo poden ser importantes puntualmente.

-Posibles vertidos procedentes de calquera tipo de embarcacións.
-Contaminación por vertidos de lixos.

Como no resto das subáreas de interese ambiental da Zona de Especial Protección dos valores Naturais de Costa da Morte, neste caso tampouco precísase unha 
área de protección adicional á subárea, posto que xa a delimitación do espacio natural protexe o suficente.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                                                                                                                                                               VII-115

                                                                                                                                                                                                                               ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO



SINTESE: 
 Trátase dun salinte granítico destacado polos seus valores 
xeomorfolóxicos, didácticos e paisaxísticos. Ademáis constitúe un dos 
fitos xeográficos a escala local.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                  VII-116

                                                                                ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO                                                                              



ÁREA DE INTERESE AMBIENTAL Nº

DENOMINACIÓN:

PARROQUIAS:

UNIDADE AMBIENTAL:

Mapa de situación

1.6

Praia de Arnela

Moraime

3
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RÉXIMEN DE PROTECCIÓN:

ORDENACIÓN PROPOSTA: 

-  Zona de especial protección dos valores naturais. Lugar de 
Interese Comunitario da Rede Natura 2000.
- Incluída na zona de serventía de protección de costas, 
segundo a lei 22/1988 de costas

- Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.
- Solo Rústico de Protección de Costas
- Solo Rústico de Protección Paisaxística
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DESCRICIÓN VALORACIÓN
TIPO DE ROCHA: Sustrato areoso e coídos de diveros tamaños de natureza granítica. SINGULARIDADE: Non presenta características que a fagan merecedoras de 

caracterizala de singular, posto que a litoloxía presente na área é a dominante, dentro 
destas formas, no contexto galego.

FORMACIÓN: Como na meirande parte da xeomorfoloxía litoral galega, esta praia 
foumouse ao abrigo da acción erosiva do mar, predominando os procesos de 
sedimentación sobre os de erosión. Esta praia, areosa nun primer termo, presenta na liña 
de pleamar unha acumulación de  coídos de diversos tamaños. 

SINGULARIDADE: Trátase de areosoles, constituidos polo aporte de sedimentos tanto 
mariños como fluviais, que non presentas ademáis ningunha característico que leve a 
consideralos singulares.
REPRESENTATIVIDADE: Pola presencia de coídos podería considerarse representativo,  
deste tipo de formas, a escala local, nembargantes, a súas reducidas dimensións, non a 
deixan ir máis alá do local.

TIPO DE SOLO: Arenosoles, solos de escaso desarrollo e de textura grosa. A natureza dos 
minerais do sedimento orixinal é  graniítca, nembarates constitúen unha acumulación de 
sedimentos cauternarios.

VALORACIÓN AGROLÓXICA: Non posúe aptitude agrolóxica pola natureza e sustrato do 
solo.

SINGULARIDADE: A existencia deste tipo edafolóxico é común a tódalas formacións 
desta índole.

FORMA SUPERFICIAL: Océano Atlántico e o pequeno rego de Arnela.
CUNCA HIDROGRÁFICA: Non Procede.
CALIDADE: Sen datos oficiais. 
TRANSFORMACIÓN DA REDE HÍDRICA: Non procede
PERMEABILIDADE: Alta

CALIDADE DA AUGA: Boa.
GRAO DE NATURALIZACIÓN: Non procede.

ASOCIACIÓN: As especies que se atopan son as presentes nos cantís, nos areais, nos 
rochedos e incluso, na parte superior á praia, nos toxais, uceiras e queirugais.
ESPECIES: As especies figuran nas táboas 1, 2, 4 e 5 do anexo de flora e fauna.

NATURALIDADE: Trátase de formacións completamente naturais.
SINGULARIDADE:   Ningunha das asociacións presenta rasgos songulares.
MADUREZ E COMPLEXIDADE: As formacións atópanse no  seu máximo grao de madurez 
(estado climácico), pero non se  trata de asociacións complexas.

ESPECIES (Vertebrados): As especies existentes figuran nas táboas 9 e 10 do anexo de flora 
e fauna.
ESPECIES PROTEXIDAS E FIGURA DE PROTECCIÓN: Unha gran parte das especies figuran 
“De Interese Especial” no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas.
Nº DE ENDEMISMOS: 6

SINGULARIDADE: Neste caso, o conxunto faunístico non presenta especies ou rasgos  
singulares.
REPRESENTATIVIDADE: A escasa superficie da área non permite a consideración de 
representatividade para a súa fauna.

HÁBITATS:
-Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN (1/10): 8.
SINGULARIDADE DOS HÁBITATS: O hábitat non presenta rasgos singulares.
REPRESENTATIVIDADE: Tampouco pódese considerar repersentativo, xa que non é a 
cobertura característica para ó mesmo.
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DESCRICIÓN VALORACIÓN

-Ocio
-Marisqueo

ACTIVIDADES:
- Recreativas
- Marisqueo

A intensidade con que se desenvolven os dous usos é prácticamente 
nula.

VALORACIÓN ECONÓMICA (Aproveitamento): Nesta caso 
únicamente o marisqueo pode constribui r ao enriquecemento do 
sector primario. Aínda así, poderíase potenciar esta AIA como lugar 
recóndito e apartado, pudindo contribuir a beneficios indirectos 
derivados da actividade turística.

-Riscos inducidos polos vertidos de lixos ou crudos  tanto de embarcacións como de actividades recreativas.
-Contaminación por augas residuais.

Como no resto das subáreas de interese ambiental da Zona de Especial Protección dos valores Naturais de Costa da Morte, neste caso tampouco precísase unha 
área de protección adicional á subárea, posto que xa a delimitación do espacio natural protexe o suficente.
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SINTESE: 
 Praia moi pequena constituída por un sustrato areoso e por coídos 
de diversos tamaños. Son de destacar os seus valores xeomorfolóxicos e 
didácticos, aínda que o seu interese só alcance a escala local.
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ÁREA DE INTERESE AMBIENTAL Nº

DENOMINACIÓN:

PARROQUIAS:

UNIDADE AMBIENTAL:

Mapa de situación

1.7

Praia de Lourido

Moraime

3
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RÉXIMEN DE PROTECCIÓN:

ORDENACIÓN PROPOSTA: 

-  Zona de especial protección dos valores naturais. Lugar de 
Interese Comunitario da Rede Natura 2000.
- Incluída na zona de serventía de protección de costas, 
segundo a lei 22/1988 de costas

- Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.
- Solo Rústico de Protección de Costas
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DESCRICIÓN VALORACIÓN
TIPO DE ROCHA: Trátase de materiais sedimentarios de orixe cuaternario. SINGULARIDADE: A xeneralización deste tipo litolóxico dentro da xeomorflolxía litoral 

galega motiva a ausencia de singularidade nesta AIA.

FORMACIÓN: Como na meirande parte da xeomorfoloxía litoral galega, esta praia 
formouse ao abrigo da acción erosiva do mar, predominando os procesos de 
sedimentación sobre os de erosión. A estes aportes sedimentarios engádensellos aportes 
do pequeno rego que desemboca na praia, chamado Rego da Area. Cabe destacar a 
formación dun complexo dunar moi desenvolvido, do cal gran parte atópase xa 
estabilizado pola vexetación.

SINGULARIDADE: O litoral galego conta con numerosos exemplares desta 
xeomorfoloxía, polo que en liñas xerais, non se pode dicir que goce de singularidade. 
Nembargantes, o desenvolvido complexo dunar merece  a consideración de singular, 
dada a súa sobresaínte extensión.
REPRESENTATIVIDADE: Pode considerarse representativa a escala local.

TIPO DE SOLO: O tipo edafolóxico dominante na AIA son os aerosoles , que albergan un 
maior grao de desarrollo que na anterior área, quizais porque os procesos de 
edafoxénese son máis latentes que na devandita.

VALORACIÓN AGROLÓXICA: Carece de potencialidade agrolóxica polo sustrato que se 
desenvolve .

SINGULARIDADE: A existencia no municipio de parais de maior tamaño e con aerosoles 
máis desenvoltos réstanlle singularidade e representatividade a esta AIA.

FORMA SUPERFICIAL: Océano Atlántico e pequeno rego (Rego da Area).
CUNCA HIDROGRÁFICA: Non posúe.
CALIDADE: Sen datos oficiais. Medidas según características organolépticas.
TRANSFORMACIÓN DA REDE HÍDRICA: Non procede.
PERMEABILIDADE: É alta, xustificada polo sustrato areoso.

CALIDADE DA AUGA: Boa.
GRAO DE NATURALIZACIÓN: Non procede.

ASOCIACIÓN: O conxunto florístico da zona é o atopado nos cantís, e nos 
areais,básicamente.

ESPECIES: As especies figuran nas táboas 1, 2, 3, 4 e 5 do anexo de flora e fauna. Cabe 
destacar a presencia de Rumex rupestris en grave perigo de extinción. 

NATURALIDADE: Trátase de formacións completamente naturais.
SINGULARIDADE: Ven abalada pola presencia de especies singulares e moi ameazadas 
como a Rumex rupestris. Por esta especie o Ministerio de Medio Ambiente está levando a 
cabo tarefas de recuperación nesta AIA.
MADUREZ E COMPLEXIDADE: As formacións atópanse no seu grao máximo de madurez, 
pero non se trata de asociacións complexas.

ESPECIES (Vertebrados): As espedies figuran nas táboas 9 e 10 do anexo de flora e fauna.
ESPECIES PROTEXIDAS E FIGURA DE PROTECCIÓN: Un grna número de especies figuran “De 
Interese Especial” no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas.
Nº DE ENDEMISMOS: 7

SINGULARIDADE: As especies non presentan rasgos singulares.
REPRESENTATIVIDADE: O grupo faunístico pódese considerar  representativo do hábitats 
presentes, aínda que a escala local.

HÁBITATS:
-Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria.
-Dunas móbiles embrionarias
-Chairas lamacentas ou areosas que non están cubertas de auga cando hai marea baixa.
- Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises. -Dunas con céspedes do 
Malcomietalia. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN (1/10): 7.
SINGULARIDADE DOS HÁBITATS: Atópase ó menos un hábitat prioritario e entre as súas 
especie, Rumex rupestris, de elevada singularidade.
REPRESENTATIVIDADE: Estes hábitats pódense considerar representativos a escala local, 
algúns a escala rexional.
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ÁREA DE PROTECCIÓN

DESCRICIÓN VALORACIÓN

-Ocio
-Marisqueo

ACTIVIDADES:
-Rescreativo
-Marisqueo

As intensidades con que se desenvolven estes usos son de tipo medio.

VALORACIÓN ECONÓMICA (Aproveitamento): O marisqueo repercute 
puntualmente na economía do sector primario. Sen embargo, aínda que polo 

momento non se atopa moi explotada, a praia de Lourido presenta unha  
elevada potencialidade turística. Muestra de esto é o proxecto do 
Parador Nacional de Turismo que se está a desenvolver nesta AIA.

-Construcción do Parador Nacional de Turismo.
-Contaminación procedente de posibles vertidos incontrolados.
-Marisqueo furtivo

Como no resto das subáreas de interese ambiental da Zona de Especial Protección dos valores Naturais de Costa da Morte, neste caso tampouco precísase unha 
área de protección adicional á subárea, posto que xa a delimitación do espacio natural protexe o suficente.
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SINTESE: 
 Praia de areas de grao fino cun cordón de dunas orixinario 
constituido ao abrigo dunha enseada moi cerrada. Gracias a este e a o 
réximen de ventos, desenvolveuse un considerable complexo dunar 
con dunas fixadas con vexetación. Na praia desemboca un pequeno 
rego que aporta os materiais máis finos  e provoca a existencia dun leve 
gradente de salinidade, que a súa vez, aumenta a diversidade biolóxica 
na área. Figuran especies moi singulares, algunhas delas en grave 
perigo de extinción com a Rumex rupestris. 
Nesta área son de destacar os seus valores xeomorfolóxicos e 
biolóxicos, ademáis da súa óptima  aptitude para o baño.
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ÁREA DE INTERESE AMBIENTAL Nº

DENOMINACIÓN:

PARROQUIAS:

UNIDADE AMBIENTAL:

Mapa de situación

1.8

Praia de Espiñeirido

Moraime

3
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RÉXIMEN DE PROTECCIÓN:

ORDENACIÓN PROPOSTA: 

-  Zona de especial protección dos valores naturais. Lugar de 
Interese Comunitario da Rede Natura 2000.
- Incluída na zona de serventía de protección de costas, 
segundo a lei 22/1988 de costas

- Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.
- Solo Rústico de Protección de Costas
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DESCRICIÓN VALORACIÓN
TIPO DE ROCHA: Trátase de materiais sedimentarios de orixe cuaternario. SINGULARIDADE: A xeneralización deste tipo litolóxico dentro da xeomorflolxía litoral 

galega motiva a ausencia de singularidade nesta AIA.

FORMACIÓN: Como na meirande parte da xeomorfoloxía litoral galega, esta praia 
formouse ao abrigo da acción erosiva do mar, predominando os procesos de 
sedimentación sobre os de erosión. A estes aportes sedimentarios engádensellos aportes 
do rego de Figueiras..

SINGULARIDADE: O litoral galego conta con numerosos exemplares desta 
xeomorfoloxía, polo que en liñas xerais, non se pode dicir que goce de singularidade. 
REPRESENTATIVIDADE:  A existencia de abundantes exemplares deste tipo dentro do 
termo municipal motiva a non consideración como área representativa, nin a escala 
local.

TIPO DE SOLO: O tipo edafolóxico dominante na AIA son os aerosoles , que albergan un 
maior grao de desarrollo que nas anteriores áreas, quizais porque os procesos de 
edafoxénese son máis latentes que na devandita.

VALORACIÓN AGROLÓXICA: Carece de potencialidade agrolóxica polo substrato que 
se desenvolve .

SINGULARIDADE: A existencia no municipio de areais de maior tamaño e con aerosoles 
máis desenvoltos réstanlle singularidade e representatividade a esta AIA.

FORMA SUPERFICIAL: Océano Atlántico e pequeno rego (Rego de Figueira).
CUNCA HIDROGRÁFICA: Non posúe.
CALIDADE: Sen datos oficiais. Medidas según características organolépticas.
TRANSFORMACIÓN DA REDE HÍDRICA: Non procede.
PERMEABILIDADE: É alta, xustificada polo sustrato areoso.

CALIDADE DA AUGA: Mermada pola proximidade da área urbana.
GRAO DE NATURALIZACIÓN:Non procede.

ASOCIACIÓN: O conxunto florístico da zona é o atopado nos areais básicamente.

ESPECIES: As especies figuran nas táboas 1, 2, 3, 4 e 5 do anexo de flora e fauna. 

NATURALIDADE: Trátase de formacións completamente naturais.
SINGULARIDADE: Ven abalada pola presencia dalgunhas especies singulares. 
MADUREZ E COMPLEXIDADE: As formacións atópanse no seu grao máximo de madurez, 
pero non se trata de asociacións complexas.

ESPECIES (Vertebrados): As espedies figuran nas táboas 9 e 10 do anexo de flora e fauna.
ESPECIES PROTEXIDAS E FIGURA DE PROTECCIÓN: Un gran número de especies figuran “De 
Interese Especial” no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas.
Nº DE ENDEMISMOS: 7

SINGULARIDADE: As especies non presentan rasgos singulares.
REPRESENTATIVIDADE: O grupo faunístico pódese considerar  representativo do hábitats 
presentes, aínda que a escala local.

HÁBITATS:
-Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria.
-Dunas móbiles embrionarias
-Chairas lamacentas ou areosas que non están cubertas de auga cando hai marea baixa.
- Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises. -Dunas con céspedes do 
Malcomietalia. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN (1/10): 6, debido á antedita venciñanza do núcleo urbano.
SINGULARIDADE DOS HÁBITATS: Carece de singularidade.
REPRESENTATIVIDADE: Estes hábitats pódense considerar representativos a escala local.
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DESCRICIÓN VALORACIÓN

-Ocio
-Marisqueo

ACTIVIDADES:
-Rescreativo
-Marisqueo

As intensidades con que se desenvolven estes usos son de tipo medio 
alto.

VALORACIÓN ECONÓMICA (Aproveitamento): O marisqueo repercute 
puntualmente na economía do sector primario. Sen embargo, a praia de 

Espiñeirido presenta considerable potencialidade turística.  

-Contaminación procedente de posibles vertidos incontrolados.
-Marisqueo furtivo
-Expansión da área urbana.

Como no resto das subáreas de interese ambiental da Zona de Especial Protección dos valores Naturais de Costa da Morte, neste caso tampouco se precisa unha 
área de protección adicional á subárea, posto que xa a delimitación do espazo natural protexe o suficiente, considerando o seu elevado grao de antropización..
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SINTESE: 
 Trátase dunha praia cunha elevada veciñanza do núcleo urbano, onde o seu 
asentamento constitúe parte do abrigo desta formación areosa. Praia de areas de 
grao fino, un pouco deteriorada pola antedita proximidade do núcleo máis 
poboado do municipio, onde desemboca un pequeno rego que aporta materiais 
finos elle outorga unha maior diversidade biolóxica.
  Nesta área son de destacar os seus valores xeomorfolóxicos e biolóxicos, 
ademais da súa aptitude para o baño.
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ÁREA DE INTERESE AMBIENTAL Nº

DENOMINACIÓN:

PARROQUIAS:

UNIDADE AMBIENTAL:

Mapa de situación

1.9

Praia de Area Maior

Moraime e Ozón

3
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RÉXIMEN DE PROTECCIÓN:

ORDENACIÓN PROPOSTA: 

Zona de especial protección dos valores naturais. Lugar de 
Interese Comunitario da Rede Natura 2000.
Incluída na zona de serventía de protección de costas, 
segundo a lei 22/1988 de costas
Incluido no inventario de Humidais de Galicia

- Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.
- Solo Rústico de Protección de Costas
- Solo Rústico de Protección Paisaxística (en parte)
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DESCRICIÓN VALORACIÓN
TIPO DE ROCHA: Materiais sedimentarios  cuaternarios: do Pleistoceno, os materiais máis 
antigos, e do Holoceno os materiais ou a praia máis recente.

SINGULARIDADE: A meirande parte das praias existentes no litoral galego presentan este 
tipo de materiais, polo que non se pode dicir que goce de singularidade.

FORMACIÓN: Como acontece na meirande parte da xeomorfoloxía litoral galega, esta 
praia formouse en zonas de abrigo que posibilitou os procesos de acumulación de 
materiais areosos e finos mariños e tamén os aportes fluviais do rego de Moraime  e do río 
Negro (responsables dos materias máis finos). E como en todas aquelas praias onde a 
influencia humana non foi tan grande, desenvolveuse un considerable complexo dunar, 
parte do cal, atópase fixado pola vexetación.

SINGULARIDADE: A existencia de formas de maior tamaño e de maior valor 
xeomorfolóxico eclipsa a singularidade da que poidese disfrutar esta área, quedando 
relegada á escala local. 
REPRESENTATIVIDADE: Goza de representatividade, a escala local, dos proceos 
xeomorfolóxicos dominantes na área.

TIPO DE SOLO: Tendo en conta a natureza dos materiais, así como o ambiente no que se 
está desenvolvendo, pódese afirmar que o grupo edafolóxico existente nesta área de 
interese, é o areosol. 

VALORACIÓN AGROLÓXICA: A mineraloxía, mairoritarimante constituiada por materiais 
resistentes, como o cuarzo, produce unha gran infertilidade.

SINGULARIDADE: Non presenta características que o fagan singular, posto que as 
presentes son comúns a este tipo de solos.

FORMA SUPERFICIAL: Océano Atlántico, rego de Moraime e o río Negro.
CUNCA HIDROGRÁFICA: Grande de Baio
CALIDADE: Sen datos oficiais. Medidas basadas en características organolépticas.
TRANSFORMACIÓN DA REDE HÍDRICA: Non posúe.
PERMEABILIDADE: Media

CALIDADE DA AUGA:   O rego de Moraime recibe as augas residuais depuradas da EDAR 
dos Muiños, polo que aínda que as características organolépticas no evidencian 
contaminación, esto non se pode afirmar.
GRAO DE NATURALIZACIÓN: Elevado, posto que os regos non foron regulados. Cabe 
mencionar a captación directa  de auga que se fai no río Negro.

ASOCIACIÓN: O conxunto florístico atopado nesta AIA son as presentes nos ambientes 
dos areais.
ESPECIES: As especies figuran na  táboa  2  do anexo I de flora e fauna.

NATURALIDADE: As formacións presentes son completamente naturais.
SINGULARIDADE: Non se pode afirmar que as asociacións conteñan especies ou ragos 
singulares.
MADUREZ E COMPLEXIDADE: As formacións atópanse no seu máximo grao de madurez, 
pero non se trata de asociacións complexas.

ESPECIES (Vertebrados): As especies figuran na  táboa  9 do anexo I flora e fauna.
ESPECIES PROTEXIDAS E FIGURA DE PROTECCIÓN: A meirande parte das especies figuran 
“De Interese Especial” no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas.
Nº DE ENDEMISMOS: 5

SINGULARIDADE: O grupo faunístico presente é moi rico en avifauna, pero carece de 
rasgos singulares.
REPRESENTATIVIDADE: O grupo faunístico pódese considerar representativo, incluso a 
uhna escala rexional, dos ambientes de areais galegos.

HÁBITATS:
-Vexetación anual sobre desfeitos mariños acumulados.
-Dunas móbiles embrionarias.
-Dunas móbiles de litoral con Ammophhila arenaria (dunas brancas)
-Chairas lamacentas ou areosas que non están cubertas de auga cando hai marea baixa.
-Dunas fixas con céspedes de Malcomelia.

ESTADO DE CONSERVACIÓN (1/10): 7, posto que a zona atópase medianamente 
antropizada.
SINGULARIDADE DOS HÁBITATS:Ao menos, un dos hábitats  pódese calificar como 
singular xa que figura como prioritario na directiva HÁBITATS.
REPRESENTATIVIDADE: Estes hábitats poderíanse considerar  representativos do litoral 
galego se non estuveran tan influenciados por a preta presencia humana.
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DESCRICIÓN VALORACIÓN

-Marisqueo
-Ocio

ACTIVIDADES:
-Recreativas
-Marisqueo

A intensidade do uso recreativo é importante durante a estación 
estival.

VALORACIÓN ECONÓMICA (Aproveitamento): A actividade 
recreativa pode repercutir moi beneficiosamente a través dos ingresos 
indirectos que conleva o turismo.

-Contaminación por vertidos mariños ou fluviais.
-Regularización do cauce do rego
-Furtivismo (marisqueo)
-Incorrecto aproveitamento recreativo (pisoteo excesivo do complexo dunar, vertido de lixo...)

No caso da AIA Area Maior, a delimitación da mesma inclúe unha  área bastante antopizada como é o acceso do paseo marítimo en construcción. É por isto polo 
que non se propón unha área de protección a maiores.
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SINTESE: 
 Praia de gran extensión, ubicada no interior da enseada de 
Merexo, polo que as súas augas son moi aptas para o baño. Nela 
desembocan o rego de Moraime e o río Negro, de certa importancia,  
aportando así elementos de grao moi fino á area da praia. Orixinouse e 
consérvase ademáis un considerable complexo dunar, colonizado en 
gran parte polas especies vexetais  destes ecosistemas litorais.
 Esta AIA destaca sobre todo  polos seus valores xeomorfolóxicos y 
biolóxicos,  aínda que o seu interese non supera a escala local.
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ÁREA DE INTERESE AMBIENTAL Nº

DENOMINACIÓN:

PARROQUIAS:

UNIDADE AMBIENTAL:

Mapa de situación

2

Punta da Barca

Muxía

3
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RÉXIMEN DE PROTECCIÓN:

ORDENACIÓN PROPOSTA: 

Incluída na zona de serventía de protección de costas, 
segundo a lei 22/1988 de costas
Incluida na Ampliación de Rede Natura (ampliación LIC Costa 
da Morte)

- Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.
- Solo Rústico de Protección de Costas
- Solo Rústico de Protección Paisaxística
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DESCRICIÓN VALORACIÓN
TIPO DE ROCHA: Cun sustrato de natureza granítica, dominan os granitos de dúas micas 
de grao fino a medio con incrustacións de metacristais.

SINGULARIDADE: Non se pode afirmar que a litoloxía existente na zona goce de 
singularidade, posto que se trata de materiais que recubren a meirande parte de 
Galicia. Sen embargo o Monte Corpiño presenta fermosos afloramentos granísticos que 
apotan singularidade á AIA.

FORMACIÓN: Cabo con forma puntiaguda, froito da erosión diferencial e da resistencia  
e cohesión dos materiais. Este fito xeográfico está coroado polo Monte Corpiño (68,57 m).

SINGULARIDADE: No contexto galego abunda este tipo de relevo costeiro polo que non 
se pode calificar singular.

REPRESENTATIVIDADE: Polo mesmo, cabría de esperar que a Punta da Barca non gozase 
de representatividade, nembargantes, a escala local representa un fito xeográfico con 
identidade propia.

TIPO DE SOLO:  O tipo edafolóxico dominante son os leptosoles, sendo solos con moi 
escaso desenrolo. Aparecen asociados a ladeiras de forte pendente e materiais de 
escasa velocidade de alteración, como son os granitos.

VALORACIÓN AGROLÓXICA: Non presenta aptitude agrolóxica pola carencia de solo 
desenrolado e pola presencia de afloramentos rochosos.

SINGULARIDADE: As características que posúe son moi comúns a este tipo edafolóxico, 
sen posuir ningún elemento que o fagan merecedora de distinción.

FORMA SUPERFICIAL: Océano Atlántico
CUNCA HIDROGRÁFICA: Non procede.
CALIDADE:Sen datos oficiais.
TRANSFORMACIÓN DA REDE HÍDRICA: Non procede.
PERMEABILIDADE: Baixa, pola natureza do sustrato.

CALIDADE DA AUGA: Normal.
GRAO DE NATURALIZACIÓN: Non procede.

ASOCIACIÓN: Atopamos especies asociadas aos cantís, aos rochedos e aos toxais, 
uceiras e queirugais.
ESPECIES: As especeis figuran nas táboas  1, 4 e 5 do anexo de flora e fauna.

NATURALIDADE: Trátase de formacións completamente naturais.
SINGULARIDADE: As asociacións non presentan especies ou características que as fagan 
singulares.
MADUREZ E COMPLEXIDADE: As formacións atópanse no seu grao máximo de madurez, 
pero non se trata de asociacións complexas.

ESPECIES (Vertebrados): As especies figuran na táboa 10 do anexo de flora e fauna.
ESPECIES PROTEXIDAS E FIGURA DE PROTECCIÓN: A meirande parte das especies figuran 
“De Interés Especial” no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas.
Nº DE ENDEMISMOS: 6

SINGULARIDADE: O grupo faunístico non presenta características que o fagan singular.
REPRESENTATIVIDADE: A súa vez, tampouco merece ser considerado como 
representativo debido a elevada antropización da AIA.

HÁBITATS:
-Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas.
-Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-
Veronicion dilleni.
- Uceiras ortomediteráneas endémicas con toxo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN (1/10): 6, dada a elevada antropización da zona.
SINGULARIDADE DOS HÁBITATS: Non se atopa ningún hábitat calificado de prioritario 
pola directiva HÁBITAT.
REPRESENTATIVIDADE: Tampouco pódense considerar representativos debido á elevada 
antropización da área.
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USOS DO SOLO
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DESCRICIÓN VALORACIÓN

-Ocio
-Marisqueo
-Recreativo

ACTIVIDADES:
-Recreativas
-Festexo de romerías populares.
-Marisqueo (percebeiros)

O uso que se desenvolve cunhamaior intensidade é o recreativo 
debido a que a romería da Virxen da Barca goza dun elevado interese 
rexional.

VALORACIÓN ECONÓMICA (Aproveitamento): Maioritariamente os 
beneficios indirectos da actividade turística.
VALORACIÓN ETNOGRÁFICA (cultural): A localización do Santuario, do 
s.XI, así coma o festexo da romería da Virxen da Barca, catalogada de 
Interés Turístico Nacional,  ratifica a súa importancia etnográfica.

-Contaminación motivada por posibles vertidos incontrolados.

Dada a situación desta AIA, resulta imposible establecer unha área de protección, posto que nela se desenvolveu o núcleo urbán, ata o máximo que podía. 
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SINTESE: 
 Cabo con forma apuntada, no que resalta un pequeno monte, 
coñecido polo Monte do Corpiño, que separa o extremo final do cabo 
do núcleo urbano de Muxía. Destaca polos seus valores 
xeomorfolóxicos e paisaxísticos, aínda que o seu valor non trascende 
da escala local.
 É coñecido por ser o lugar de celebración dunhas das romerías 
máis famosas da rexión e catalogada de interese turístico nacional.
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ÁREA DE INTERESE AMBIENTAL Nº

DENOMINACIÓN:

PARROQUIAS:

UNIDADE AMBIENTAL:

Mapa de situación

RÉXIMEN DE PROTECCIÓN:

ORDENACIÓN PROPOSTA: 

3

Cantís de Merexo

Ozón

3

Parcialmente incluida na zona de serventía de protección de 
costas, da lei 22/1988 de costas.

- Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais
- Solo Rústico de Protección de Costas
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DESCRICIÓN VALORACIÓN
TIPO DE ROCHA: Relictos de depósitos cuaternarios (pleistoceno) procedentes da erosión 
de bloques de granodiorita pouco evolucionados e de pouco desenvolvemento.

SINGULARIDADE: Aínda que estes materiais abundan no contexto galego, a escala local 
gozan de certa singularidade.

FORMACIÓN: Pequeno cantil froito dunha antiga rasa litoral, constiuida por  relictos de 
depósitos cuaternarios do Pleistoceno,  común a case toda a costa oceánica galega.

SINGULARIDADE: No contexto galego abunda este tipo de formacións costeiras, polo 
que non se pode calificar singular.

REPRESENTATIVIDADE: Dadas a súa reducida extensión non se pode considerar 
representativa do seu tipo de formacións.

TIPO DE SOLO:  O tipo edafolóxico dominante son os cambisoles, seguidos dos leptosoles. VALORACIÓN AGROLÓXICA:  Presenta unha aptitude agrolóxica considerable posto 
que se trata de cambisoles, en gran parte.
SINGULARIDADE: Sen embargo non se trata de ningún proceso ou resultado 
edafoxenético singular.

FORMA SUPERFICIAL: Océano Atlántico
CUNCA HIDROGRÁFICA: Non procede.
CALIDADE:Sen datos oficiais.
TRANSFORMACIÓN DA REDE HÍDRICA: Non procede.
PERMEABILIDADE: Media-baixa, pola natureza do sustrato.

CALIDADE DA AUGA: Normal.
GRAO DE NATURALIZACIÓN: Non procede.

ASOCIACIÓN: Atopamos especies asociadas aos cantís.
ESPECIES: As especeis figuran nas táboas  1 e 5 do anexo I de flora e fauna.

NATURALIDADE: Trátase de formacións completamente naturais.
SINGULARIDADE: A especie de uz  Erica vagans aporta á asociación unha elevada 
singularidade, dada a súa rareza.
MADUREZ E COMPLEXIDADE: As formacións, aínda que moi degradadas, atópanse no 
seu grao máximo de madurez, pero non se trata de asociacións complexas.

ESPECIES (Vertebrados): As especies figuran na táboa 10 do anexo de flora e fauna.
ESPECIES PROTEXIDAS E FIGURA DE PROTECCIÓN: A meirande parte das especies figuran 
“De Interés Especial” no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas.
Nº DE ENDEMISMOS: 6

SINGULARIDADE: O grupo faunnistico non presenta características que o fagan singular.
REPRESENTATIVIDADE: A súa vez, tampouco merece ser considerado como 
representativo debido a elevada antropización da AIA.

HÁBITATS:
-Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas.
- Uceiras ortomediteráneas endémicas con toxo.
-Uceiras secas atlánticas costeiras de Erica vagans 

ESTADO DE CONSERVACIÓN (1/10): 6, dada a elevada antropización da zona.
SINGULARIDADE DOS HÁBITATS: O hábitat das uces costeiras europeas de Erica vagans e 
considerado prioritario na directiva HÁBITATS, de maneira que pode ser calificado de 
singular.
REPRESENTATIVIDADE:  Sen embargo non se pode considerar representativo debido á 
elevada antropización da área.
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DESCRICIÓN VALORACIÓN

-Marisqueo
-Agropecuario no entorno inmediato

ACTIVIDADES:
-Actividade agrícola.
-Marisqueo 

O uso que se desenvolve cunha maior intensidade é o agropecuario.

VALORACIÓN ECONÓMICA (Aproveitamento): trátase de actividades 
de autoconsumo, polo que as súas repercusións económicas son 
pouco significativas.

-Contaminación motivada por posibles vertidos incontrolados.
-A  actividade agrícola.

A área de protecciónpara esta AIA de Cantís de Merexo, pódese considerar o Solo Rústico de Protección de Costas adxacente á mesma. 
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SINTESE: 
 Trátase en definitiva dunha peculiar  formación xeomorfolóxica, 
pero común no litoral galego, sobre a que se asentan as uceiras 
costeiras europeas de Erica vagans, un hábitat calificado de prioritario 
pola directiva HÁBITATS. Sen embargo o seu estado de conservación  
restalle moito do seu valor.
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ÁREA DE INTERESE AMBIENTAL Nº

DENOMINACIÓN:

PARROQUIAS:

UNIDADE AMBIENTAL:

Mapa de situación

RÉXIMEN DE PROTECCIÓN:

ORDENACIÓN PROPOSTA: 

4

Praia do Lago

Ozón e Leis

3

Incluída na zona de serventía de protección de costas, 
segundo a lei 22/1988 de costas.
Incluido no inventario de Humidais de Galicia

- Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.
- Solo Rústico de Protección de Costas.
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DESCRICIÓN VALORACIÓN
TIPO DE ROCHA: Depósitos sedimentarios cuaternarios, principalmente pertencentes ao 
Holoceno.

SINGULARIDADE: Non se contemplan características que a califiquen de singular.

FORMACIÓN: Formación areosa froito da retención de depósitos, debido ao equilibrio 
que se establece entre os sedimentos, o mar e o vento. As areas existentes na praia 
proveñen dos aportes fluviais do río de Ozón,, son os mateiriais máis finos, da erosión da 
costa e dos organismos que producen partes duras como cunchas e 
caparazóns.Ademáis, o río de Ozón constitue unha pequena lagoa xusto antes da súa 
desembocadura.

SINGULARIDADE: A xeomorfoloxía que se describe na área presenta características 
típicas destes ambientes polo que, a falta de elementos peculiares, non se pode afirmar 
que goce de singularidade.
REPRESENTATIVIDADE: Neste caso non acontece omesmo, posto que goza dunha 
considerable representatividade dos proceos xeomorfolóxicos fluviais e mariños.

TIPO DE SOLO: Predomina un só tipo edafolóxico, característico das formacións areosas. 
Trátase dos aerosoles. Nembargantes, fóra da formación areosa, comenzan a aparecer 
regosoles asociados a cambisois.

VALORACIÓN AGROLÓXICA: Non se contempla a valoración agrolóxica debido á 
natureza do sustrato  cunha gran infertilidade.

SINGULARIDADE: As características deste grupo edafolóxico existente na AIA  son 
comúns ás presentadas noutros lugares, polo que non se pode falar de solos singulares.

FORMA SUPERFICIAL: Océano Atlántico e río de Ozón..
CUNCA HIDROGRÁFICA: Grande de Baio
CALIDADE: Sen datos oficiais. Medidas según características organoléoticas.
TRANSFORMACIÓN DA REDE HÍDRICA: Non posúe
PERMEABILIDADE: Media

CALIDADE DA AUGA: Segundo as características organolépticas  a calidade da auga 
era alta.
GRAO DE NATURALIZACIÓN: Moi elevado, posto que que o río de Ozón non presenta 
ningunha obra hidráulica.

ASOCIACIÓN: As especies asócianse aos ambientes de praias e dunas.
ESPECIES: As especies figuran na táboa 2  do anexoI  de flora e fauna.

ESPECIES (Vertebrados): As especies figuran nas táboas 8 e 9 do anexo I de flora e fauna. 
ESPECIES PROTEXIDAS E FIGURA DE PROTECCIÓN: A meirande parte das especies figuran 
como “De Interés Especial” no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas.
Nº DE ENDEMISMOS: 7

HÁBITATS:
-Chairas lamacentas ou areosas que non están cubertas de auga cando hai marea baixa
-Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas fangosas ou areosas
-Dunas móbiles embrionarias.
-Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas).

NATURALIDADE: As formacións presentes son completamente naturais.
SINGULARIDADE: Non se pode afirmar que as asociacións conteñan especies ou rasgos 
singulares.
MADUREZ E COMPLEXIDADE: As formacións atópanse no seu máximo grao de madurez, 
pero non se trata de asociacións complexas.

SINGULARIDADE: O grupo faunístico presente é moi rico en avifauna, pero carece de 
rasgos singulares.
REPRESENTATIVIDADE: O grupo faunístico pódese considerar representativo, incluso a 
uhna escala rexional, dos ambientes de areais galegos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN (1/10): 8, posto que a zona atópase algo  antropizada.
SINGULARIDADE DOS HÁBITATS: Ningún dos hábitats figura como prioritario na directiva 
HÁBITATS, polo que non cabe a súa consideración de singular. Sen embargo a 
configuración da pequena lagoa  sí que pode calificarse de singular a escala local.
REPRESENTATIVIDADE: Estes hábitats poderíanse considerar  representativos do litoral 
galego aínda que o seu interese non supera a escala local.
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DESCRICIÓN VALORACIÓN

-Recreativo
-Marisqueo

ACTIVIDADES:
-Marisqueo
-Ocio

A intensidade do uso recreativo pode chegar a ser moi alta en época 
estival.

VALORACIÓN ECONÓMICA (Aproveitamento): A actividade de 
recreativa nesta AIA é importante, e supón beneficios indirectos ó 
concello, derivados da actividade turística.

-Contaminación por posibles vertidos incontrolados.
-Posibles incendios que repercutirían na calidade ambiental e paisaxística, dado a importante cobertura arbórea adxacente.
-Incorrecto aproveitamento recreativo: vertido de lixo, pisoteo excesivo...

A posible área de protección desta AIA Praia do Lago, é a costituida pola protección de costas  urbanística, é dicir, pódese considerar como área de protección 
adicional o Solo Rústico de Protección de Costas adxacente á area.
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SINTESE: 
 Praia que se desenvolve entre a Punta Sartana e Punta do Lago. 
Trátase dunha praia de gran extensión, con augas aptas para o baño, de 
materiais de grao fino a moi fino, estes últimos aportados polo río de 
Ozón. O curso deste rego remata nesta formación sedimentaria. Nesta 
desembocadura, fórmase unha pequena lagoa  permanente na que se 
mezclan a vexetación de ribeira coa mariña.
 Desarrollouse o cordón de dunas orixinario e o primario.
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ÁREA DE INTERESE AMBIENTAL Nº

DENOMINACIÓN:

PARROQUIAS:

UNIDADE AMBIENTAL:

Mapa de situación

RÉXIMEN DE PROTECCIÓN:

ORDENACIÓN PROPOSTA: 

5

Esteiro e praia de Río Grande

Leis

3

Incluida na zona de serventía de protección de costas, 
segundo a lei 22/1988 de costas.
Incluida na Ampliación de Rede Natura (novo LIC Río 
Grande)
Incluido no inventario de Humidais de Galicia

- Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.
- Solo Rústico de Protección de Costas.
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DESCRICIÓN VALORACIÓN
TIPO DE ROCHA: Materiais sedimentarios do Cuaternario, de orixe fluvial maioritariamente, 
aínda quetamén se constata un gran aporte mariño. 

SINGULARIDADE: Este tipo de mateirais son os comúns nos esteiros e desembocaduras de 
ríos de menor embergadura, polo que non se pode afirmar que goce de singularidade.

FORMACIÓN: Esteiro constituido na desembocadura do río Grande. A dinámica mariña é 
moi restrinxida, polo que se caracteriza por unha baixa enerxía dos procesos erosivos, 
predominando a sedimentación.

SINGULARIDADE: Pódese dicir que presenta un alto grao de singularidade a escala local 
por ser a máxima expresión deste tipo de formas dentro do municipio, se ben a escala 
rexional esta singularidade vese mermada.
REPRESENTATIVIDADE: Goza de elevada representatividade polos procesos de fluviais e 
mariños que nesta área se representan, contando ademáis cun alto valor didáctico.

TIPO DE SOLO: A situación de calma enerxética que domina a zona propicia a faormación 
de areosoles con certo desenrolo.

VALORACIÓN AGROLÓXICA: As características deste tipo de solos non posibilitan a súa 
adicación agrícola.
SINGULARIDADE: Non presenta ningunha caracterísitca que o fagan singular.

FORMA SUPERFICIAL: Océano Atlántico e Río Grande
CUNCA HIDROGRÁFICA: Río Grande
CALIDADE: Sen datos oficiais. Medidas segundo características organolépticas.
TRANSFORMACIÓN DA REDE HÍDRICA: Sen datos.
PERMEABILIDADE: Media

CALIDADE DA AUGA: Segundo as características organolépticas a calidade da auga é 
alta.
GRAO DE NATURALIZACIÓN: Non procede.

ASOCIACIÓN: As proias dos areais e e esteiros (zonas marismeñas moi influenciadas polo 
mar).
ESPECIES: As especies figuran  nas táboas 2 e 3 do anexo I  de flora e fauna.

ESPECIES (Vertebrados): As especies figuran na táboa 9 do anexo de flora e fauna. 
Ademáis destas nas súas augas probablemente atópense moitos alevíns das principais 
especies mariñas  pescables.
ESPECIES PROTEXIDAS E FIGURA DE PROTECCIÓN: A meirande parte delas figura como “De 
interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Nº DE ENDEMISMOS: 1

HÁBITATS:
-Esteiros
-Chairas lamacentas ou areosas que non están cubertas de auga cando hai marea baixa
-Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas fangosas ou 
areosas

NATURALIDADE: As formacións presentes son completamente naturais.
SINGULARIDADE: Non se pode afirmar que as asociacións conteñan especies ou rasgos 
singulares.
MADUREZ E COMPLEXIDADE: As formacións atópanse no seu máximo grao de madurez, 
pero non se trata de asociacións complexas.

SINGULARIDADE: O grupo faunístico presente é moi rico en avifauna e ictiofauna mariña, 
pero carece de rasgos singulares.
REPRESENTATIVIDADE: O grupo faunístico pódese considerar representativo, incluso a 
uhna escala rexional, dos ambientes de esteiros galegos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN (1/10): 6, posto que a zona atópase bastante  antropizada.
SINGULARIDADE DOS HÁBITATS: Ningún dos hábitats figura como prioritario na directiva 
HÁBITATS, polo que non cabe a súa consideración de singular. 
REPRESENTATIVIDADE: Estes hábitats poderíanse considerar  representativos do litoral 
galego aínda que o seu interese non supera a escala local.
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USOS DO SOLO

SOCIEDADE

S
U

B
S
IS

TE
M

A
S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

AMEAZAS

ÁREA DE PROTECCIÓN

DESCRICIÓN VALORACIÓN

-Cinexético (marisqueo, cinexético nas proximidades da 
desembocadura)
-Recreativo

ACTIVIDADES:
-Marisqueo
-Ocio
-Pesca

A intensidade do uso pesqueiro (o marisqueo sobre todo) é moi 
significativa.

VALORACIÓN ECONÓMICA (Aproveitamento): A actividade 
marisqueira desenvolvese on intensidad, producendo beneficios 
considerables para o sector primario.

-Contaminación por vertidos
-Marisqueo furtivo, ou sobreexplotación dos recursos.

Dado que esta sub AIA pertence a un espacio natural protexido en réxime de protección xeral (Ampliación da Rede Natura), e a delimitación deste xa 
contemplou certa marxe de protección, non se fai necesario delimitar unha área de protección a maiores.
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SINTESE: 
 Esteiro constituído na desembocadura do Río Grande. Dado o 
elevado caudal e a sección deste río, o aporte de sedimentos e auga 
doce ao final do seu curso é moi importante. De aí a elevada 
productividade ecolóxica, ademáis da elevada diversidade biolóxica 
que presenta, feito que queda demostrado ca súa actual explotación 
marisqueira. Ademáis, o elevado aporte de sedimentos orixinou unha 
praia ao longo de todo o tramo final da ribeira deste río, aínda que de 
escasa amplitude.
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ÁREA DE INTERESE AMBIENTAL Nº

DENOMINACIÓN:

PARROQUIAS:

UNIDADE AMBIENTAL:

Mapa de situación

RÉXIMEN DE PROTECCIÓN:

ORDENACIÓN PROPOSTA: 

6

Río do Castro

Ozón, Vilatose, Couceiro, Caberta, Buitrón, Frixe e Nemiña

3

Protección derivada da súa afección de dominio público 
hidráulico
Incluida na Ampliación de Rede Natura (novo LIC Río Castro)

- Solo Rústico de Protección de Cauces.
- Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais
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DESCRICIÓN VALORACIÓN
TIPO DE ROCHA: Aínda que na meirande parte do curso fluvial o que predomina son sos 
materiais sedimentarios de orixe cuaternaria, cabe destacar a abundancia de rochas 
graníticas hercínicas, podendo ollarse numerosos resaltes rochosos no percorrido do río, e 
neises migmatizados con enclaves de esquistos, aínda que estes últimos tan só aparecen 
na subárea denominada Muíños de Novas.

SINGULARIDADE: Nesta AIA atópanse representados tódolos tipos litolóxicos existentes 
no municipio de Muxía, polo que se pode considerar singular. Nembargantes o feito de 
ser unha área lonxitudinal , que pasa por varios dominios litolóxicos como acontece coa 
meirande parte dos ríos, réstalle importancia.

FORMACIÓN: Río e val fluvial maioritariamente aberto, aínda que posúe pequenos treitos 
encaixados sendo os menos numerosos. Río curto,  cunha cunca de reducidas 
dimensións, que ten que salvar certos desniveis, dados pola litoloxía diferencial, en 
distancias relativamente cortas o que dá lugar a fermosos e abundantes saltos de auga.

SINGULARIDADE: Posto que se trata dun río curto, de escaso caudal, que ten que salvar 
varios desniveis, podemos considerar, por este feito, como singular a escala local, 
incrementándose  por ser o río máis importante do municipio.
REPRESENTATIVIDADE: Este río é representativo dos procesos de modelado fluvial tanto 
de microformas en rochas graníticas, caso das pías, como de formas maiores, caso de 
pequenas fervenzas ou piscinas naturais.

TIPO DE SOLO: Atópase varios tipos edafolóxicos predominando os cambisois sobre 
calquera tipo. Naquelas partes do río onde dominan os procesos sedimentarios sobre os 
erosivos desenvólvense fluvisoles. Nembargantes, tamén atopamos regosoles que son 
solos moi pouco evolucionados. Cabe mencioar a inexistencia de solo naquelas partes 
onde a rocha está o descuberta.

VALORACIÓN AGROLÓXICA: Os cambisois e os fluvisoles contan cunha importante 
aptitude agrolóxica, potencialidade que non dispón, como se dixo en varias ocasións, 
os regosoles.
SINGULARIDADE: Pódese calificar de singular o desenrolo de tres horizontes no caso dos 
cambisois. 

FORMA SUPERFICIAL: Río
CUNCA HIDROGRÁFICA: Río Castro
CALIDADE: Sen datos oficiais. Medidas segundo características organolépticas.
TRANSFORMACIÓN DA REDE HÍDRICA: Regulación do cauce, fóra dos límites municipais e 
próximo á desembocadura, para a producción hidroeléctrica.
PERMEABILIDADE: Media-baixa

CALIDADE DA AUGA: Polas condicións organolépticas pódese dicir que goza dun 
elevada calidade.
GRAO DE NATURALIZACIÓN: A existencia da presa para o aproveitamento hidrolóxico 
casi ao final do río, supón a desnaturalización  do río.

ASOCIACIÓN: A vexetación existente é a atopada nos ambientes de ribeiras de 
acumulación dominando a asociación Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae.
ESPECIES: As especies figuran na táboa 6 do anexo  I de flora e fauna.

NATURALIDADE: Trátase de formacións naturais, aínda que se atopan moi reducidas.
SINGULARIDADE: As asociacións que componen o bosque de ribeira son as comúns en 
toda Galicia, polo que non pode ser consideradas como singulares.
MADUREZ E COMPLEXIDADE: As formacións atópanse no seu grao máximo de madurez, e 
preséntanse cunha elevada complexidade. Sen embargo, foron moi reducidas polo 
home para superficies de cultivos, principalmente.

ESPECIES (Vertebrados): As especies figuran na táboa 8 do anexo de flora e fauna.
ESPECIES PROTEXIDAS E FIGURA DE PROTECCIÓN: A meirande parte das especies figuran 
“De Interés Especial” no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas.
Nº DE ENDEMISMOS: 8

SINGULARIDADE: O grupo faunístico é moi diverso, pero non presenta especies ou 
rasogos que o califiquen de singular.
REPRESENTATIVIDADE: Asimesmo, dado que o  bosque de riberia non se atopa na súa 
plenitude, a súa fauna non pode ser considerada representativa  destes tipos de 
hábitats.

HÁBITATS:
-Uceiras secas europeas.
- Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinius excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)

ESTADO DE CONSERVACIÓN (1/10): 6, debido, por un lado á forte reducción que sufriu, e 
por outro á obra hidráulica desenvolvida no río.
SINGULARIDADE DOS HÁBITATS: O hábitat de bosque aluvial é considerado prioritario 
pola directiva HÁBITAT, polo que cabe ser calificado de singular.
REPRESENTATIVIDADE: Sen embargo neste caso, debido o seu estado de conservación, 
non pode ser representativo deste tipo de hábitat.
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DESCRICIÓN VALORACIÓN

- Forestal
- Recreativo
- Cinexético

ACTIVIDADES:
- Recreativas
- Pesca fluvial
- Explotación madereira (autoconsumo)

As intensidades destes usos non medias e incluso baixas.

VALORACIÓN ECONÓMICA (Aproveitamento): Os aproveitamentos 
levados a cabo no río non supoñen polo momento elevados 
beneficios económicos para o concello. Sen embargo presenta certo 
potencial turístico que sí podería conlevar beneficios indirectos. Neste 
sentido, xa delimitouse un espacio verde en “As caldeiras do Castro”

- Contaminación por vertidos incontrolados (ex: zurros)
- Deforestación do bosque de ribeira.
- Posibles incendios forestais.
- Sobreexplotación de recursos cinexéticos.
- Modificación ou regulación do curso fluvial. 

A delimitación desta AIA Río do Castro, xa contempla certa marxe de protección ao pertencer a un espazo natural protexido de réxime de protección xeral 
(Ampliación da Rede Natura), ademais tamén contempla un área de protección correspondente á protección urbanística de augas ou cauces, de entre 50 -35-
25 m a cada lado do cauce, xa que o bosque de ribeira non chega en ningún dos casos a estas dimensións.
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SINTESE: 
 Río que constitúe todo o límite sureste do municipio. A pesares de 
tratarse dun río caudaloso, o seu bosque de ribeira restrínxese a un 
bosque de galería . Son de resaltar os saltos que presenta no transcurso 
do seu percorrido, alcanzando nalgúns tramos certa espetacularidade 
como é o caso de “As caldeiras do Castro”. Trátase, prinicipalmente, de 
saltos próximos aos núcleos de Castro, Montesinos e Campelo.              
Atópanse antigos muíños a meirande parte sen restaurar e ou 
acondicionar.
 Esta AIA resulta idónea para ó establecemento de espacios libres 
e/ou zonas verdes, como é o caso en “As Caldeiras do Castro”.
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“As caldeiras do Castro”
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3.8. -  Estudo da Paisaxe  

 

3.8.1. -  Introdución 

 

  A paisaxe supón para Galicia o estandarte da súa riqueza territorial. De aí 

que os instrumentos de ordenación do territorio se preocupen por consideralo 

nas súas tarefas. Para iso, precísase o seu coñecemento e a realización dunha 

valoración en función dos obxectivos perseguidos. 

 

  Sen embargo, os estudos paisaxísticos atópanse con innumerables 

obstáculos derivados da súa elevada dimensión subxectiva. E é que xa na propia 

definición de paisaxe xorden as primeiras dificultades, como se deriva da 

afirmación de Español, I.M., 1998: “por paisaxe enténdese natureza, territorio, 

área xeográfica, medio ambiente, escenario, ambiente cotián, entorno dun punto, 

pero ante todo e en todos os casos, a paisaxe é manifestación externa, imaxe e 

sensación de desfrute ou apreciación”. Debido a esta última idea, a compoñente 

subxectiva da paisaxe convertese na maioritaria e na causa da incapacidade de 

sistematizar o seu estudo. 

  

  De forma global, este estudo pode abordarse desde dúas aproximacións: a 

paisaxe total e a paisaxe visual. A paisaxe total supón unha visión integral e 

sintética do territorio, das súas compoñentes e as súas relacións estruturais e 

funcionais. A súa valoración enténdese entón como a análise do funcionamento 

dos sistemas territoriais, en definitiva, dos fenómenos naturais e antrópicos. 

 

  En cambio, na segunda aproximación, a paisaxe figura como expresión 

espacial e visual do medio, é dicir, o que un observador percebe ao contemplar 

o territorio (Martínez, Martín e Romero, 2003). 

  

  Dado que previamente a este estudo da paisaxe xa se realizou unha 

análise do territorio do concello de Muxía (no estudo do medio rural e no análise 

do modelo de asentamento poboacional) e, xa no apartado anterior, detalláronse 

Áreas de Interese Ambiental, considerouse máis oportuno optar pola segunda 

aproximación de paisaxe para a súa valoración. Desta maneira este estudo 

paisaxístico vaise centrar na dimensión estética da paisaxe. 

 

  Sen embargo, dado o contido do artigo 32.g da lei 9/2002 de ordenación 

urbanística e protección do medio rural de Galicia o solo rústico de protección de 

interese paisaxístico debe estar “constituído polos terreos lindantes coas 

estradas e demais vías públicas, exteriores aos núcleos rurais e ao solo urbano, 
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que ofrezan vistas panorámicas do territorio, do mar, do curso dos ríos ou dos 

vales, dos monumentos ou edificacións de singular valor, así como os accesos 

a fitos paisaxísticos significativos e os propios fitos”.  

 

  Así, neste estudo de paisaxe, centrado principalmente na busca de zonas 

cun elevado interese paisaxístico, tamén identificaranse aquelas áreas mais 

vulnerables visualmente. 

 

 

3.8.2. -  Obxectivos 

 

  O principal obxectivo deste estudo da paisaxe é a proposta de áreas 

susceptibles de ser protexidas baixo a clasificación de Solo Rústico de 

Protección de Interese Paisaxístico. 

 

  Para iso, seguiranse dous criterios, en función dos cales resultarán dous 

tipos de áreas a protexer: 1) Obtención dunha valoración da paisaxe en función 

do seu atractivo estético, utilizando para iso a dimensión visual da mesma. Este 

valor estético servirá para chegar a establecer Áreas de Interese Paisaxístico 

que as determinacións urbanísticas se encargarán de xestionar de forma 

sostible, de maneira que se compatibilicen os usos coa conservación dos seus 

valores estéticos; 2) Prevención de posibles impactos e barreiras visuais, 

identificando para iso as zonas mais accesibles visualmente nas que a 

edificación suporía unha diminución considerable da calidade paisaxística. 

 

 

3.8.3. -  Valoración da paisaxe : metodoloxía e resultados 

 

  Para valorar a dimensión estética da paisaxe optouse polo estudo da súa 

calidade visual e a súa fraxilidade visual.  

 

  A calidade visual enténdese como a valoración estética do territorio, 

mentres que a fraxilidade fai referencia á susceptibilidade dunha paisaxe cando 

se desenvolve un uso ou actividade sobre el, o cal é directamente proporcional 

á súa capacidade para ser observado. Así, si se coñece a calidade visual de, por 

exemplo, un punto e tamén se dispón da súa probabilidade de ser observado, é 

posíbel chegar á conclusión de se é ou non un punto de interese paisaxístico. 

  

  Utilizouse para o estudo de ambas variábeis un método indirecto baseado 

na combinación de escalas cualitativas e cuantitativas para a medición das 
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compoñentes da paisaxe. Ademais, non se definiron unidades irregulares de 

paisaxe previas, se non que se realizou unha análise sistemática do territorio 

referendo os datos a unha malla poligonal cadrada de 15x15 metros, de maneira 

que cada retícula actúa como unha unidade da paisaxe. Tratase pois de 

unidades regulares de paisaxe. 

 

 

3.8.3.1. -  Calidade visual da paisaxe 

 

  O valor estético do territorio abranguido polo municipio de Muxía vaise 

valorar en cada unha das celas da malla cadrada anteriormente citada. 

  

  É preciso aclarar que a calidade visual da paisaxe presenta á súa vez dúas 

dimensións: a calidade visual intrínseca e a calidade visual extrínseca. A primeira 

delas refírese ao atractivo estético asociado a cada cela, mentres que a calidade 

visual extrínseca considera os elementos atractivos e negativos (que aumentan 

e diminúen o atractivo visual, respectivamente) que son observábeis desde cada 

cela a unha distancia dada. 

 

 

2.2.3.1.1. Calidade visual intrínseca da paisaxe. 

 

  As variábeis que se consideraron para valorar a calidade visual intrínseca 

foron as seguintes: 

 

a) Tipos de ocupación do solo, usos do solo. 

b) Diversidade da ocupación do solo, heteroxeneidade. 

c)   Xeomorfoloxía. 

 

  Os criterios de valoración utilizados en cada unha delas foron resultado da 

consulta a peritos do ámbito xeográfico afectado e á consideración de diversos 

autores (Martínez, Martín e Romeiro, 2003; Alberruche do Campo, 2002). 

 

a) Tipos de ocupación do solo. 

 

  A distribución de usos do solo que se considerou é a reflectida no recente 

mapa de coberturas e usos de solo da Sociedade para o desenvolvemento 

comarcal de Galicia, a escala 1:25000 (2003). Dito mapa referido á superficie do 

concello de Muxía, figura no anexo cartográfico. 

 

  A continuación procedeuse á valoración estética de cada un dos usos, 

asociándolle unha puntuación de 1 a 5 (1 mínimo e 5 máximo) considerando o 
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atractivo visual de cada uso e a súa distribución espacial (se tratábase dunha 

formación arbórea). Na táboa 1 que segue, pode verse a valoración da calidade 

paisaxística outorgada a cada un dos tipos de ocupación presentes no municipio. 

A máxima cualificación corresponde a cubertas vexetais de especies autóctonas 

frondosas e de distribución uniforme, mentres que os valores máis baixos foron 

asignados as zonas construídas, urbanas e industriais, así como a zonas 

degradadas. 

 

Táboa 1: Valoración estética dos usos do solo 

 

USOS DO SOLO VALOR ESTÉTICO 

Agrícola e prados artificiais 2 

Areas urbanizadas 1 

B. Plantación (Eucalyptus globulus e Pinus pinaster) 3 

B. Plantación (Eucalyptus globulus e Pinus radiata) 3 

B. Plantación (Eucalyptus globulus) 3 

B. Plantación (Pinus pinaster e Eucalyptus globulus) 3 

B. Plantación (Pinus pinaster e Pinus radiata) 3 

B. Plantación (Pinus pinaster) 3 

B. Plantación (Pinus radiata e Eucalyptus globulus) 3 

B. Plantación (Pinus radiata e Pinus pinaster) 3 

B. Plantación (Pinus radiata) 3 

Bosque de ribeira 4 

Bosque mixto (Eucalyptus globulus, Pinus radiata, Quercus robur) 3 

Bosque mixto (Quercus robur, Eucalyptus globulus) 4 

Bosque mixto (Salix spp, Quercus robur, Pinus pinaster) 5 

Bosquetes (Eucaliptal/Pinar) 3 

Bosquetes (Pinar) 3 

Bosquetes (Pinar/Eucaliptal) 3 

Bosquetes (Pinus radiata, Quercus robur, Salix ssp) 4 

Canteira 1 

Eucaliptal/Pinar 3 

Humedal 4 

Matorral (costeiro) 4 

Matorral (interior) 2 

Monte sen vexetación superior (costeiro) 4 

Monte sen vexetación superior (interior) 2 

Pinar 3 

Pinar/Eucaliptal 3 

Praia 5 

Superficie temporalmente desarbolada (INCENDIOS) 1 

Superficie temporalmente desarborada (TALAS) 1 

 

b) Diversidade da ocupación do solo: fragmentación da paisaxe 

 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                               VII-158 
 
 

 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

  Os estudos realizados mostran unha predilección da poboación por 

paisaxes diversas, heteroxéneas e fragmentadas, fronte a superficies 

homoxéneas que resultan monótonas para o observador. 

 

  Para estimar esta diversidade de usos, ou o que é o mesmo, a 

fragmentación da paisaxe, aplicouse un filtro de 125 x 125 m2 a todo o municipio, 

calculándose o número de tipos de ocupación presentes en cada xanela. Así, 

asociáronse valores tamén de 1 a 5 (mínima e máxima calidade paisaxística) de 

maneira que a maior número de usos do solo presentes, maior calidade visual. 

A táboa 2 mostra esta valoración. 

 

 Táboa 2: Valoración estética da fragmentación da paisaxe 

 

Nº USOS NA VENTANA 

DE 25 HA 
VALOR ESTÉTICO 

< 2 1 

2-3 2 

3-4 3 

4-7 4 

>7 5 

 

  Antes de considerar a terceira variable, a fisiografía, combináronse os 

mapas de calidade visual dos usos e de fragmentación, de forma que a calidade 

de ocupación do solo é a variable dominante respecto á fragmentación que, por 

tanto , modifica o valor de aquela só en algúns casos, tal e como reflicte a táboa 

3. Así, a fragmentación supón un valor engadido á calidade dos usos do solo. 

 

Táboa 3: Esquema de agrupamento da calidade visual intrínseca 

(calidade de usos e fragmentación) 

 

  
CALIDADE VISUAL 
USOS SOLO 

CALIDADE 
VISUAL 
FRAGMENTACIÓN 

 1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 5 5 

3 1 2 4 5 5 

4 1 3 4 5 5 

5 1 3 4 5 5 
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c)   Xeomorfoloxía 

 

  A xeomorfoloxía mostra o resultado de todos os procesos xeolóxicos 

externos e parte dos internos da Terra. A paisaxe será pois resultado, en parte, 

de todos eles. Para abordar a valoración da xeomorfoloxía estudáronse dúas das 

variábeis máis relevantes para unha aproximación: o relevo e a litoloxía. 

 

  O relevo supón a base estrutural da paisaxe sobre a que se sustentan os 

biótopos e os usos antrópicos e determina o encadre visual. Para valorar este 

aspecto da xeomorfoloxía e, por tanto, da paisaxe determináronse unhas 

unidades fisiográficas a partir de tres variábeis: altitude, pendente e curvatura, 

calculadas sobre un Modelo Dixital do Terreo realizado a partir do Mapa 

Topográfico 1:5000 da Xunta de Galicia.  

 

  Realizouse unha análise multiespectral cunha clasificación non 

supervisada optando por 4 clases. Estas catro unidades fisiográficas 

descríbense e valóranse segundo o seu atractivo visual (tamén de 1 a 5) na 

táboa 4 seguinte: 

 

Táboa 4: Breve descrición e valoración estética das unidades fisiográficas 

 

UNIDADES 

FISIOGRÁFICAS 
DESCRICIÓN 

VALOR 
ESTÉTICO 

1 

o Altitude: 240 - 310 m, contendo polo tanto a máxime 
altitude do concello. 
o Abarca pendentes ata o grado de forte (20-30%), 
predominan as suaves (3-10%).  
o Inclúe os cumios mais altos do concello: no leste, na 
parroquia de Ozón, e nas parroquias de Moraime e 
Morinquitián. 

3 

2 

o Altitude: 170 - 240 m. 
o Abarca todos os rangos de pendentes (exceptuando as 
escarpadas) aínda que predominan de novo as suaves 
(3-10%) seguidas polas moderadas.  
o Abranxe as altas ladeiras dos montes anteriores e as 
zonas de cumio dos montes de menor altitude: Touriñán, 
Couceiro, Ozón. 

2 

3 

o Altitude: 102 - 170  m, contindo este intervalo a altitude 
media do concello. 
o Pódese observar todo o gradente de pendentes, aínda 
que predominan as suaves e as zonas chás. 
o Trátase dos pés de monte e das medias ladeiras dos 
montes anteriores.  
o Tamén inclúe o val do río Castro ata Couceiro. 

3 

4 

o Altitude: 0 - 102 m. 
o As pendentes predominantes son as suaves, aínda que 
atópanse representados todos los grados. 
o Trátase dos vales e da franxa costeira 

5 
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  A litoloxía considerada é a correspondente ao Mapa Xeolóxico de España 

a escala 1:50.000. Esta foi dixitalizada para o concello de estudo e a súa 

representación cartográfica figura no anexo cartográfico. Os cinco grandes 

grupos litolóxicos presentes no municipio puntuáronse en función do seu valor 

estético de 1 a 5. Dita valoración figura na táboa 5: 

 

Táboa 5: Valoración estética da litoloxía 

 

GRUPOS LITOLÓXICOS VALOR ESTÉTICO 

Materiais detríticos de idade cuaternaria: fluviais e indeferenciados 2 

Materiais detríticos de idade cuaternaria: praias 5 

Rochas graníticas hercínicas 4 

Rochas metasedimentarias 3 

Rochas metamórficas 3 

Rochas filonianas 5 

 

  Para chegar a unha valoración da xeomorfoloxía realizouse unha 

tabulación cruzada da calidade visual das unidades de relevo e da calidade 

visual da litoloxía, prevalecendo o valor da primeira, afectando só en algúns 

casos a litoloxía. Esta dominancia figura na táboa 6 seguinte, resultando así a 

valoración da xeomorfoloxía. 

 

Táboa 6: Esquema de agrupamento da calidade visual intrínseca: xeomorfoloxía 

(Unidades fisiográficas e litoloxía) 

 

  CALIDADE VISUAL UNIDADES FISIOGRÁFICAS 

L
IT

O
L

O
X

ÍA
  1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 

3 1 2 3 4 5 

4 1 2 4 5 5 

5 1 2 4 5 5 

 

  Así pois, a obtención da calidade visual intrínseca chegou tras a 

combinación da síntese da calidade da ocupación do solo e da fragmentación 

paisaxística, e da valoración da calidade da xeomorfoloxía, seguindo o esquema 

de agrupamento que se recolle na táboa 7: 

 

Táboa 7: Esquema de agrupamento da calidade visual intrínseca 

(calidade visual de usos – fragmentación e xeomorfoloxía) 

 

  CALIDADE VISUAL USOS SOLO-FRAGMENTACIÓN 

CALIDADE 
VISUAL 
XEOMORFOLOXÍA 

 1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 
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  CALIDADE VISUAL USOS SOLO-FRAGMENTACIÓN 

3 1 2 3 4 5 

4 1 2 3 4 5 

5 1 2 4 5 5 

 

  O resultado a penas modificou os valores do primeiro mapa combinado pois 

considerouse que a xeomorfoloxía só engadía e non restaba calidade visual á 

paisaxe. 

 

 

2.2.3.1.2. Calidade visual extrínseca da paisaxe. 

 

  Ademais das características intrínsecas de cada cela en que se dividiu o 

territorio, a valoración da paisaxe debe incluír a calidade visual do entorno xa 

que a presenza de determinados elementos ou actuacións pode engadir ou 

restar calidade á paisaxe. Para este estudo, ditos elementos e actuacións foron 

os seguintes: 

 

- Ríos 

- Encoro 

- Elementos do patrimonio arquitectónico 

- Estradas  

- Canteira 

- Granxas e outras instalacións 

- Liñas de tensión 

- Areas urbanas 

 

 

  A valoración da calidade visual do entorno levouse a cabo calculando as 

cuncas visuais dos elementos mencionados considerando unha distancia visual 

de 3 km e unha altura media do observador de 1,80 metros. Unha vez achadas, 

sumáronse as dos elementos positivos por un lado (ríos, encoro e 

arquitectónicos) e as dos elementos negativos por outro (o resto). Á hora da 

suma foi preciso considerar a contribución diferenciada de cada un dos 

elementos. Así, por exemplo, nos visualmente negativos, as estradas interveñen 

nun 20% do peso en relación ao camiño de ferro, cun 10%. As ponderacións dos 

distintos elementos figuran na táboa 8.  

 

 Táboa 8: Ponderación dos elementos positivos e negativos na calidade extrínseca 

 

 ELEMENTOS PONDERACIÓN 

P
o
s
it
i

v
o
s
 Ríos 0,40 

Elementos arquitectónicos 0,20 
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 ELEMENTOS PONDERACIÓN 

Mar 0,4 

N
e
g
a
ti
v
o
s
 Área urbana 0,20 

Estradas 0,20 

Industrias (granxas, serradoiros, outros) 0,25 

Canteira 0,25 

Liña de tensión 0,10 

 

  Xa sumadas as cuncas visuais segundo a importancia de cada un dos 

sumandos, primeiro engadíronse ao mapa de calidade intrínseca ás dos 

elementos visualmente atractivos segundo o agrupamento seguido na táboa 9 

que se amosa a continuación. Ao resultado restóuselle a suma das cuncas 

negativas tal e como figura na táboa 10 seguinte.  

 

Táboa 9: Esquema de agrupamento trala tabulación cruzada da calidade visual intrínseca 

e elementos positivos 

 

  CALIDADE VISUAL INTRÍNSECA 

ELEMENTOS 
POSITIVOS 

 1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 

3 1 2 4 5 5 

4 1 3 4 5 5 

5 1 3 4 5 5 

 

Táboa 10: Esquema de agrupamento trala tabulación cruzada da calidade visual 

intrínseca e elementos positivos e negativos 

 

  CALIDADE VISUAL INTRÍNSECA + ELEMENTOS POSITIVOS 

ELEMENTOS 
NEGATIVOS 

 1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 

2 1 1 2 4 5 

3 1 1 2 3 5 

4 1 1 2 3 4 

5 1 1 2 3 4 

 

  A disposición espacial das categorías da calidade visual da paisaxe 

pódese observar no anexo cartográfico.  

 

  Obtívose unha calidade paisaxística media-alta posto que aínda que a 

categoría maioritaria foi a de calidade media, as categorías seguintes foron as 

de calidade moi alta seguida da calidade alta. Compre dicir que dita calidade 

paisaxística atópase desigualmente repartida polo territorio municipal. Así, as 

áreas de maior calidade visual concéntranse na franxa costeira do concello, 

debido á súa condición de fronteira entre o medio terrestre e medio mariño, e ás 

formacións xeomorfolóxicas de elevado valor estético que a configuran tales 
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como areais das praias, cantís de elevada pendente que ademais nalgúns casos 

penetran no mar. Todo isto cuberto de vexetación perenne de estacionalidade 

cromática. Outras zonas de elevada calidade visual figuran no tramo final do río 

Castro, no curso do río de Ozón e nas inmediacións da desembocadura do río 

Grande, principalmente, pero moi illadas. O resto do territorio de Muxía presenta 

una calidade visual media-baixa, debido á cobertura dominante de piñeirais e 

eucaliptais, ademais, sen unha fisiografía moi estética. 

 

  Coma podese observar na imaxe que segue, as Áreas de Interese 

Paisaxístico coinciden principalmente con ámbitos de Calidade Visual alta e moi 

alta. 
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3.8.3.2. -  Fraxilidade visual da paisaxe 

 

  A fraxilidade visual definíase como a susceptibilidade dunha paisaxe ao 

cambio cando se desenvolve un uso ou actividade sobre el. Isto mesmo equivale 

á probabilidade de que esa paisaxe poida ser observada. Para calcular esta 

probabilidade é preciso considerar, ao igual que no caso da calidade visual, a 

fraxilidade visual intrínseca e a fraxilidade visual extrínseca.  

  

  A primeira ven determinada polas características ambientais do territorio 

que aumentan ou diminúen a súa capacidade de absorción visual, mentres que 

a fraxilidade visual extrínseca fai referencia á accesibilidade visual do territorio. 

 

2.2.3.2.1. Fraxilidade visual intrínseca da paisaxe. 

 

  As características ambientais seleccionadas como determinantes da 

capacidade de absorción visual do territorio foron as seguintes: 

 

a) Altura da vexetación 

b) Características topográficas: orientación e pendente. 

 

a) Altura da vexetación 

 

  A información de partida neste caso é o mapa forestal de España MFE50, 

a escala 1:50.000. Este mapa recalificouse en valores de 1 a 5 (de menor a maior 

fraxilidade visual) segundo o poder de camuflaxe das formacións vexetais; así 

as caducifolias e demais asociacións boscosas presentan un menor grao de 

fraxilidade que os prados e cultivos. Os valores de fraxilidade asignados a cada 

tipo de cuberta presente en Muxía aparecen reflectidos na táboa 11. 

Táboa 11: Fraxilidade da vexetación 

 

TIPOS  DE VEXETACIÓN VALOR FRAXILIDADE 

Agrícola e prados artificiais 5 

Areas urbanizadas 2 

B. Plantación (Eucalyptus globulus e Pinus pinaster) 2 

B. Plantación (Eucalyptus globulus e Pinus radiata) 2 

B. Plantación (Eucalyptus globulus) 2 

B. Plantación (Pinus pinaster e Eucalyptus globulus) 2 

B. Plantación (Pinus pinaster e Pinus radiata) 2 

B. Plantación (Pinus pinaster) 2 

B. Plantación (Pinus radiata e Eucalyptus globulus) 2 

B. Plantación (Pinus radiata e Pinus pinaster) 2 

B. Plantación (Pinus radiata) 2 

Bosque de ribeira 1 
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TIPOS  DE VEXETACIÓN VALOR FRAXILIDADE 

Bosque mixto (Eucalyptus globulus, Pinus radiata, Quercus robur) 1 

Bosque mixto (Quercus robur, Eucalyptus globulus) 1 

Bosque mixto (Salix spp, Quercus robur, Pinus pinaster) 1 

Bosquetes (Eucaliptal/Pinar) 3 

Bosquetes (Pinar) 3 

Bosquetes (Pinar/Eucaliptal) 3 

Bosquetes (Pinus radiata, Quercus robur, Salix ssp) 3 

Canteira 3 

Eucaliptal/Pinar 1 

Humedal 5 

Matorral  4 

Monte sen vexetación superior  5 

Pinar 1 

Pinar/Eucaliptal 1 

Praia 4 

Superficie temporalmente desarborada (INCENDIOS) 5 

Superficie temporalmente desarborada (TALAS) 5 

 

 

b) Características topográficas: orientación e pendente. 

 

  Neste caso a información de base foi o modelo dixital de elevacións (MDE), 

anteriormente utilizado na valoración do relevo. 

 

  A pendente condiciona o ángulo de incidencia visual do observador de 

maneira que as zonas con maior pendente son mais visíbeis, presentando polo 

tanto unha maior fraxilidade visual. Considerando esta premisa, recalificouse o 

mapa de pendentes en cinco categorías de 1 a 5, de menor a maior fraxilidade 

visual. 

 

  A orientación afecta á probabilidade de ser observado no que a iluminación 

se refire. Así, as orientacións sur gozan dunha maior luminosidade, e con iso, 

dunha maior fraxilidade, seguidas das orientacións este. Con esta información, 

reclasificouse o mapa de orientacións en cinco categorías de 1 a 5, de menor a 

maior fraxilidade visual. 

 

  Para achar a fraxilidade visual intrínseca combináronse os tres mapas 

reclasificados anteriores (altura da vexetación, pendente e orientación), de 

maneira equitativa, resultando o mapa de fraxilidade visual intrínseca con valores 

de 1 a 5, de menor a maior fraxilidade. Dito mapa figura no anexo cartográfico. 
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2.2.3.2.2. Fraxilidade visual extrínseca da paisaxe 

 

  A capacidade de absorción visual do territorio depende ademais da 

accesibilidade visual. Para iso, consideráronse como puntos de observación 

potencial os seguintes: 

 

- Edificacións 

- Rede viaria  

- Elementos do patrimonio arquitectónico. 

- Ríos 

 

  (Estes últimos, por ser lugares de potencial frecuentación por uso turístico 

e recreativo). 

 

  Calculáronse as concas visuais obtidas desde estes puntos, liñas e áreas 

de observación potencial, cun alcance de 3 km e unha altura media do 

observador de 1,8 metros. A continuación combináronse de forma ponderada 

segundo a potencialidade de observación. A ponderación figura na táboa 12.  

 

 Táboa 12: Ponderación dos potenciais puntos de observación 

 

PUNTOS 
OBSERVACIÓN 

PONDERACIÓN 

Ríos 0,10 

Elementos 
arquitectónicos 

0,10 

Edificacións 0,45 

Estradas 0,35 

 

  O resultado obtido tras a combinación de toda as concas visuais é o mapa 

de fraxilidade visual extrínseca, con valores de 1 a 5, de menor a maior 

fraxilidade. 

 

  A fraxilidade visual da paisaxe obtívose finalmente por combinación dos 

mapas de fraxilidade visual intrínseca e extrínseca, cuxo esquema de 

agrupamento figura na táboa 13 que se amosa a continuación. Pódese observar 

cómo o valor de fraxilidade maioritario no concello de Muxía é a fraxilidade 

media seguida da fraxilidade alta. As areas de fraxilidade alta correspóndense 

coas zonas de vales é pés de monte sucados por estradas, maior aínda no caso 

de que abunden as superficies dedicadas a cultivos ou pastos, como é o caso 

das inmediacións dos núcleos de Ozón, San Martiño, Labrexo, Oruxo, Xanzón, 

Viseo, Aboi ou Talón, por mencionar uns cantos deles. Con respecto á costa, 

parte dela presenta unha fraxilidade visual moi baixa ou baixa, debido á 
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inaccesibilidade dalgúns dos seus cantís. Aínda así, gran parte posúe unha 

fraxilidade visual media. 

 

Táboa 13: Esquema de agrupamento trala tabulación cruzada da fraxilidade visual 

intrínseca e  extrínseca 

 

  FRAXILIDADE VISUAL INTRÍNSECA 

FRAXILIDADE 
VISUAL 
INTRÍNSECA 

 1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 

2 1 2 2 3 3 

3 1 2 3 3 4 

4 1 3 3 4 5 

5 2 3 4 5 5 

 

 

  Coma podese observar na imaxe que segue, as Áreas de Interese 

Paisaxístico coinciden principalmente con ámbitos de Fraxilidade Visual alta e 

media 
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3.8.3.3. -  Interese paisaxístico 

 

  Como paso último para chegar á delimitación de Áreas de Interese 

Paisaxístico, foi preciso combinar os mapas de calidade visual e fraxilidade visual 

da paisaxe. Isto é así debido a que non só hai que considerar as áreas de 

elevada calidade visual, se non que ademais teñen que ter a capacidade de 

poder ser observadas. 

 

  Así, e seguindo o esquema de agrupamento da táboa 14 seguinte, obtívose 

o mapa de interese paisaxístico, asignándolle unha puntuación de 1 a 5 

segundo o interese fose moi baixo, baixo, moderado, alto ou moi alto, 

respectivamente. Este mapa figura no anexo cartográfico. 

 

Táboa 14: Esquema de agrupamento trala tabulación cruzada da calidade visual e 

fraxilidade visual 

 

  CALIDADE VISUAL 

F
R

A
X

IL
ID

A
D

E
 

V
IS

U
A

L
 

 1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 

2 1 2 2 2 2 

3 1 2 3 3 3 

4 1 2 3 4 4 

5 1 2 3 4 5 

 

  A serie de dominancia dos valores de interese paisaxístico é a seguinte: 

3>2>4>1>5; de maneira que pode afirmarse que o interese paisaxístico do 

concello de estudo é medio (valorado en cinco categorías: moi baixo, baixo, 

medio, alto e moi alto). Ademais, non se trata dunha media, senón que a clase 

de interese predominante é o interese paisaxístico medio. Síguelle a categoría 

de baixo interese en extensión, aínda que as tres áreas principais que gozan 

dunha categoría alta serven para reforzar a primeira afirmación. Isto débese, por 

un lado, a que as zonas de maior calidade visual, concentradas na franxa 

costeira, non presentaban unha elevada accesibilidade visual, e polo tanto o seu 

interese diminuíu considerablemente; e por outro, a escaseza de formacións 

autóctonas, predominando os cultivos forraxeiros e as formacións forestais 

madeireiras, perennes e de escasa diversidade cromática e frondosidade. Así 

mesmo tampouco abundan formacións mosaico con mestura de coberturas de 

solo, moi apreciadas visualmente. Con todo isto, as áreas de maior interese 

paisaxístico sitúanse na parroquia de Nemiña, na confluencia das parroquias de 

O, Leis e Ozón, e na parroquia de Moraime, nas inmediacións dos núcleos de 

Moraime e Casas Novas. 
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  Coma podese observar na imaxe que segue, as Áreas de Interese 

Paisaxístico coinciden principalmente con ámbitos de Interese paisaxístico alto 

e medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3.4. - Áreas de Interese Paisaxístico 

 

 

2.2.3.4.1. Delimitación das áreas de interese paisaxístico 

 

  Partindo da distribución de celas de interese paisaxístico, procedeuse á 

delimitación de Áreas de Interese Paisaxístico (AIP), abranguendo as manchas 

de color que representaban celas de interese paisaxístico alto e moi alto, 

recorrendo en algunhas delimitacións á incorporación de áreas de interese 

moderado para definir áreas continuas. Compre aclarar que o interese 
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paisaxístico obtido coa anterior análise e o interese máximo posible, posto que 

á hora de calcular a fraxilidade visual, considerouse, para as cuncas visuais, solo 

o modelo dixital de elevacións, de maneira que obviáronse outras barreiras 

visuais engadidas coma as formacións arbóreas ou as edificacións. E por isto 

polo que a fraxilidade obtida é a máxima potencial e polo tanto tamén o interese 

paisaxístico. 

 

  Por todo isto, unha vez localizadas as zonas que a priori gozaban dun 

elevado interese paisaxístico procedeuse a súa comprobación no campo. O 

resultado axustouse aproximadamente á realidade da paisaxe de Muxía. Aínda 

que a maior parte das pequenas zonas de interese paisaxístico alto non posuían 

tal interese, a veces debido a que a fraxilidade era máis baixa da que a análise 

mostraba e, noutros casos, porque as formacións agrogandeiras ou forestais 

presentaban valores estéticos negativos moi particulares; finalmente atopáronse, 

ao menos, tres areas uniformes de interese elevado, susceptibles de ser 

consideradas e delimitadas como Áreas de Interese Paisaxístico. 

 

  Unha vez realizada esta comprobación procedeuse ao axuste do seu 

trazado a referencias territoriais, tales como curvas de nivel, ríos e regatos ou 

rede viaria. 

 

  As Áreas de Interese Paisaxístico resultantes foron as seguintes: 

 

1. Área Maior 

2. San Martiño 

3. Nemiña 

 

  O mapa onde figura a delimitación figura no anexo cartográfico (anexo III) 

e as fotos destas AIP no anexo fotográfico (anexo II). 
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2.2.3.4.2. Descrición das Áreas de Interese Paisaxístico 

 

 

2.2.3.4.2.1. Area Maior 

 

  Esta AIP sitúase na parroquia de Moraime, e correspóndese cao tramo final 

da ladeira esquerda do Rego da Area, na súa desembocadura na praia de Area 

Maior.  

 

  Aínda que as coberturas do solo presentes son dunha calidade paisaxística 

media, son diversas: bosque de plantación de Eucalyptus globulus e Pinus 

pinaster, un bosque de plantación de Eucalyptus globulus en estado de monte 

bravo, un bosquete de Pinus pinaster e Eucalyptus globulus, o areal da praia dos 

Muíños ou de Área Maior, e por suposto o rego coa súa galería de ribeira; e 

ademais a súa distribución fainas atractivas visualmente en conxunto. Si a iso lle 

engadimos a súa vista do mar e a súa elevada accesibilidade visual, explicase o 

feito de que a zona goce dun interese paisaxístico alto. 
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  Nembargante, cómpre dicir, que a presenza dunha vivenda cuxo estilo de 

edificación contrasta en demasía coa medio, consigue restarlle moito encanto 

visual. 

 

  Para observar esta AIP só é preciso circular pola estrada pertencente á 

rede viaria primaria (de titularidade da Xunta) AC 440 ao seu paso polos núcleos 

de Moraime e Casas Novas. 

 

 

2.2.3.4.2.2. San Martiño 

 

  Situada da confluencia das tres parroquias de Leis, Ozón e O, esta Área de 

Interese Paisaxístico caracterízase por ser a única das tres delimitadas cuxa 

paisaxe non conta coa presenza ou perspectiva do mar.  

   

  Non destaca tampouco por presentar unha elevada diversidade de 

coberturas ou usos do solo, posto que só conta con cultivos forraxeiros e outros 

cultivos anuais, e superficies destinadas a bosque de plantación de Pinus 

pinaster nun 80% da súa cobertura, e Eucalyptus globulus. Sen embargo a súa 

calidade reside na adecuada distribución destas coberturas nunha fisiografía 

marcada polo paso do rego de San Martiño e a existencia de pequenas e suaves 

lombas. 

 

  En definitiva, trátase dunha fermosa asociación de cultivos (ou pasteiros) e 

bosquetes a distintas alturas seguindo a ladeira esquerda do pequeno vale do 

Rego de San Martiño ata a súa desembocadura no Río de Ozón. 

 

  Para contemplar esta AIP basta con recorrer a estrada de titularidade 

municipal que va desde Leis ata Ozón (estrada praia do Lago – Quintáns), mellor 

en sentido norte – sur. E xa para recrearse aínda mais, a opción máis acertada 

é introducirse a pé por algunha das pistas interiores que a sucan. Isto pódese 

observar no mapa numero 12 do anexo cartográfico. 

 

 

2.2.3.4.2.3. Nemiña 

 

  Este AIP coincide practicamente coa AIA 1.1 Esteiro e praia de Nemiña, 

incluída no LIC Costa da morte, na parroquia de Nemiña. 
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  A AIP de Nemiña, caracterízase por configurar unha paisaxe tipicamente 

litoral. Concretamente, trátase dunha paisaxe de costa pasiva ou sedimentaria. 

Así, figuran superficies cunha tipoloxía de vexetación rala, como as dedicadas a 

pastos (na parte mais continental), uceiras costeiras, vexetación marismeña e 

vexetación colonizadora das dunas; xunto ás brancas areas da praia, a 

desembocadura do Río do Castro e, finamente, o mar. 

 

  A área en conxunto é difícil de apreciar desde o territorio de Muxía, si desde 

o mar ou desde Cee. Aínda así, obtense fermosas vistas parciais desde a pista 

de titularidade municipal que permite o acceso á praia desde o núcleo de Talón, 

ou percorrendo unha pista, construída sen moitos criterios ambientais, que 

atravesa o complexo dunar, partindo da estrada que va desde os núcleos de 

Frixe e Grixa á praia, ou desde o novo paseo marítimo. 

 

 

2.2.3.4.3. Asignación de puntos e elementos de observación con calidade 

visual 

 

  Tras a delimitación das Áreas de Interese Paisaxístico, o traballo de campo 

xa puxo de manifesto os elementos ou puntos desde os cales poder observar 

estas AIP cunha elevada accesibilidade, pero tamén que gozasen de certa 

calidade visual. Así, seleccionáronse os seguintes: 

 

- AC 440, pertencente a rede viaria primaria (de titularidade da 

Xunta) ao seu paso polos núcleos de Moraime e Casas Novas. 

- Estrada praia do Lago-Quintáns (M3) nos dous sentidos, así como 

as pistas sen asfaltar perpendiculares á mesma que atravesan a 

AIP de San Martiño. 

- Pista de titularidade municipal que permite o acceso á praia de 

Nemiña desde o núcleo de Talón. 

- Pista, que atravesa o complexo dunar de Nemiña, partindo da 

estrada que va desde os núcleos de Frixe e Grixa á praia tamén de 

Nemiña; e o novo paseo marítimo de Nemiña. 

- Cumio do Monte do Facho, na parroquia de Moraime. 

- Cumio do Monte do Seixo, na parroquia de Touriñán. 

 

   O maior número de elementos de observación potenciais correspóndese 

con pistas e estradas, polo que a súa potencialidade para instalar miradoiros 

queda moi mermada. Máis aínda tendo en conta que son pistas locais, no medio 

rural, sen beirarrúas na meirande parte delas. Aínda así, identificouse un punto 
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de observación de certa calidade para cada AIP, ficados ao longo das pistas 

locais anteriormente mencionadas.  

 

  Incluíronse ademais dous cumios desde os cales disfrútase de fermosas 

vistas panorámicas da franxa costeira, principalmente, presentando así unha 

elevada aptitude para converterse en miradoiros. Sen embargo, aínda que son 

dous dos cumios de maior altitude do concello, as posibles cuncas visuais que 

se poden trazar desde eles, non permiten observar cunha accesibilidade mínima 

as AIP. Isto es así debido a rugosidade do relevo e á radicación destas nas zonas 

mais baixas das ladeiras. Por outro lado, o cumio do Monte do Facho presenta 

un importante inconveniente para a súa consideración como miradoiro do 

concello, e é que a súa accesibilidade é moi reducida, ao menos tal e como 

atópase na actualizade. Tan só se pode subir, ou ben a pé, e trataríase dunha 

dura xornada de treking, ou ben con vehículos especializados para todo tipo de 

terreos. Con isto conclúese que tan só o cumio do Monte do Seixo, na parroquia 

de Touriñán, presenta unha elevada potencialidade como miradoiro, capaz de 

materializarse. 

   

  Todo isto queda reflectido no mapa de Áreas de Interese e Protección 

Paisaxística e Cuncas Visuais no anexo cartográfico. 

 

 

 

3.8.4. -  Prevención de impactos e barreiras visuais  

 

  Coma xa se viu anteriormente, ademais da protección das Áreas de 

Interese Paisaxístico, propiamente ditas, a lei 9/2002 establece que deben 

protexerse aquelas zonas nas que, aínda sen gozar dun interese paisaxístico, o 

proceso de urbanización suporía un elevado impacto o unha barreira visual, ou 

o que é o mesmo, deberán ser protexidos aqueles terreos que ofrezan vistas 

panorámicas do territorio así como os accesos a fitos paisaxísticos significativos 

e os propios fitos. 

 

  Tras a exhaustiva análise da paisaxe realizada no anterior apartado, 

atópase que a fraxilidade paisaxística pode servir de axuda na busca destas 

áreas máis vulnerables visualmente ou ben que ofrecen boas vistas 

panorámicas.  

 

  En Muxía, só se delimitaron como áreas susceptibles de protección 

paisaxística (APP) as partes máis altas dos principais montes, que ademais se 
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atopan, na meirande parte deles, descubertos dunha vexetación arbórea, que 

amortece o posible impacto da edificación. Entre estes cumios figura o Monte do 

Facho, considerado como punto de observación potencial de vistas 

panorámicas. En total, trazáronse as seguintes áreas susceptibles de protección 

paisaxística: 

 

1. Monte do Facho Lourido. 

2. Montes de Morinquitián. 

3. Monte Corpiño. 

4. Faro de Morinquitián. 

5. Faro de Prado. 

 

  Todas elas figuran no mapa de Áreas de Interese e Protección Paisaxística 

e cuncas visuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de Interese e Protección Paisaxística 
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A.I.P. de Área Maior

A.I.P. de San Martiño

A.I.P. de Nemiña

Cunca Visual Área de Interese PaisaxísticoVisible

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuncas visuais 

 

 

 

3.8.5. -  Espazos de Interese Paisaxístico do Plan de Ordenación do Litoral  

 

  Igualmente tivéronse en conta, á hora de establecer o solo rústico de 

protección paisaxística, as áreas recollidas polo POL coma espazos de Interese 

de Protección Paisaxística: 

 

1. Monte Buitra e Cachelmo 

2. Cabo Touriñán 

3. Cantís de Viseo 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                               VII-177 
 
 

 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

4. Monte Gordo 

5. Punto e Monte do Lago 

6. Monte Corpiño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. -  Delimitación e descrición das unidades ambientais 

 

3.9.1. -  Obxectivos 

 

  A delimitación de Unidades Ambientais responde á necesidade de 

segmentar o territorio do municipio de Muxía en unidades homoxéneas que 

faciliten unha aproximación á dimensión ambiental do mesmo. Así, o análise das 

incidencias das accións do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) sobre o 

territorio realizarase sobre cada unha destas unidades homoxéneas, atopando 

facilidades de análise e comportamentos homoxéneos fronte ás accións. 
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3.9.2. -  Xustificación 

 

  As unidades ambientais identifícanse mediante a delimitación cartográfica 

ou a superposición temática de elementos representativos do territorio 

(fisiografía, vexetación, cultivos…) aos que se agregan outros (como niveles de 

protección, limitacións de uso, etc.) ate diferenciar conxuntos homoxéneos.  

  

  Trátase de definir unidades en función da relevancia de algún factor e 

segundo criterios de homoxeneidade relativa a nivel dos riscos integradores máis 

significativos e que representen un comportamento tamén homoxéneo fronte a 

unha acción determinada. 

 

  No caso do municipio de Muxía, os elementos máis representativos do 

territorio para a delimitación das unidades ambientais foron por un lado, a 

fisiografía, utilizando para iso as unidades fisiográficas elaboradas no estudo de 

paisaxe do apartado anterior; por outro, os usos do solo obtidos do Mapa de 

coberturas e usos do solo da Xunta de Galicia (2003) . Entre o outro tipo de 

elementos, a consideración de solo urbano e solo de núcleo rural da Lei 9/2000 

de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia contribuíu 

igualmente á delimitación destas unidades. 

 

  O resultado obtido tradúcese nas seguintes 5 unidades ambientais:  

 

 1. O núcleo urbano 

 2. Os núcleos rurais 

 3. Vales e costa 

 4. Áreas de transición 

 5. Monte 

 

  O mapa das unidades ambientais figura no anexo cartográfico. 

 

 

 

3.9.3. -  Descrición das unidades ambientais 

 

UNIDADE AMBIENTAL 1: O núcleo urbano 

 

  O núcleo urbano de Muxía atópase na parroquia do seu mesmo nome. Esta 

forma dentro do seu territorio unha península limitada ao norte e ao oeste polo 

Océano Atlántico, ao sur polo Monte Enfesto e ao este pola Ría de Camariñas. 
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Dentro do ámbito municipal a vila de Muxía atópase ao norte, noroeste e é a 

cabeza municipal do mesmo e quen da nome ao termo municipal. 

 

  O medio físico que lle rodea presenta unhas peculiaridades que 

determinaron a súa conformación e desenvolvemento como asentamento de 

poboación. O núcleo atópase situado nun istmo da península rodeada de mar 

(ao este e oeste) e constrinxido ao norte polo Monte Corpiño (68,57 m) e ao sur 

polo Monte Enfesto (64,03 m). 

 

  Trátase dun núcleo de orixes mariñeiras, o único que presenta esta 

característica dentro de todo o concello, que xerouse ao abrigo da Ría de 

Camariñas pola súa vinculación co mar. E desde mediados do século o núcleo 

urbano cumpre a función comercial e de servizos con respecto ao municipio. 

 

  O núcleo de Muxía experimentou un crecemento tanto de poboación como 

de parque de vivendas: 

 

 Poboación e vivendas 

Ano 1950 1991 2001 
Evolución 1950-

1991 

Evolución 1991-

2001 

Evolución 1950-

2001 

Nº 

habitantes 
1130 1746 1632 55% -7% 44% 

Nº vivendas 240 861 712 259% -17% 197% 

 

  Elo débese principalmente a que Muxía ostenta a capitalidade municipal e 

alberga no seu interior a maior parte dos servizos e equipamentos. 

 

  A tipoloxía edificatoria do casco antigo caracterizábase por vivendas de 

baixo e unha planta, cunha cuberta de tella a dous augas e en moitos casos con 

balcóns. O estado da edificación non sole ser moi bo salvo nas edificacións de 

recente construción. Existen vivendas en ruínas que localízanse especialmente 

no casco antigo como na rúa da Encarnación. O baixo e unha planta segue 

sendo a altura que predomina nas edificacións pero cos anos e por todos os 

engadidos que fóronse facendo ás vivendas, deformouse moito esta tipoloxía. O 

resultado é que a harmonía espacial que caracteriza aos cascos urbanos antigos 

perdeuse ao cambiar a relación ancho da rúa e altura das edificacións. 

 

  Considerouse nesta unidade ambiental toda a superficie edificada de 

tipoloxía urbana. 
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UNIDADE AMBIENTAL 2: Os núcleos rurais 

 

  Nesta unidade ambiental incluíronse todas aquelas áreas edificadas no 

medio rural, é dicir, a todos aqueles núcleos de poboación susceptíbeis de ser 

delimitados, segundo a Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 

medio rural de Galicia, como núcleos rurais. 

 

  O total de aldeas do concello ascendía no censo de poboación de 2001 a 

96, distribuídas de maneira que as parroquias que maior número de entidades 

presentan son: Moraime (24), Ozón (14), Coucieiro (13) e Morinquitián (10); 

mentres que as que menos posúen son Leis (1), xunto a Bardullas (4), Caberta 

(3), Vuiturón (4) e Touriñán (3). 

 

  A densidade de núcleos de poboación rurais no concello é de 0,81 

entidades por Km² , o que demostra o baixo grao de poboamento do municipio. 

A isto hai que engadirlle o datos dos habitantes por entidade rural, presentando 

46 hab/ent/ e 17 vivendas/ent, datos que reforzan o dito con anterioridade. O 

concello en xeral, presenta o mesmo modelo de asentamento poboacional en 

todo o seu territorio, presentándose todo o municipio moi concentrado nas súas 

entidades de poboación. 

 

  Segundo o tamaño das entidades, desde o punto de vista demográfico, 

resulta que o 72,9% dos núcleos de poboación teñen menos de 50 habitantes, e 

representan o 35,1% da poboación, cifra que pon de manifesto o pequeno 

tamaño das entidades. O 20,8% das entidades de poboación de entre 51 e 100 

habitantes comprende o 31,5% da poboación. Tan só 10 entidades superan os 

100 efectivos (6,3% do total) e concentran ao 33,4 % da poboación. Todo isto 

evidencia que o grao de dispersión da poboación en Muxía non é tan elevada. 

 

 

 

UNIDADE AMBIENTAL 3: Vales e costa 

 

  Os vales e a costa constitúense como a unidade ambiental vertebradora do 

territorio de Muxía, caracterizada por sustentar a maior parte da rede de drenaxe 

e por erixirse coma a proporción do medio terrestre en contacto có medio 

acuático, contendo polo tanto, superficies ecotonos. En canto á rede de drenaxe, 

trátase dunha rede de escasa densidade fluvial, como soe ser nas vertentes 

puramente da costa, na que sobresae o río do Castro. Este, de morfoloxía 

monótona e aplanada, recorre os seus últimos 30 km nas terras de Muxía, 

desembocando na ría de Lires, onde entrega un caudal de 5,2 m3/s, o cal pódese 
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cualificar de forte. Ademais cabe ser mencionado o río Grande, aínda que só 

corresponda a Muxía a metade do pequeno estuario que forma na súa 

desembocadura na ría de Camariñas. Con respecto á costa, o predominio de 

zonas de erosivas caracterizan, como non podía ser doutra maneira, a este 

concello da costa da morte. Zonas de acantilados rochosos, aínda que non de 

moi elevada altitude, nas que se intercalan zonas de sedimentación, constituíndo 

fermosos areais que ao coincidir coa desembocadura dun río ou regato 

importante presenta, ademais, formacións marismeñas. 

  

  A pesar da dominancia do tipo de rocha maioritario, rochas graníticas 

migmatíticas (78%), atópanse representados todo os tipos litolóxicos presentes 

no territorio de Muxía. Estes tipos non levaron á formación de solos de elevada 

calidade agrolóxica, aínda que nesta unidade ambiental, nos vales 

concretamente, concéntranse maioritariamente o 30% da superficie do municipio 

cunha clase agrolóxica apta para as labores agrícolas. Cabe destacar a presenza 

de rochas cuaternarias, a maior parte das cales correspóndense con praias, 

tanto antigas como actuais, ademais dos depósitos fluviais, do río Castro, 

principalmente. 

  

  A altitude media é moi baixa, de 95 metros como máximo, predominando 

as superficies comprendidas entre os 35 e os 95 metros de altitude, de maneira 

que o risco de xeadas é mínimo. As pendentes son localmente moi fortes 

(superiores ao 65%) debido aos acantilados rochosos ao pe do mar, aínda que 

tamén baixas dada a consideración das chairas de inundación dos ríos e regatos. 

 

  Todas estas características físico-naturais fan dos vales e a costa unha 

unidade ambiental con características duais segundo se trate de vales e zonas 

de costa de sedimentación, por un lado, e zonas de costa erosiva, por outro.  

 

  Así, as primeiras, presentan unha aptitude elevada para a agricultura, feito 

que fica materializado na súa distribución das coberturas do solo, posto que 

concentra más do 60% das coberturas de usos agrícolas (e gandeiros, cos 

prados) do concello. Nas zonas de costa erosivas, atópase unha elevada 

porcentaxe de mato autóctono e climácico, ou mato-pasteiro. Ademais, dada a 

vocación forestal do concello, tamén figura unha elevada porcentaxe (40%) de 

coberturas de uso forestal produtivo, tales coma eucaliptais e piñeirais, aínda 

que trátase da proporción mais baixa deste uso. 

 

   Como trazo distintivo de elevada singularidade, esta unidade ambiental 

contén todas as Áreas de Interese Ambiental (AIA) e todas as Áreas de Interese 

Paisaxístico (AIP): 
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AIA AIP 

1. Costa da morte 1. Área Maior 

1.1. Esteiro e praia de Nemiña  2. San Martiño 

1.2. Cabo Touriñán 3. Nemiña 

1.3. Praia de Moreira  

1.4. Coido de Cuño 

1.5. Punta da Buitra 

1.6. Praia de Arnela 

1.7. Praia de Lourido 

1.8. Praia de Espiñeirido 

1.9. Praia de Area Maior 

2. Punta da Barca 

3. Cantís de Merexo 

4. Praia do lago 

5. Estuario e praia do río Grande 

6. Río do Castro 

 

  Igualmente, atópanse nesta unidade ambiental boa parte da Ampliación da 

Rede Natura (decembro 2011), dos humedais do inventario galego, así coma 

algúns dos Espazos de interese do POL. 

 

  Trátase pois da unidade ambiental de maior calidade ambiental, e polo 

tanto será a unidade que presente unha maior fraxilidade ante as repercusións 

das determinacións do PXOM. 

 

  Por outro lado, é preciso sinalar que a pesar de constituír escasamente o 

40% do territorio municipal, reúne ao 50% dos núcleos de poboación, e entre 

eles ao núcleo urbano. É así a unidade ambiental máis antropizada, despois das 

dúas anteriores, definidas pola súa xénese antrópica. 

 

  En definitiva trátase da unidade ambiental máis poboada e urbanizada 

e á vez a de maior riqueza natural e paisaxística. 
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UNIDADE AMBIENTAL 4: Áreas de transición vales e costa/monte 

 

  Esta unidade ambiental caracterízase pola súa natureza de transición entre 

áreas de monte de maior altitude e áreas de morfoloxía determinada máis 

evidentemente polo modelado fluvial e costeiro, de menor altitude. Trátase de 

ladeiras incipientes de pendente crecente, convexas, e tamén penas de menor 

altitude. A altitude media aproxímase aos 135 m, chegando aos 215 m de 

máxima. As pendentes chegan a ser moi fortes, sobre todo na banda paralela á 

metade sur da vertinte costeira. 

  

  A súa composición litolóxica presenta una dominancia aínda maior de 

granitoide migmatítico (86%). Neste caso os tipos edafolóxicos desenvolvidos 

resultan menos aptos para as labores agrícolas debido ao seu maior afastamento 

dos cursos fluviais e ao peor sistema de drenaxe. 

  

  O seu carácter de transición fai posible que esta unidade presente a maior 

diversidade de coberturas  de solo (16), aínda que dada, de novo, a vocación 

forestal do concello, neste caso as coberturas correspondentes a un uso forestal 

produtivo supoñen máis dun 50% da superficie da unidade, que a súa vez é a 

mais extensa (5247 ha). 

  

  En canto ás Áreas de Interese Ambiental, unicamente vai formar parte da 

AIA 1, Costa da morte, constituíndo parte dos altos dos seus acantilados 

costeiros. 

 

AIA 

1. Costa da morte 

 

  No que respeta aos Espazos de interese do POL e da Ampliación da Rede 

Natura (decembro 2011), tan só algúns pequenos espazos destes atópanse 

nesta unidade ambiental, quedando totalmente fora os humidais. 

 

  Ponse de manifesto a escasa riqueza natural desta unidade, cuxo único 

atisbo de singularidade reside na súa proximidade á unidade ambiental anterior 

(incluíndo á súa ampliación), aos Espazos de Interese do POL, e na súa elevada 

diversidade de coberturas do solo. 

 

  Sen embargo, no que a distribución da poboación se refire, esta unidade, 

debido a súa aveciñade coa unidade de val, aínda se configura como atraente 
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para a consolidación dun núcleo de poboación. Así, contén 46 dos 102 entidades 

que compoñen o sistema de poboamento de Muxía. 

  

  En conclusión trátase dunha unidade marcada pola diversidade de 

características físico-naturais, pero daquelas menos significativas de dúas 

entidades xeomorfolóxicas como son os montes e os vales e a costa. 

 

 

UNIDADE AMBIENTAL 5: Monte 

 

  A unidade ambiental Monte correspondese con ladeiras altas e áreas de 

cume, acotadas entre os 150 e os 310 metros, predominando o intervalo 

comprendido entre os 180 e os 240 metros. As pendentes preséntanse mais 

suaves que nas unidades anteriores, roldando as máximas o 35%. 

  

  De novo o granitoide migmatítico figura coma a rocha maioritaria. Sen 

embargo nesta unidade os granitos de dúas micas acércanse máis que en 

ningunha outra unidade. Se nos outros casos os solos desenvolvidos non eran 

moi aptos para a actividade agrícola, nesta unidade, ao tratarse de ladeiras e 

cumios, os tipos edafolóxicos predominantes van a ser leptosoles e regosoles, 

os cales fan practicamente inexistente a actividade agrícola nesta unidade. 

  

  Polo contrario, presenta unha elevada aptitude para o uso forestal e 

gandeiro, si se considera como tal o monte baixo destinado a ese fin. Na 

actualidade, domina o eucalipto e piñeiro asociados xunto a o mato e o mato-

pasteiro e os prados e mato. 

 

  No seu territorio non abrangue a ningunha Área de Interese Ambiental nin 

ningunha Área de Interese Paisaxístico. Pola contra si que vai conter os 

potenciais puntos de observación ou miradoiros mais destacados. 

 

  Atópanse nesta unidade ambiental pequenas zonas da Ampliación da Rede 

Natura (decembro 2011), así coma algúns dos Espazos de interese do POL. 

 

  Igualmente sitúase nesta unidade, o Polígono Industrial previsto (SUNDI) 

segundo o Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresarias de Galicia. 
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4. -  IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DOS IMPACTOS 
DAS DETERMINACIÓNS DO PXOM DO CONCELLO 
DE MUXÍA  

 

  Unha vez realizadas as fases de análise e diagnose do territorio afectado, 

o seguinte paso é a avaliación ambiental, propiamente dita, das accións que o 

PXOM leva consigo. Para iso vanse identificar e valora-los impactos que estas 

accións puidesen ocasionar sobre o territorio. A secuencia de traballo será a 

seguinte: 

 

1) Identificación das principais accións derivadas do PXOM susceptíbeis 

de producir impactos ambientais. 

2) Identificación dos impactos ambientais producidos. 

3) Valoración dos impactos ambientais. 

4) Resumo ou síntese da avaliación ambiental. 

 

4.1. -  Identificación das accións derivadas do PXOM 

  

  As accións do PXOM que van ter unha incidencia directa sobre o territorio 

e, sobre todo, sobre a súa dimensión ambiental, son os seguintes: 

 

- Clasificacións de solo: 

 Solo Urbano Consolidado (SUC) 

 Solo Urbano Non Consolidado (SUNC) 

 Solo Urbanizable non Delimitado (SUND) 

 Solo Rústico de Protección Ordinaria (SRPO) 

 Solo Rústico de Protección Forestal (SRPF) 

 Solo Rústico de Protección Agropecuaria (SRPA) 

 Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais 

(SRPEN) 

 Solo Rústico de Protección de Interese 

Paisaxístico (SRPp) 

 Solo Rústico de Protección de Costas 

 Solo Rústico de Protección de Cauces ou Augas 

(SRPA) 

 Solo Rústico de Protección de Infraestruturas 

(SRPI) 

 Solo Rústico de Protección do Patrimonio (SRPPtr) 
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- Sistemas Xerais (S.X) e Locais: 

 S.X e locais de Vías de comunicación 

 S.X e locais de Infraestruturas: redes de 

fornecemento e saneamento de augas, rede de 

subministro de enerxía eléctrica, así coma outros 

servizos (telefonía), e xestión de residuos sólidos 

urbanos  

 S.X e locais Servizos e equipamentos comunitarios 

 S.X e locais de Espazos Libres 

 

  Consideráronse estas accións xenéricas xunto coas que derivan delas, 

tanto polo cumprimento da lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 

medio rural de Galicia, como polas propias ordenanzas establecidas no PXOM. 

Así, contémplanse a asignación de usos, a conexión coa rede de comunicacións, 

as dotacións de servizos e equipamentos, a construción-edificación, alteración 

da cuberta terrestre e vexetación, a realización de infraestruturas, etc. 

 

 

4.2. -  Identificación dos impactos 

 

  Para a identificación de impactos utilizouse unha matriz de Leopold (unha 

matriz de dobre entrada na que figuran os factores ambientais e as accións do 

proxecto) só para a identificación, á que se engade nos casos máis simples unha 

valoración parcial, previa, sobre o signo do impacto (positivo ou negativo). Nos 

supostos nos que se atopan impactos indirectos só se sinalou a existencia dun 

impacto. 

 

  Deseñouse unha matriz de Leopold xeral na que figuran tódalas accións do 

PXOM. Dita matriz é a base para analizar as repercusións destas accións sobre 

os factores ambientais de cada unidade ambiental. Así, adaptouse a matriz 

xeral para o caso concreto que presenta cada unidade ambiental, pois non todas 

as accións se levan a cabo sobre todas as unidades ambientais. 

 

  En definitiva, trátase dunha primeira aproximación para detectar as 

posíbeis afeccións que o planeamento urbanístico pode producir sobre o 

territorio. No seguinte apartado de valoración de impactos profundízase na 

natureza dos mesmos. 

 

  A continuación preséntase a matriz de Leopold xeral e as matrices 

específicas para cada unidade ambiental. 
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Matriz xeral de identificación de impactos 

 
SOLO AUGA VEXETACIÓN FAUNA ECOLOXÍA PAISAXE SOCIEDADE ECONOMÍA MOBILIDADE PATRIMONIO ENERXÍA ATMÓSFERA 

CICLO DE 

MATERIAIS 

SOLO URBANO  

SU Consolidado              

SU Non consolidado              

SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 
 

Núcleo orixinario              

Área de expansión              

SOLO RÚSTICO     

SRPO              

SRPF              

SRPA              

SRPP              

SRPEN              

SRPI              

SRPAug              

SRPPtr              

SISTEMAS XERAIS 

E LOCAIS 

 

INFRAESTRUTURAS              

SERVIZOS E 

EQUIPAMENTOS 

             

ESPAZOS LIBRES              

---: Non se producen impactos 

X: Impacto 

(+): Impacto positivo 

(-): Impacto negativo 
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Matriz 1: Unidade Ambiental 1: O núcleo urbano 

 

 
SOLO AUGA VEXETACIÓN FAUNA ECOLOXÍA PAISAXE SOCIEDADE ECONOMÍA MOBILIDADE PATRIMONIO ENERXÍA ATMÓSFERA 

CICLO DE 

MATERIAIS 

SOLO URBANO (SU)  

SU Consolidado --- --- --- --- --- X (+) (+) X (+) (-) (-) (-) 

SU Non consolidado (-) (-) (-) (-) (-) X (+) (+) X --- (-) (-) (-) 

SISTEMAS XERAIS E 

LOCAIS 

 

INFRAESTRUTURAS X X X X X X (+) (+) (+) --- X X (-) 

SERVIZOS E 

EQUIPAMENTOS 

--- --- --- --- --- X (+) (+) (+) --- X X (-) 

ESPAZOS LIBRES (+) (+) (+) (+) (+) --- (+) --- (+) (+) --- --- --- 
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Matriz 2: Unidade Ambiental 2: Os núcleos rurais 

 

 SOLO AUGA VEXETACIÓN FAUNA ECOLOXÍA PAISAXE SOCIEDADE ECONOMÍA MOBILIDADE PATRIMONIO ENERXÍA ATMÓSFERA 
CICLO DE 

MATERIAIS 

SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

 

Núcleo orixinario --- --- --- --- --- (+) (+) (+) X (+) (-) (-) (-) 

Área de expansión (-) (-) (-) (-) (-) X (+) (+) X (+) (-) (-) (-) 

SISTEMAS XERAIS 

E LOCAIS 

 

INFRAESTRUTURAS X X X X X X (+) (+) (+) --- X X (-) 

SERVIZOS E 

EQUIPAMENTOS 

--- --- --- --- --- X (+) (+) (+) --- X X (-) 

ESPAZOS LIBRES (+) (+) (+) (+) (+) --- (+) --- (+) (+) --- --- --- 
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Matriz 3: Unidade Ambiental 3: Vales e costa 

 

 SOLO AUGA VEXETACIÓN FAUNA ECOLOXÍA PAISAXE SOCIEDADE ECONOMÍA MOBILIDADE PATRIMONIO ENERXÍA ATMÓSFERA 
CICLO DE 

MATERIAIS 

SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

 

Área de expansión (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) X (+) (-) (-) (-) 

SOLO RÚSTICO   

SRPO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

SRPF (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X --- --- --- --- --- 

SRPA (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X --- --- --- --- --- 

SRPP (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X --- --- --- --- --- 

SRPEN (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X --- --- --- --- --- 

SRPI (+) (+) --- --- --- --- (+) X --- --- --- --- --- 

SRPAg (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X --- --- --- --- --- 

SRPPatr --- --- --- --- --- --- (+) (+) --- (+) --- --- --- 

SISTEMAS XERAIS E 

LOCAIS 

 

INFRAESTRUTURAS X X X X X X (+) (+) (+) --- X X (-) 

SERVIZOS E 

EQUIPAMENTOS 

--- --- --- --- --- X (+) (+) (+) --- X X (-) 

ESPAZOS LIBRES (+) (+) (+) (+) (+) --- (+) --- (+) (+) --- --- --- 
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Matriz 4: Unidade Ambiental 4: Áreas de transición 

 

 SOLO AUGA VEXETACIÓN FAUNA ECOLOXÍA PAISAXE SOCIEDADE ECONOMÍA MOBILIDADE PATRIMONIO ENERXÍA ATMÓSFERA 
CICLO DE 

MATERIAIS 

SOLO DE NÚCLEO 

RURAL 

 

Área de expansión (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) X (+) (-) (-) (-) 

SOLO RÚSTICO   

SRPO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

SRPF (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X --- --- --- --- --- 

SRPA (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X --- --- --- --- --- 

SRPP (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X --- --- --- --- --- 

SRPEN (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X --- --- --- --- --- 

SRPI (+) (+) --- --- --- --- (+) X --- --- --- --- --- 

SRPAg (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X --- --- --- --- --- 

SRPPatr --- --- --- --- --- --- (+) (+) --- (+) --- --- --- 

SISTEMAS XERAIS E 

LOCAIS 

 

INFRAESTRUTURAS X X X X X X (+) (+) (+) --- X X (-) 

SERVIZOS E 

EQUIPAMENTOS 

--- --- --- --- --- X (+) (+) (+) --- X X (-) 

ESPAZOS LIBRES (+) (+) (+) (+) (+) --- (+) --- (+) (+) --- --- --- 
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Matriz 5: Unidade Ambiental 5: Monte 

 

 SOLO AUGA VEXETACIÓN FAUNA ECOLOXÍA PAISAXE SOCIEDADE ECONOMÍA MOBILIDADE PATRIMONIO ENERXÍA ATMÓSFERA 
CICLO DE 

MATERIAIS 

SOLO RÚSTICO   

SRPO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

SRPF (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X --- --- --- --- --- 

SRPA (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X --- --- --- --- --- 

SRPP (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X --- --- --- --- --- 

SRPEN (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X --- --- --- --- --- 

SRPI (+) (+) --- --- --- --- (+) X --- --- --- --- --- 

SRPAg (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X --- --- --- --- --- 

SRPPatr --- --- --- --- --- --- (+) (+) --- (+) --- --- --- 

SISTEMAS XERAIS E 

LOCAIS 

 

INFRAESTRUTURAS X X X X X X (+) (+) (+) --- X X (-) 

SERVIZOS E 

EQUIPAMENTOS 

--- --- --- --- --- X (+) (+) (+) --- X X (-) 

ESPAZOS LIBRES (+) (+) (+) (+) (+) --- (+) --- (+) (+) --- --- --- 
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  Compre esclarecer que nos cadros amosados anteriormente coa matriz de 

Leopold para cada unidade ambiental, non se incluíu o solo urbanizable non 

delimitado industrial, por vir sobrevido do Plan Sectorial de Ordenación de Áreas 

Empresarias. Trátase dunha actuación prevista en estudo, polo que, realizarase 

un estudo de viabilidade que se presentará ante o IGVS, órgano encargado de 

informar sobre a viabilidade da área empresarial proposta, que permita identificar 

a unha escala adecuada tódalas afeccións ao medio ambiente, ao medio físico, 

ao patrimonio natural e cultural, así como ás infraestruturas de transporte e de 

servizos territoriais de abastecemento e saneamento, conforme ás directrices e 

criterios establecidos no PSOAEG. Todo elo coa finalidade de prever, desde o 

inicio dos traballos, as medidas correctoras adecuadas para minimizar as 

afeccións que puidera xerar a actuación proposta. 

 

 

4.3. -  Valoración de impactos 

 

  Para valorar os impactos derivados das accións do PXOM utilizouse un 

método de valoración cualitativo que analiza as repercusións de cada acción 

sobre cada unidade ambiental. Unha vez identificados os efectos sobre o medio 

e todas as súas circunstancias, procédese a súa caracterización. Esta 

caracterización deberá conter os seguintes atributos: 

 
Atributos da caracterización de 

efectos 
Valor extremo 

inferior 
Valor 
medio 

Valor extremo 
superior 

Duración Temporal - Permanente 

Magnitude Baixa Media Elevada 

 

 

Identificación e descripción dos efectos sobre o medio:  

 

En primeiro lugar, coma xa se explicou no apartado anterior, fíxose unha primeira 

aproximación á identificación de impactos, deseñándose unha matriz de Leopold 

na que figuran tódalas accións do PXOM e que é a base para analizar as 

repercusións destas accións sobre os factores ambientais de cada unidade 

ambiental. 

 

A continuación amósase unha táboa resumo dos principais impactos 

identificados, se ben estes poden variar nos distintos ámbitos ou clasificacións, 

existindo nuns e noutros non, co fin de aproximarse ás súas particularidades 

temporais e de intensidade, coma se mostra na seguinte táboa referente á 

caracterización de impactos. 
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Seguidamente, para unha aproximación mais detallada dos impactos recóllense 

desglosadas ás valoracións para cada Acción sinalada (clasificación/ 

cualificación do solo). 

 
Variables Impactos identificados 

Solo 
Cambio permanente nos usos do dolo 

Perda de solo fértil 

Auga 

Aumento do consumo do recurso auga 

Alteración do sistema de drenaxe natural 

Risco de alteración dos caudais actuais dos leitos fluviais 

Aumento dos espazos naturais protexidos 

Medio Natural 

(Vexetación, Fauna, 
Ecoloxía) 

Perda da cobertura vexetal arbórea ou arbustiva 

Fauna asociada aos hábitas forestais afectados 

Habitats afectados 

Paisaxe Áreas de Interese Paisaxístico afectadas 

Sociedade 

Aumento na calidade de vida da cidadanía 

Aumento da vivenda de protección (solo urbano) 

Mellora da accesibilidade e servizos 

Economía 

Aumento de competitividade económica mediante a correcta clasificación do 
solo rústico 

Beneficios no sector da construción e subsectores comerciasi asociados polo 
aumento da oferta de solo susceptible de ser urbanizado) 

Mellora da protección dos valores patrimoniais 

Mobilidade 

Aumento do transporte en vehículo privado 

Mellora da accesibilidade aos servizos e equipamentos, e ás zonas de valor 
paisaxístco, histórico- cultural e patrimonial 

Patrimonio 
Mellora da protección dos valores patrimoniais e posta en valor dos enclaves 

de interese 

Enerxía 

Aumento do consumo enerxético 

Aumento do transporte en vehículo privado 

Aumento da enerxía producida con fontes renovables 

Atmosfera Aumento de emisións contaminantes de forma global 

Ciclos de materiais 
Aumento na xeración global de residuos no concello 

Aumento da produción de residuos de obra nas fases de construción 

 

 

Caracterización dos impactos: 

 
Variables Impactos identificados Duración Magnitude 

Solo 
Cambio permanente nos usos do dolo Permanente Media 

Perda de solo fértil Permanente Media 

Auga 

Aumento do consumo do recurso auga Permanente Baixa 

Alteración do sistema de drenaxe natural Permanente Baixa 

Risco de alteración dos caudais actuais dos leitos 
fluviais 

Temporal Media 

Aumento dos espazos naturais protexidos Permanente Media 
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Variables Impactos identificados Duración Magnitude 

Medio Natural 
(Vexetación, Fauna, 

Ecoloxía) 

Perda da cobertura vexetal arbórea ou arbustiva Permanente Baixa 

Fauna asociada aos hábitas forestais afectados Temporal Baixa 

Habitats afectados Temporal Baixa 

Paisaxe Áreas de Interese Paisaxístico afectadas Permanente Baixa 

Sociedade 

Aumento na calidade de vida da cidadanía Permanente Media 

Aumento da vivenda de protección (solo urbano) Permanente Media 

Mellora da accesibilidade e servizos Permanente Media 

Economía 

Aumento de competitividade económica mediante a 
correcta clasificación do solo rústico 

Temporal Media 

Beneficios no sector da construción e subsectores 
comerciais asociados polo aumento da oferta de 

solo susceptible de ser urbanizado) 
Temporal Baixa 

Mellora da protección dos valores patrimoniais Permanente Media 

Mobilidade 

Aumento do transporte en vehículo privado Permanente Media 

Mellora da accesibilidade aos servizos e 
equipamentos, e ás zonas de valor paisaxístco, 

histórico- cultural e patrimonial 
Permanente Media 

Patrimonio 
Mellora da protección dos valores patrimoniais e 

posta en valor dos enclaves de interese 
Permanente Media 

Enerxía 
Aumento do consumo enerxético Permanente Baixa 

Aumento do transporte en vehículo privado Permanente Media 

 
Aumento da enerxía producida con fontes 

renovables 
Permanente Media  

Atmosfera 
Aumento de emisións contaminantes de forma 

global 
Permanente Media 

Ciclos de materiais 

Aumento na xeración global de residuos no 
concello 

Permanente Media 

Aumento da produción de residuos de obra nas 
fases de construción 

Temporal Baixa 

 

  Moitos dos impactos identificados, tivéronse en conta á hora de deseñar a 

planificación, polo que a pesar de estar identificados e cuantificados, o seu valor 

está matizado polas medidas incluídas dentro do planeamento. 

 

  Tal coma xa se explicou anteriormente, non se tiveron en conta os posibles 

impactos derivados do Polígono Industrial recollido no PXOM coma solo 

urbanizable non delimitado, posto que será o planeamento de desenvolvemento 

o que xustifique este aspecto na súa correspondente tramitación (tal coma se 

recolle no PSOAEG). 

 

  Con todo, este documento inclúe tamén unha serie de medidas para paliar, 

mellorar ou diminuír o risco de ocorrencia dalgún dos efectos negativos 

anteriores, de maneira que se mellore a calidade da vida dos habitantes de 

Muxía e se poñan en valor os recursos endóxenos. 
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Valoración de impactos: 

 

Acción: Delimitación de “Solo Urbano Consolidado” 

 

  A clasificación de “Solo urbano consolidado” afecta á unidade ambiental 

1, o núcleo urbano. Supón a regularización e a ordenación dos sectores 

edificados de maneira que en liñas xerais e por definición, esta delimitación 

repercute positivamente sobre o territorio e a súa dimensión ambiental. 

 

  Ordenan esta clasificación de solo as ordenanzas nº 1, 2, 3, 4 e 7, que 

corresponden con: edificación no casco antigo de Muxía, edificación residencial 

en baixa densidade, edificación residencial en media densidade, edificación 

residencial en ringleira e equipamentos. 

 

  As tipoloxías e intensidades edificatorias de cada unha axústanse á 

realidade urbanística das edificacións existentes, buscando así unha harmonía 

co anterior e potenciando as tipoloxías tradicionais que tan relegadas foron nas  

dúas últimas décadas en Muxía. 

 

  Só se permite o uso industrial de primeira, segunda e quinta categoría. 

Aínda así, débese ser moi coidadoso con este uso e máis cando está incluído 

nas áreas residenciais, de maneira que se respecte a lexislación ambiental 

vixente en canto a ruídos e vibracións, emisións e vertidos. É por isto que no 

apartado de medidas correctoras e compensatorias deste estudo de sostibilidade 

faise alusión a estas normas. 

 

  Do mesmo xeito, a potenciación da función central do núcleo urbano, 

baseada en situar os centros de servizos básicos e administrativos próximos á 

actividade da cidadanía e en posibilitar a mestura de usos compatibles, 

aumentará a accesibilidade e reducirá a intensidade de desprazamentos 

intramunicipais. 

 

  A xerarquización e o reforzamento da rede viaria xa existente, xunto co 

desenvolvemento de medidas tendentes a mellorar esta (mediante aliñacións e 

novos trazados coma o SXV 2), contribuirá tamén ao desenvolvemento 

sustentable da mobilidade. 

 

  A localización dos sistemas xerais propostos, sitúanse en ámbitos de gran 

valor ambiental, paisaxístico e patrimonial, así o Parque etnográfico daralle 

continuidade ao paseo marítimo do Coído aproveitando a existencia das sendas 

peonís que existen entre os muros tradicionais de pedra que cercaban as terras 

adicadas á agricultura e conservar no posible estes peches tradicionais que 
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forman parte da cultura etnográfica de Muxía. Ao tempo revalorizarase esta parte 

do casco urbano que sempre foi a traseira da vila. Preténdese así que Muxía na 

súa aproximación ao mar o faga de dúas maneiras, no lado mais urbano a través 

dun espazo mais antropizado, cun paseo marítimo (incluído no porto) a 

existencia de terrazas, equipamentos,...e na outra parte do núcleo estaría este 

espazo verde nun estado mais próximo á natureza, onde a intervención do home 

non é tan forte. 

 

  Os elementos de interese histórico artístico protéxense expresamente 

mediante a súa inclusión no Catálogo do Plan Xeral, establecendo en cada caso 

a área de protección do elemento e a súa área de influencia. Do mesmo xeito 

fomentase a rehabilitación das vivendas tradicionais fronte á nova construción. 

 

  A potenciación do núcleo central de poboación, actúa en beneficio da 

reducción da mobilidade e polo tanto, do aforro enerxético 

 

  Xunto a estas medidas, a estruturación coherente do asentamento co viario 

e a colmatación das zonas con espazos vacantes, contribúe a reducir o consumo 

enerxético, na liña de considerar o aforro de enerxía no deseño da malla urbana 

e no deseño das solucións de edificación propostas. 

 

  Neste ámbito de actuación, considérase favorecer a construción de 

vivendas de tipoloxía colectiva, en detrimento das unifamiliares, pola súa maior 

eficiencia enerxética. 

 

  Se ben aumenta a capacidade residencial do núcleo, e polo tanto as 

necesidades de abastecemento dos distintos servizos, no documento III 

Memoria Xustificativa do PXOM, recóllese o estudo da demanda previsible e os 

reforzos precisos 

 

  Muxía é un concello pouco densamente poboado, no que ademais non se 

desenvolven actividades industriais que destaquen por ser especialmente 

contaminantes. Sen embargo, pódense recoñecer relativamente dous tipos de 

focos de emisións: un de tipo puntual asociado á actividade industrial, e outro de 

tipo difuso que se derivará da circulación rodada. 

 

  Ámbalas dúas fontes de contaminación xerarán contaminación tanto 

gasosa como acústica. 

 

  En relación ao ciclo de materiais, aumentará a xeración de residuos tendo 

en conta o incremento na súa produción se se cumpren as expectativas de 

crecemento de poboación consideradas no PXOM, así coma da producción de 
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residuos de obra nas fases de construción, se ben garantarase a recollida e 

xestión nas diferentes tipoloxías por medio das empresas adxudicatarias 

correspondentes. 

 

  Polo que respecta aos materiais empregados e sobrantes de procesos 

produtivos, as actuacións propostas con carácter xeral no Plan, favorecen a 

redución do seu consumo mediante o fomento de tipoloxías que empregan 

materiais da zona e a potenciación da rehabilitación de vivendas. 

 

  Compre mencionar que posto que o núcleo urbano é un Núcleo de 

Identidade do Litoral (NIL), incorporáronse á Normativa urbanística do PXOM 

(documento V) unha serie de normas de aplicación que favorecerán a súa 

integración paisaxística e buscarán a cualificación do espazo urbano (normas de 

protección dos recursos paisaxísticos e fichas dos NIL). 

 

 

Acción: Delimitación de “Solo Urbano Non Consolidado” 

 

  A clasificación de “Solo Urbano Non Consolidado” vai repercutir 

principalmente sobre a unidade ambiental 1, pero tamén sobre a unidade 

ambiental 3.  

 

  Ao igual que no caso anterior do solo urbano consolidado esta clasificación 

é por principio, positiva, posto que completará os procesos integrais de 

urbanización e dotacións urbanísticas, contribuíndo ademais á equitativa 

distribución de cargas e beneficios. 

 

  Trátase de dous únicos ámbitos localizados no borde do solo urbano, un 

ao norte (P1) e outro ao sur (P2). A primeira zona, o ámbito P1, suporá unha 

ordenación racional del espazo urbano entre o límite norte da vila e o 

espazo libre do Monte Corpiño, contemplando a realización dun viario 

adaptado á topografía e unha tipoloxía da edificación de carácter de transición 

entre as dúas zonas polares en que se desenvolve. A segunda delimitación de 

solo urbano non consolidado, o ámbito P2, está situado ao sur da vila, entre a 

rúa Muíño do Vento e preto da rúa Henrique de Rivadulla, e ven a dar solución 

a unha rúa sen saída e a unhas condicións topográficas especiais. 

 

  A súa urbanización desenvolverase baixo plans especiais de reforma 

interior. Aféctanlles a ordenanza de edificación de casco antigo, no primeiro caso 

e a de edificación de media densidade, no segundo, xunto coa de equipamentos. 

Así, deséñase unha estrutura ordenada e gradual do conxunto de solo urbano. 
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  Cómpre dicir o mesmo no caso do uso industrial permitido. 

 

  As afeccións sobre á unidade ambiental 3, vales e costa, son depreciables 

posto que se trata da urbanización de áreas englobadas no núcleo urbano 

preexistentes ou moi adxacentes a el. 

 

  No que respecta aos efectos sobre a mobilidade, a enerxía, a atmósfera ou 

o ciclo de materiais, compre dicir o mesmo que no solo urbano consolidado. Así, 

por exemplo, para o desenvolvemento do solo urbano non consolidado, 

estableceronse desenvolvementos con vivendas de tipoloxía plurifamiliar, e en 

menor medida unifamiliar (casco antigo e media densidade), con custes sociais 

e ambientais menores, e que contribúen á creación de espazos que favorecen 

as relacións sociais e diminúen as necesidades de mobilidade. 

 

  Ao igual que no apartado anterior, incorpóranse unha serie de medidas 

relativas á protección dos recursos paisaxísticos e do NIL. 

 

  O Plan cumpre a normativa en canto a vivenda protexida tal coma se 

explica na Memoria Xustificativa do presente PXOM, e tal coma se recolle nas 

fichas correspondentes da Normativa para o solo urbano non consolidado 

 

 

Acción: Delimitación de “Solo de Núcleo Rural” 

 

  A delimitación de “Solo de Núcleo Rural”, dado que considera ao núcleo 

orixinario, só vai a afectar á unidade ambiental 2, os núcleos rurais. De 

maneira global supón a clasificación de 202,64 ha de solo, o cal supón o 1,66% 

do territorio municipal. Ademais, diferéncianse os núcleos orixinarios densos 

dos dispersos, axustándose moito máis á realidade da estrutura destes núcleos 

rurais. Outra clasificación levada a cabo foi a que tivo en conta a importancia do 

núcleo dentro do concello, moi útil para a posterior delimitación das Áreas de 

Expansión, posto que se considerou que esta importancia relativa tiña unha 

relación directa co crecemento que se lles asignaría a estes núcleos. 

 

  Os posibles impactos que esta delimitación poida causar sobre esta 

unidade son positivos dado que o solo xa se atopa edificado (de maneira 

que non modifica as condicións físico-naturais do territorio). Así, con esta 

clasificación, os núcleos de poboación rurais disporán de mellores accesos e 

infraestruturas e a súa tipoloxía tradicional quedará protexida, ao mesmo tempo 

que se respecta o modelo de asentamento tradicional e fréase a elevada 

dispersión poboacional. 

 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                               VII-200 
 
 

 
 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO  

 

 

Acción: Delimitación de “Área de expansión do núcleo rural” 

 

  Esta delimitación atinxe as unidades ambientais 2, 3 e 4, posto que sobre 

a unidade 5, (monte) non se desenvolveu ningún núcleo rural. De maneira global, 

supón a clasificación de 218,62 ha de solo, correspondéndose cun 1,79% do 

territorio do concello. 

 

  A priori, semella unha ocupación coherente, sobre todo si se ten en conta 

que non se repartiu dun xeito uniforme. Así utilizouse a clasificación realizada 

dos núcleos en función da súa importancia no concello para asignarlles o 

crecemento. Deste xeito, naqueles núcleos cunha tendencia poboacional 

estancada ou recesiva, (Campos, Moreira, Queiroso, Guisamonde, Vilarmaior, 

Lourido, Risamonde, Xanzón ou Vilela de Nemiña) non se delimitaron áreas de 

expansión, e naqueles máis activos, estas áreas son dunha extensión maior á 

media. 

 

  Dado que inclúe áreas xa edificadas dos núcleos rurais (pero que non 

forman parte do núcleo orixinario), os efectos sobre a unidade ambiental 2 dos 

núcleos rurais serán, ao igual que no caso anterior, positivos, incrementándose 

o rigor urbanístico e os servizos e accesos. 

 

  Na seguinte táboa fican recollidas as afeccións sobre as unidades 

ambientais 3 e 4: 

 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                                                                                                                             VII-201 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO  

 UA 3  UA 4 

 

SOLO 

 

- Perda de solo de uso agrícola (cultivos forraxeiros e vacún de leite) nun 45.0 % 
da superficie total das áreas de expansión nesta unidade, e nun 28.22 % de uso 
gandeiro (prados en maioría). É dicir, perda de solo de calidade agrolóxica. 

- Aumento da poboación nestas áreas, de maneira que aumentará o volume de 
augas residuais urbanas e residuos sólidos que finalizarán no solo (fosas 
sépticas). O impacto pódese considerar compatible posto que se prevé un bo 
funcionamento dos sistemas de saneamento e recollida e tratamento de residuos. 

 

- Unha maior perda de solo de uso agrícola (69%) ou gandeiro 
(23%), posto que nesta unidade os núcleos aténdense moito 
máis ás zonas aptas para urbanizar e cultivar. 

-  O aumento da poboación será algo menor que na unidade 
anterior, pero as súas repercusións serán as mesmas. 

- O impacto pode considerarse compatible de calquera forma. 

 

AUGA 

 

- Algunhas das áreas de expansión delimitadas áchanse a menos de 25 m 
dun curso de auga, polo que podería ser posible a ocorrencia de impactos sobre 
a hidroloxía: 
a) Labexo e Os Muíños, Vilarmaior e Bouzas preto do río Negro ou o seus 

tributarios. 
b) Vilarmide, ao rego do Cotro. 
c) Cartel, ao rego da Seriva. 
d) Castro, da parroquia de Frixe, ao rego de Vilachán. 
e) Ribas, ao rego de San Martiño 
f) Castelo, Agranzón e Sendón ao río de Ozón. 
 

- Sobre todo no primeiro caso, e aínda que se trata de cursos fluviais dunha 
entidade moi pouco significativa, contémplanse medidas de integración destes 
cursos fluviais no proceso de urbanización destas áreas de expansión, 
descartando a súa transformación. 

 

- Nesta acontece o mesmo que para a unidade ambiental 3, a 
proximidade do rego de Vilastose nas áreas de expansión 
dos núcleos de Vilastose, A Penela e Grixa. 

- Igualmente contemplaranse medidas de integración destes 
cursos fluviais no proceso de urbanización excluíndo 
calquera tipo de transformación no curso. 

 

 

 

- Outro tipo de impacto sobre a hidroloxía é o aumento do consumo do recurso, e polo tanto, da extracción a través de captacións municipais (46% dos 
núcleos) ou pozos comunais e individuais, debido ao previsible incremento da poboación nos núcleos rurais nestas áreas de expansión. Tamén 
aumentarán as augas residuais que se vertan nos regatos, aínda que esta solución só ten lugar nos 7 núcleos rurais que contan con rede de 
saneamento, e con EDAR. O impacto debe considerarse compatible posto que a renovabilidade deste recurso é moi elevada no contexto galego. 

 

VEXETACIÓN  

 

- Das case 156 ha de área de expansión de núcleo rural presentes nesta unidade 
ambiental, só o 9% vai supor a eliminación nunha cobertura de vexetación 
arbórea.  

- Os núcleos afectados son: Labexo, Merexo, Figueira de Arriba, Os Muíños, 
Cartel, Nemiña, Albergueira, Grixa, Añobres, Casas Novas e Avieira. 

 

- Nesta unidade a superficie de área de expansión de núcleo 
rural non supera as 104 ha, das cales só o 6% 
correspóndese con vexetación arbustiva ou arbórea.  

- É o caso das áreas de expansión de: Baltar, Vilarmide, Santa 
Mariña, Sorna, Vilardouteiro, Caberta, Agar e Senande. 

- Sen embargo, ao igual que na unidade ambiental 3, trátase 
de formacións de eucalipto e piñeiro, tanto de bosquetes 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                                                                                                                             VII-202 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO  

 UA 3  UA 4 

- Pero neste caso, trátase de superficies de eucalipto e piñeiro, de valor económico, 
pero de moi escaso valor botánico e/ou florístico. O impacto polo tanto, pódese 
considerar compatible.  

como de extremos de bosques de plantación, considerando 
pois a súa eliminación como un impacto compatible dado o 
seu baixo valor ecolóxico e a súa abundancia no concello. 

 

FAUNA 

 

- Ao ocuparse unha maioritaria porcentaxe de hábitats antrópicos tales como cultivos e prados, a fauna asociada ao home verase afectada. Pero 
dado o medio rural que se desenvolverá nestas áreas de expansión, esta fauna asociada ao home volverase instalar unha vez restablecidos os cambios. 

- Co respecto á fauna asociada aos hábitats forestais afectados, ao tratarse de formacións de eucalipto e piñeiro, as especies son escasas e a súa 
singularidade moi baixa. 

- De maneira que o impacto pode considerarse compatible. 
 

 

ECOLOXÍA 

 

- Esta delimitación non abrangue ningunha Área de Interese Ambiental. As áreas de expansión máis próximas atópanse nos núcleos rurais de Nemiña, 
Talón, Filgueiras de Arriba, Oruxo, Alberguería, Os Muíños,e  Armear, preto da delimitación do LIC Costa da morte (AIA 1), dalgúns humedais do inventario 
galego, e dalgúns espazos de interese do POL.  

- Os hábitats afectados por estas delimitacións son maioritariamente de orixe antrópica (cultivos, prados ou plantacións), de maneira que a complexidade 
e diversidade ecolóxica de partida non era moi significativa. Aínda así, existe un conxunto de relacións ecolóxicas produtivas nestes hábitats, mais aínda 
cando os usos desenvoltos teñen un carácter tradicional, que se verán afectadas mentres duren los procesos de edificación nestas edificacións.  

- O impacto, de calquera maneira pode considerarse compatible, posto que tras o período de urbanización, as relacións voltearán a establecerse. 
 

 

PAISAXE 

 

- As delimitacións non afectan a ningunha Área de Interese Paisaxístico, se ben a proximidade de algunha delas a estas delimitacións (Sendón, 
Quintáns, Ozón, San Martiño, Vilar de Sobremonte e Os Muíños) podería contribuír a aumentar ou diminuír a calidade visual paisaxística, en función do 
rigor co que avance o proceso de urbanización. O impacto é compatible. 

 
 

SOCIEDADE 

 

- As repercusións desta delimitación son positivas para a poboación en canto que aumenta a oferta de vivenda en áreas rurais, onde as condicións 
ambientais son máis saudables. 

- En principio, a elevada dispersión destas áreas de expansión dos núcleos rurais contribúe á súa vez a aumentar a dispersión  da poboación. Pero, unha 
vez asumida esta característica da distribución da poboación en Galicia, tenderá a concentrarse nestas áreas e non por todo o territorio. Así será posible 
o plantexamento da chegada de todos os servizos e fornecementos, a modo de rede, á maior parte dos núcleos de poboación. É dicir, esta delimitación 
será positiva a longo prazo. 

 

 

ECONOMÍA 

- Beneficios para o sector da construción e subsectores comerciais relacionados con el durante o período de vixencia do PXOM, pois aumenta a oferta de 
solo apto para ser urbanizado. 

 

MOBILIDADE 

- Se ben prevese un aumento de desprazamentos en vehículo privado, a concentración da poboación a partir dos núcleos rurais, en contraposición á súa 
dispersión, é unha medida que avoga por unha mobilidade máis sustentable. Do mesmo xeito, a potenciación da función central dos núcleos de maior 
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potencialidade de crecemento, baseada en situar os centros de servizos básicos e administrativos próximos á actividade da cidadanía e en posibilitar a 
mestura de usos compatibles, aumentará a accesibilidade e reducirá a intensidade de desprazamentos intramunicipais. 

- O impacto pode considerarse compatible 
 

PATRIMONIO 

- Os elementos de interese histórico artístico protéxense expresamente mediante a súa inclusión no Catálogo do Plan Xeral, establecendo en cada caso a 
área de protección do elemento e a súa área de influencia. No referente ao patrimonio arquitectónico, as ordenanzas referidas aos núcleos rurais limitan 
a tipoloxía das novas edificacións proxectadas, gardando sempre que exista unha relación coa tipoloxía tradicional. Igualmente indícase a conveniencia 
de potenciar a rehabilitación das edificacións antigas 

- Esta delimitación será positiva 
 

ENERXÍA 

- Aínda que aumentarase o consumo de enerxía, a redución da dispersión da poboación fundamentada na potenciación central dos núcleos de poboación, 
actúa en beneficio da redución da mobilidade e, por tanto, do aforro enerxético. 

- Neste ámbito de actuación, a consideración de favorecer a construción de vivendas de tipoloxía colectiva, en detrimento das unifamiliares, pola súa maior 
eficiencia enerxética, descártase debido ao forte impacto estrutural, social e paisaxístico que produciría o levantamento de novas edificacións en altura 
no medio de vivendas baixas, homoxéneas en canto á súa tipoloxía 

- O impacto pode considerarse compatible 
 

ATMÓSFERA 

- Pódense recoñecer relativamente dous tipos de focos de emisións: un de tipo puntual asociado á actividade industrial, e outro de tipo difuso que se 
derivará da circulación rodada. Só se permite o uso industrial de primeira e segunda categoría cunha superficie máxima de 200 m². Aínda así, débese ser 
moi coidadoso con este uso e máis cando está incluído nas áreas residenciais, de maneira que se respecte a lexislación ambiental vixente en canto a 
ruídos e vibracións, emisións e vertidos. É por isto que no apartado de medidas correctoras e compensatorias deste estudo de sostibilidade faise alusión 
a estas normas 

- O impacto pode considerarse compatible 
 

CICLO DE 

MATERIAIS 

- En relación ao ciclo de materiais, aumentará a xeración de residuos se se cumpren as expectativas de crecemento de poboación consideradas no PXOM, 
se ben garantirase a recollida e xestión nas diferentes tipoloxías por medio das empresas adxudicatarias correspondentes.  

- Respecto á produción de residuos de obra nas fases de construción, as actuacións propostas con carácter xeral no Plan, favorecen a redución do seu 
consumo mediante o fomento de tipoloxías que empregan materiais da zona e a potenciación da rehabilitación de vivendas.  

- O impacto, de calquera maneira pode considerarse compatible 

 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                        VII-204 

 

 
 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

 

Acción: Delimitación de “Solo Rústico” (S.R.) 

 

 

  As principais delimitacións de Solo Rústico que van influír nas dimensións 

territorial e ambiental do espazo son: 

 

- S.R. de Protección Ordinaria 

- S.R. de Protección Forestal 

- S.R. de Protección Agropecuaria 

- S.R. de Protección de Costas 

- S.R. de Protección de Augas 

- S.R. de Protección de Espazos Naturais 

- S.R. de Protección de Interese Paisaxística 

- S.R. de Protección de Infraestruturas 

- S.R. de Protección de Xacementos Arqueolóxicos 

- S.R. de Protección de Zonas de Interese Patrimonial, Artístico e Histórico. 

 

 

  Todas estas clasificacións, poden supor algunhas trabas na xestión das 

propiedades privadas, pero fan compatíbeis o manexo e aproveitamento das 

mesmas coa conservación dinámica do patrimonio natural e cultural de Muxía. 

Polo tanto, a priori, orixinan un impacto positivo sobre o medio ambiente e sobre 

o territorio. Aínda así, estudáranse algunhas delas con máis detalle. 

 

  No caso dos solos rústicos de protección agropecuaria e forestal, partindo 

da base de que o resultado será a existencia de terreos protexidos para o 

desenvolvemento de actividades produtivas primarias, os posibles impactos, 

tanto positivos coma negativos, produciranse na medida que estas delimitacións 

se axusten á verdadeira vocación do territorio abranguido e ao uso actual deste. 

Por iso, para á súa avaliación, comparáronse as clasificacións forestal e agrícola 

có mapa forestal e de coberturas de solo e cos usos potenciais tal coma se 

recolle no estudo do medio rural. 

 

 

A) SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA 

 

  Constituído polos terreos que o planeamento urbanístico ou os 

instrumentos de ordenación do territorio estiman inadecuados para o seu 

desenvolvemento urbanístico, en razón das súas características xeotécnicas ou 

morfolóxicas, o alto impacto territorial que conlevaría a súa urbanización ou os 

riscos naturais ou tecnolóxicos. Os usos permitidos nestes terreos 
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conxuntamente coa localización destes no Concello de Muxía non provocará 

ningunha afección significativa ao medio. 

 

  No presente PXOM clasificáronse coma SRPO, aqueles terreos situados 

en solo rústico que albergan equipamentos. 

 

 

B) SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL 

 

  Trátase do solo rústico de protección maioritario, abranguendo os 

terreos de repoboación tan abundantes e homoxéneos do concello. Con 

respecto á súa superposición coas coberturas de solo actuais e cos usos 

potenciais, atópase que, evidentemente correspóndese en máis dun 90% coas 

superficies destinadas a repoboacións existentes. Só nalgunhas zonas cuxa 

distribución era residual e ademais non uniforme, é dicir, zonas de cobertura 

arbórea moi fragmentadas, que se atopan ademais en solos de produtividade 

agrícola, a clasificación de solo figura coma Solo Rústico de Protección 

Agropecuaria. Tal é o caso de zonas próximas aos núcleos de Baiuca, Figueiras 

e Chorente ou Albergueira, Xurarantes e Xanzón. Pódese deducir que os 

impactos desta clasificación de Solo Rústico de Protección Forestal son 

predominantemente positivos, posto que recollen os terreos cunha elevada 

produtividade forestal, tanto actual coma potencial. 

 

 

C)  SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA 

 

 No caso dos solos cunha elevada produtividade agropecuaria (clases 

agrolóxicas II e III), atópase unha situación de partida na que algunhas 

explotacións forestais ocupan parte deles, aínda que nunha proporción moi 

baixa, dada a menor superficie que estas clases supoñen (22,16%). 

 

 Así, e posto que a produtividade agrícola é máis restritiva que as demais, 

tense que os solos de potencialidade agrícola son maiores que os solos con 

coberturas agrícolas actuais. Sen embargo, coma xa se viu, algúns terreos 

forestais fragmentados figuran como Solo Rústico de Protección Agrícola, de 

maneira que se compensa en gran parte a ocupación destes por aqueles. 

 

 Atópanse clasificados coma Solo Rústico de Protección Agropecuaria de 

os terreos comprendidos na clase agrolóxica II, máis aptos para as labores 

agrícolas, e na clase agrolóxica III, menos aptos que os anteriores, 

correspondendose, en liñas xerais, con cultivos e prados e pasteiros, 

respectivamente. 
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 Pódese deducir así pois, que os impactos desta delimitación de Solo 

Rústico de Protección Agropecuaria son positivos en tanto que reflexa e potencia 

a proporción de solos cunha elevada potencialidade agropecuaria. 

 

 

D) SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS 

 

  A delimitación de Solo Rústico de Protección de Costas comprende, como 

di a LOUPMRG no seu artigo 32.2.e), os terreos que se atopan a unha distancia 

inferior aos 200 metros do límite inferior da ribeira do mar, situados ademais fóra 

dos núcleos rurais e do núcleo urbano.  

 

 

E) SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE AUGAS 

 

 As zonas potencialmente máis vulnerables, baixo unha visión hidrolóxica, 

que deberían figurar protexidas como Solo Rústico de Protección de Augas 

serían as posibles zonas de inundación e aquelas zonas nas que existan augas 

subterráneas que deban ser protexidas, así como as inmediacións dos leitos en 

función da entidade destes e da súa cunca ou subcunca hidrográfica. 

 

  No territorio do concello de Muxía, a rede hidrolóxica presenta unha 

elevada diversidade de cuncas, do cal se desprende a escasa entidade que 

estas presentan. De feito, en Muxía só se atopa unha cunha hidrográfica de certa 

entidade como é a cunca do río do Castro. O resto son pequenas cuncas 

correspondentes a ríos, regatos ou regos curtos que nacen e verten ao mar en 

Muxía. 

 

  Así, dadas as características fisiográficas e climatolóxicas do concello de 

estudo, e a falta polo de agora das labores de deslinde do Dominio Público 

Hidráulico (DPH) que está a emprender Augas de Galicia, optouse por 

desenvolver un modelo propio de protección do SRPAu. Este modelo 

persigue a integración de todos os usos urbanos e rurais coa preservación 

e conservación de tódolos valores ambientais e paisaxísticos dos cursos 

fluviais do concello. 

  

  Como xa foi desenrolado do documento da Memoria Xustificativa, as 

estratexias que seguiu o antedito modelo baseouse nas seguintes estratexias: 
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1) Estudo previo dos leitos e as actividades urbanas, industriais, 

agrícolas e forestais que os afectan, cuantificando as súas 

afeccións reais. 

2) Cálculo dos caudais de avenida que determinan as máximas 

crecidas, e polo tanto, a diferente estratificación da vexetación 

de ribeira. 

 

  Ao final da metodoloxía exposta do antedito documento quedan 

delimitadas as zonas inundables en crecidas de gran magnitude (período 

de retorno de 200 anos), resumidas na seguinte táboa: 

 
Conca Bandea de Protección 

1 10 

2 20 

3 10 

4 5 

5 5 

6 5 

7 10 

8 10 

9 10 

10 35 

10.1 30 

10.2 20 

11 35 

11.1 20 

11.2 20 

11.3 15 

12 10 

13 (Castro) 50 

13 A 35 

13 B 25 

13.1 15 

13.1.1 15 

13..1.1.1 10 

13.2 10 

13.2.1 15 

13.2.2 10 

13.3 15 

13.4 10 

13.5 15 

13.5.1 10 

13.6 10 

14 10 

14.1 10 
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  Desta maneira establécese a “Banda de Protección” dos diferentes ríos e 

regos do concello. Ao incluír esta banda ás zonas inundables nas crecidas de 

gran magnitude, va a abranguer igualmente ás zonas potenciais da formación 

dos bosques de ribeira, protexendo así a elevada diversidade e funcionalidade 

ecolóxica destes ecosistemas. 

 

  Pode quedar xustificada así, a redución da delimitación de Solo Rústico de 

Protección de Augas que contempla o PXOM. Ademais, como xa se viu na 

Memoria Xustificativa, independentemente desta redución do SRPA, a zona de 

policía de 100 metros á que deben someterse os arroios, regatos e ríos 

segundo a lexislación de Augas (Real Decreto Lexislativo 1/2001 Texto 

Refundido da Lei de Augas e disposicións en desenrolo), figura nos planos de 

ordenación; polo que nesta zona de policía calquera actuación quedará suxeita 

ás condicións da súa ordenanza de aplicación e ao informe de Augas de Galicia. 

 

  Para ratificar o antedito exponse a continuación a referencia literal da 

documentación remitida polos Servizos Centrais de Augas de Galicia a este 

respecto: “Na páxina web de Augas de Galicia (...), pódese consultar e descargar 

as ARPSIS, as manchas de inundación asociadas a distintos períodos de retorno 

e as zonas de fluxo preferente. No concello de Muxía non se atopa ningunha 

ARPSI  delimitada por Augas de Galicia.” 
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  Amósase a continuación dito plano nº 8 de Risco de Enchentes: 
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  Por último, no caso das augas subterráneas, non se ten constancia da 

existencia de acuíferos de entidade no concello (xa en Galicia só se recoñecen 

dous). 

 

  En definitiva, o Solo Rústico de Protección de Augas vai protexer as 

áreas potenciais para a formación de bosques de ribeira, sendo polo tanto 

as súas repercusións, positivas. 

 

 

F) SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE ESPAZOS NATURAIS 

 

 Baixo esta clasificación de solo quedan protexidos tanto os espazos 

naturais protexidos pola lexislación ambiental, como outros espazos que, tras a 

diagnose ambiental efectuada do territorio de Muxía, presentaban valores 

destacados nalgunha/s das principais variables ambientais (xeoloxía, 

xeomorfoloxía, botánica, zooloxía, ecoloxía). 

 

 En Muxía no primeiro caso atópase o espazo proposto na Rede Natura 

2000 de Galicia, o LIC Costa da Morte, así coma a súa posterior ampliación e os 

novos Lic do Río Grande e LIC do Río Castro (ampliación Rede Natura decembro 

2011). Estes están protexidos baixo a figura de “Zona de Especial Protección 

dos Valores Naturais” segundo o decreto 72/2004 e a Resolución de 30 de abril 

de 2004 da Consellería de Medio Ambiente. 

 

 O resto dos solos clasificados como SRPEN correspóndense coa proposta 

realizada na diagnose ambiental referente as Áreas de Interese Ambiental: Punta 

da Barca, Cantís de Merexo, Praia de Lago, Estuario do río Grande e as dúas 

zonas delimitadas no curso do río do Castro, As Caldeiras do Castro e Muíños 

de Nova, así coma cos Espazos de Interese do Plan de Ordenación do Litoral 

(de Protección de Ladeira, Xeomorfolóxicos e Taxón) e os humidais recollidos 

no Inventario galego de humidais. 

 

 Posto que estas delimitacións están baseadas nunha profunda análise e 

diagnose do territorio, pode afirmarse que as súas repercusións son positivas. 

 

 

G) SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN E INTERESE PAISAXÍSTICO 

 

 Esta clasificación de solo axustouse á proposta feita na diagnose ambiental 

de Áreas de Interese Paisaxístico e Áreas de Protección Paisaxística, recollendo 

igualmente os Espazos de Interese Paisaxístico do POL. 
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 Desta maneira vai protexer tanto aquelas zonas nas que o proceso de 

urbanización suporía un elevado impacto visual, como aquelas outras que 

verdadeiramente gozan dun elevado interese paisaxístico debido ás, tamén 

elevadas, calidade e fraxilidade paisaxística. 

 

 Posto que xa quedou debidamente fundamentado a análise paisaxística 

que levou á proposta destas áreas, o impacto desta clasificación considérase 

positivo. 

 

 

H) SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS 

 

 Esta delimitación fai referencia, principalmente, ás distancias mínimas 

establecidas pola lexislación sectorial de cada tipo de infraestrutura (viario, 

electricidade, abastecemento, saneamento, porto, telefonía e TV) que deben 

gardarse respecto a estas. Polo tanto a avaliación das repercusións desta 

clasificación de solo rústico de especial protección non comprende a valoración 

dos sistemas xerais e locais de infraestruturas como tais, se non que unicamente 

se centra na delimitación da súa distancia de protección. 

 

 Pero ademais, esta clasificación de solo contén a delimitación duns 

proxectos sectoriais de explotación de enerxía eólica (Muxía I e Muxía II), así 

coma dun parque eólico singular no Monte Catasol constituído por un único 

aeroxenerador G80-2.0 MW. 

 

 Por todo isto, as afeccións do Solo Rústico de Protección de Infraestruturas 

delimitado neste PXOM debe considerarse positiva, posto que cumpre coa 

normativa sectorial existente. 

 

 

I)  SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE XACEMENTOS 

ARQUEOLÓXICOS E SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE 

ZONAS DE INTERESE PATRIMONIAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 

 

  Neste caso, ao igual que no anterior Solo Rústico de Especial Protección, 

as repercusións van ser positivas, posto que protexerá o patrimonio cultural de 

Muxía que atópase disperso polo medio rural. 
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Acción: “Sistemas Xerais (S.X.) e Locais (S.L.) 

 

  Os Sistemas Xerais fornecen ao municipio das dotacións, servizos e 

accesos indispensables para o desenvolvemento dunha vida con calidade. Así, 

na maioría dos casos, os impactos producidos por estes sistemas xerais 

produciranse máis pola falta ou ausencia, ou a baixa eficiencia, que polos seus 

efectos. E é que si se implantan dunha forma correcta, as súas repercusións son, 

por principio, positivas. 

 

 

A) SISTEMA DE COMUNICACIÓNS 

 

  O PXOM estruturou e identificou o sistema de comunicacións de tal forma 

que o resultado clasificara os distintos tipos de vías do concello en función do 

seu rango de importancia, é dicir, da súa titularidade, ancho, estado, ou influencia 

na estruturación do concello: rede primaria (Xunta de Galicia e Deputación 

Provincial), rede secundaria (Deputación Provincial de A Coruña e Ministerio de 

Fomento- Autoridade Portuaria) e rede terciaria (de titularidade municipal). 

 

  A meirande parte do sistema viario considérase suficiente e en bo estado. 

 

  As principais melloras do sistema de comunicacións previstas no PXOM 

contémplanse coa creación dun sistema xeral viario (SXV 2) que mellore a 

conexión entre a vía da rede primaria AC-440, que dá acceso ao núcleo urbano, 

e a CP-5201 que bordea a costa oeste. Desta maneira evitaríase esta conexión 

a través do núcleo urbano, coas conseguintes repercusións positivas para o 

medio ambiente urbano do mesmo e o fluxo de tráfico. 

 

  As outras melloras contempladas no presente PXOM son a construción de 

varios aparcadoiros próximos ás praias de maior confluencia de xente: na praia 

de Lago, na de Os Muíños, na de Lourido, na de Barreiros e na de Barreira. 

 

 

B)  SISTEMAS DE INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS 

 

  Nos sistemas de infraestruturas inclúense as redes de abastecemento e 

saneamento de auga, o sistema de recollida e xestión de residuos e a rede de 

abastecemento de enerxía eléctrica, a liña de telefonía e televisión, e o porto.

 Para a valoración dos posibles impactos analízanse a continuación o 

tratamento recibido no presente PXOM. 
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 B1) Abastecemento e saneamento de auga 

 

- Abastecemento de auga 

 

 O abastecemento do N Ú C L E O  U R B A N O  parte dun depósito situado no 

Alto do Monte Enfesto, con 800 m3 de capacidade. Este depósito recibe a 

auga doutros dous depósitos situados entre Casas Novas e Figueiras de Abaixo 

(depósito de San Roque e depósito de A Carrúa), os cales a toman á súa vez da 

captación do río Negro, tras ser potabilizada na única ETAP (Estación de 

Tratamento de Augas Potables) presente no concello, situada no mesmo lugar 

da captación. Do depósito do Alto do Enfesto distribúese a rede por todo o núcleo 

con tramos de PVC, aínda que restan tramos proxectados sen realizar. 

 

 A diferenza entre a poboación actualmente abastecida polo antedito 

depósito (1613 habitantes) e a capacidade residencial proxectada (2959 

habitantes) fixo necesario que O PXOM previra o reforzamento do mesmo. 

Sería necesario aumentar uns 200 m3 o depósito para chegar así aos 1000 m3 

requiridos para a capacidade residencial proxectada. 

 

 Con respecto á rede de tubos, como se amosa na Memoria Xustificativa, 

unicamente sería necesario o reforzamento dos sectores A-B e B-C do tramo 

2 ata o diámetro de 125 mm, 90 respectivamente. Dito tramo abastece a cara 

oeste do núcleo urbano. 

 

 

 No M E D I O  R U R A L , existen 25 captacións de titularidade veciñal ou 

municipal (24 mananciais e unha toma directa do río Negro) onde a auga extraída 

acumúlase en 25 depósitos repartidos por todo o concello, 5 de titularidade 

municipal e 20 de titularidade veciñal. Destas captacións só a correspondente á 

do río Negro recibe un tratamento de potabilización antes da súa distribución. 

 

 Os 5 depósitos municipais (un abastece ao núcleo urbano) abastecen a 16 

núcleos rurais, mentres que os 20 veciñais fornecen a 24. Por último os 27 

lugares restantes autoabastécense a través de pozos individuais 

 

 Na seguinte táboa resúmense os núcleos rurais, por parroquias, que contan 

ou contarán con rede de abastecemento, con independencia de que se trate de 

obras de titularidade municipal ou veciñal: 

 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                        VII-214 

 

 
 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

PARROQUIA Nº núcleos con abastecemento de auga 

Bardullas 1 

Caberta 0 

Coucieiro 5 

Frixe 3 

Leis 0 

Moraime 14 

Morquintián 3 

Nemiña 3 

O 0 

Ozón 7 

Touriñán 1 

Vilastose 2 

Vuiturón 1 

 

A continuación se amosa unha táboa resumo da capacidade actual e 

necesaria prevista para os depósitos municipais: 

 

DEPÓSITOS 
MUNICIPAIS 

POBOACIÓN 
ACTUAL 

ABASTECIDA (hab.) 

CAPACIDADE 
RESIDENCIAL 

PROXECTADA (hab.) 

CAPACIDADE 
ACTUAL (m3) 

CAPACIDADE 
NECESARIA (m3) 

REFORZAMENTO 
(m3) 

1. Depósito de 

Muxía (só núcleo 

urbano) 

1613 2959 800 1000 200  

2. Depósito de San 

Roque 
285 464 300 201 Suficiente 

3. Depósito de A 

Carrúa 
203 343 300 130 Suficiente 

4. Depósito de Vilar 

de Sobremonte 
536 960 300 350 50  

5. Depósito de Prado 129 246 280 80 Suficiente 

 

 Como se pode comprobar, ademais do reforzamento do depósito de Muxía, 

será necesario o reforzamento do depósito de Vilar de Sobremonte, aínda que a 

súa ampliación pode esperar algúns anos, ata que se chegue aos límites 

poboacionais establecidos na memoria xustificativa (apartado de cáculos 

hidráulicos). 

 

 Con respecto aos depósitos veciñais, como se amosa na Memoria 

Xustificativa, son, en xeral, suficientes para abastecer a demanda xerada polos 

núcleos aos que serven. 
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- Saneamento de auga 

 

 O sistema de S A N E A M E N T O  U R B A N O  conta cunha rede de tipo 

separativa. O vertido das augas pluviais vértese en 4 puntos diferentes 

directamente ao mar, na zona do porto. A rede das augas residuais converxe na 

recente EDAR (Estación Depuradora de Augas Residuais), cuxo vertido 

realízase a través dun emisario que verte no mar, máis alá da liña imaxinaria que 

une a Punta da Barca co Alto Corpiño de Chorente. 

 

 Tal e como queda reflectido na Memoria Xustificativa, a EDAR foi 

dimensionada para unha poboación de 2500 habitantes. Dado que a 

poboación actual é de 1613 habitantes, esta poderá seguir funcionando 

correctamente durante algúns anos. Sen embargo, a capacidade residencial 

proxectada para o núcleo urbano de Muxía chega ata os 2959 habitantes, polo 

que, deberá ser reforzada ata 7000 habitantes equivalentes no momento que se 

supere a demanda prevista (segundo o apartado de cálculos hidráulicos da 

memoria xustificativa). 

 

 A rede de tubos de fecais e pluviais, polo contrario, se considera 

suficiente para abastecer a nova demanda poboacional, como queda reflectidos 

no apartado de cálculos hidráulicos da Memoria Xustificativa. 

 

  En canto ao S A N E A M E N T O  N O  M E D I O  R U R A L , como é de esperar, 

maioritariamente versa sobre fosas sépticas individuais ou veciñais. Sen 

embargo naqueles núcleos de maior entidade construíuse unha EDAR. En total 

trátase de 8 EDAR (Os Muíños, Merexo, Ozón, Quintáns, Senande, Sendón e A 

On), dimensionadas para unha poboación de 300 habitantes en Muíños e 

Quintáns, 350 habitantes en Merexo, 30 habitantes en Ozón, 200 habitantes 

en Senande e 20 habitantes en Sendón e A On, e depuran as augas residuais 

dos núcleos de: 

 

o Alberguería e Labexo-Os Muíños na parroquia de Moraime. 

o Quintáns, Ozón e Merexo, na parroquia de Ozón. 

o Agrodosio-A Grixa-Senande-A Penela-Vilastose, na parroquia de 

Vilastose. 

o Sendón e A On na parroquia da On 

 

  Os puntos de vertido son o rego de Moraime, o río de Ozón, o río do Castro, 

e novamente o río Ozón, respectivamente. Destes sistemas, as redes das 

parroquias de Moraime é Quintáns son de tipo separativa. 
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  Os cálculos realizados polo presente PXOM para comprobar a capacidade 

das infraestruturas existentes de soportar a carga residencial proxectada nos 

núcleos rurais pódese resumir na seguinte táboa: 

 
EDAR 

POBOACIÓN ACTUAL 
SANEADA (hab.) 

CAPACIDADE RESIDENCIAL 
PROXECTADA (hab.) 

DIMENSIONADO 
ACTUAL (Hab.) 

REFORZAMENTO (Hab.)) 

2. EDAR Os 

Muíños 
328 520 300 

1300 (ata un total de 1600 

hab. equiv.) 

3. EDAR 

Senande 
265 485 200 

900 (ata un total de 1100 

hab. equiv.) 

4. EDAR 

Quintáns 
249 445 300 

700 (ata un total de 1000 

hab. equiv.) 

5. EDAR 

Sendón 
42 79 20 

180 (ata un total de 200 

hab. equiv.) 

6. EDAR A On 38 79 20 
180 (ata un total de 200 

hab. equiv.) 

7. EDAR 

Merexo 
135 167 350 - 

8. EDAR 

Ozón 
14 14 30 - 

* No caso do núcleo rural de Ozón- Quintáns, no que hai dúas EDAR, previuse o reforzo da 

EDAR 4, de Quintáns, por ser esta a mais importante, sendo a de Ozón de escasa entidade. 

 

  En definitiva 6 das 8 EDAR existentes no concello terán que ser reforzadas 

ao superarse o límite poboacional para o que foron dimensionadas. 

 

 

 

  B2) Xestión dos residuos sólidos urbanos (RSU) 

 

  O servizo de recollida dos residuos sólidos urbanos é realizada 

directamente polo Concello de Muxía, funcionando a diario no núcleo urbano de 

Muxía, dúas veces por semana en Os Muíños e unha vez por semana no resto 

dos núcleos. Trátase dun sistema de recollida principalmente unitario para todo 

o municipio, a excepción do núcleo urbano que presenta contenedores para 

materia orgánica, plásticos e envases, vidro e papel e cartón. Aínda que a 

meirande parte das parroquias conta, ao menos, con contenedores para materia 

orgánica e vidro, ademais dos contenedores de papel e cartón nos centros de 

educación.  

 

  Antigamente os residuos eran trasladados ao vertedoiro situado na zona 

de Arliña. A insostibilidade deste vertedoiro xa fixo que o concello actuara en 

consecuencia, e deseñouse un proxecto, incluído no Plan de Xestión de 

Residuos Sólidos Urbanos de Galicia (1998- 2009), que contemplou o selado 

deste coa construción dunha zoa recreativa no seu lugar, e o traslado dos 

residuos á futura ecoplanta de transferencia de Cee, xestionada por SOGAMA. 
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  Ademais, recentemente inaugurouse un punto limpo no núcleo de Os 

Muíños, supoñendo unha elevada vantaxe para a xestión dos residuos máis 

problemáticos e/ou perigosos. 

  

  A xestión realizada e proxectada polo Concello é correcta, pero sempre 

pode mesturarse, sobre todo en canto a recollida selectiva se refire. Este aspecto 

da xestión dos residuos podería ser máis potenciada sobre todo no núcleo 

urbano e outros núcleos rurais de maior importancia, aínda que a súa xestión se 

levara a cabo a través de axudas supramunicipais. Isto último ten que ir 

acompañado de campañas de educación e divulgación para que a poboación 

comece a formarse e interesarse pola reciclaxe. 

  

   

  B3) Abastecemento de Enerxía eléctrica 

 

  O PXOM non prevé ningún cambio substancial sobre a liña de electricidade, 

se ben realizáronse dous Proxectos Sectoriais de Parque eólico Muxía I e Parque 

eólico Muxía II (nas parroquias de Moraime, Morquintián, Bardullas, Frixe e 

Nemiña), promovidos pola sociedade Desarrollos Eólicos S.A (aprobados 

definitivamente no Consello da Xunta o 1 de agosto de 2012 e do 22 de 

novembro do mesmo ano), así coma un Parque Eólico Singular proposto no 

Monte Catasol en Ozón. 

  

 En definitiva, o cálculo das infraestruturas e servizos realizado polo 

presente PXOM, avalía a capacidade das existentes para sustentar á 

capacidade residencial proxectada, detectando os irremediables e futuros 

reforzamentos que lles serán necesarios. 

 

 

 

C)  EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS 

 

  Na seguinte táboa móstrase o número total de equipamentos existentes e 

a súa distribución entre sistema xeral e sistema local. 

 

EQUIPAMENTOS 
Sistema Local (m2) Sistema Xeral (m2) TOTAL 

(m2)  PRIVADO PÚBLICO PÚBLICO 

ADMINISTRATIVO  344 460 804 

ASISTENCIAL 501  926 1.427 
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EQUIPAMENTOS 
Sistema Local (m2) Sistema Xeral (m2) TOTAL 

(m2)  PRIVADO PÚBLICO PÚBLICO 

CEMITERIO 40.027   40.027 

CULTURAL  3.734 407 4.141 

DEPORTIVO  12.072 7.516 19.588 

DOCENTE  811 19.323 20.134 

RELIXIOSO 15.517   15.517 

SANITARIO   797 797 

SERVIZOS MÚLTIPLES   992 992 

SEGURIDADE E PROT.   
CIVIL 

  1.591 1.591 

HOTELEIRO   8.869 8.869 

TOTAL 56.045 16.961 40.881 113.887 

 

  Desta forma temos que, na unidade ambiental 1, o núcleo urbano, a 

existencia de equipamentos e servizos é moi xenerosa, dado que concentra á 

inmensa maioría dos equipamentos integrados nos Sistemas Xerais, debido á 

súa situación como centro urbano e organizador do municipio. 

  

 O municipio posúe os Sistemas Xerais de Equipamentos Comunitarios de 

titularidade pública necesarios que marca o estándar da Lei pois o seu número 

é superior a 5 m2 por cada 100 m2 edificables de uso residencial (calculados no 

apartado 5.3. da Memoria Xustificativa), como se pode observar no seguinte 

cadro: 

 

EQUIPAMENTOS DE SISTEMA XERAL 

EXISTENTES NECESARIOS CARENCIAS 

(m2) (m2) (m2) 

40.881 40.312 0 

 

 

  Non obstante, o PXOM prevé a construción de varios equipamentos, 

reflectidos na seguinte táboa: 
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Parroquia Equipamento Nome Titular 
Sistema 

Local (m2) 
Sistema 

Xeral (m2) 

Muxía 

EQ-Docente Gardería infantil Pb  689 

EQ-Servizos 
múltiples 

Edificio de usos 
múltiples en Os 
Muiños 

Pb  5.486 

TOTAL 6.175 

 

 

  Dos anteditos equipamentos do presente documento, destaca sen dúbida, 

dada a súa importancia, a construción do equipamento hoteleiro do Parador 

Nacional de Turismo, recollido no Proxecto Sectorial de implantación del 

parador de Turismo aprobado definitavamente en novembro de 2007 polo 

Concello da Xunta.  

 

  As superficies, a modo de resume, tanto dos novos equipamentos coma 

dos existentes, son as que seguen: 

 
EQUIPAMENTOS S.X. EXISTENTE (m2) S.X. NOVO (m2) 

Administrativo 460 - 

Asistencial 926 - 

Cemiterio - - 

Cultural 407 - 

Deportivo 7.516 - 

Docente 19.323 689 

Hoteleiro 8.869 - 

Relixioso - - 

Sanitario 797 - 

Servizos Múltiples 992 5.486 

Seguridade e 
Protección Civil 

1.591 - 

Suma 40.881 6.175 

TOTAL 47.056 

 

  Pódese afirmar pois que a asignación dos servizos e equipamentos 

contemplada no PXOM repercute positivamente no municipio, sobre todo grazas 

ao superávit visto. Por outra veira, co desenrolo do Parador Nacional de Turismo 

é previsible que a demanda destes servizos aumente, sobre todo dos de carácter 

comercial. 

 

 

D) ESPAZOS LIBRES 

 

  A seguinte táboa resume os espazos libres existentes no concello de 

Muxía, distribuídos por parroquias: 
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Parroquia Sistema Local (m2) Sistema Xeral (m2) 

Bardullas 259 - 

Caberta 1.091 - 

Coucieiro 12.077 5.470 

Frixe 1.483 - 

Leis de Nemancos 674 385 

Moraime 4.868 31.594 

Muxía 2.405 13.694 

Nemiña 421 762 

O 607 - 

Ozón 2.579 5.256 

Vilastose 2.261 - 

TOTAL 28.724 57.161 85.885 

 

 

  Pódese observar como na unidade ambiental 1, o núcleo urbano, existe un 

déficit de zonas verdes, considerando que é o núcleo de poboación que máis 

efectivos concentra de todo o concello. 

 

  Ademais pódese entrever algunha carencia nalgunha das parroquias. 

Resumidamente os cálculos da situación dos espazos libres  

 

ZONAS VERDES E ESPAZOS LIBRES DE SISTEMA XERAL 

EXISTENTES NECESARIOS CARENCIAS 

(m2) (m2) (m2) 

53.151* 120.934 67.783 

 

  *Tal coma se recolle no documento da memoria xustificativa, no apartado 

relativo aos espazos libres e zonas verdes, compre esclarecer que algún dos 

sistemas xerais de zonas verdes teñen algunha zona dentro do dominio público 

marítimo terrestre, non computando estas superficies a efectos do cumprimento 

dos estándares sinalados no artigo 47 da LOUGA. Polo tanto a superficie total 

de Sistema Xeral computables escluíndo esa superficie localizada en dominio 

público marítimo terrestre é de 53.151 m². 

 

 

  As carencias detectadas no apartado anterior en canto ás Zonas Verdes 

serán subsanadas coa creación de varias áreas de zonas verdes de sistema 

xeral: 
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CÓDIGO NOME DA ZONA VERDE 
SUPERFICIE 

(m2) 

SXZV 4b Espazo verde no antigo vertedoiro 2.474 

SXZV 6b Paseo fluvial e zona verde nos Muíños 25.766 

SXZV 11 Espazo Verde no Monte do Corpiño  46.724 

SXZV 8b Paseo do Coído 1.018 

SXZV 12 Espazo verde ao carón da praia de 

Nemiña 

65.530* 

PESXZV 1 Zona verde xunto ás Caldeiras do Río 

Castro 

76.467 

PESXZV 2 Paseo marítimo da praia de Espiñeirido 21.926 

PESXZV 3 Paseo marítimo da praia de Area Maior 14.869 

PESXZV 4 Parque Etnográfico  69.233 

 TOTAL 324.007* 

* Coas superfices localizadas fóra da zona de dominio público marítimo terrestre 

 

  Con estes espazos libres quedarían máis que cubertos os estándares 

esixidos pola LOUPMRG.  

 

  Pero ademais, os da zona de paseo fluvial de Os Muíños, do Monte 

Corpiño, dos paseos marítimos da praia de Espiñeirido e da praia de Lago, do 

espazo verde xunto ao Parador, da praia de Area Maior, os da zona da Barca, 

da zona de Nemiña e da zona das Caldeiras do Castro atópanse en Áreas de 

Interese Ambiental. Isto supón dotar de infraestruturas de acceso e de 

aproveitamento sostible a uns espazos con elevados valores ambientais e 

educativos. Neste sentido proporanse algunhas medidas de actuación (no 

apartado de medidas correctoras e propostas de actuación sostibles) para 

aumentar os beneficios destas delimitacións. Ditas medidas son recollidas 

ademais, nas directrices que deberán seguir os catro plans especiais 

contemplados para os espazos libres de: o parque etnográfico, os paseos 

marítimos da praia de Espiñeirido e da praia de Area Maior, e da zona verde 

xunto ás Caldeiras do Castro. 

 

Pódese concluír pois, que as repercusións do PXOM sobre o sistema de 

espazos libres son moi positivas. 

 

4.4. -  Conclusións  

 

Unha vez analizadas as repercusións de cada unha das accións sobre cada 

factor ambiental de cada unidade ambiental procédese ao acopio de ditos 

impactos para cada unha delas.  
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UNIDADE AMBIENTAL 1: O núcleo urbano 

 

A maior parte das determinacións do PXOM sobre esta unidade ambiental 

son positivas. Isto é así debido a que as delimitacións que lle afectan son as de 

“Solo Urbano Consolidado” e “Solo Urbano Non Consolidado”, principalmente, 

as cales supoñen unha regularización da tipoloxía da edificación, unha 

normalización dos usos a desenvolver e, sobre todo, unha ordenación dos 

procesos de urbanización.  

 

Unicamente, dado que se permite o uso industrial de primeira e segunda 

categoría, as actividades que o desenvolvan deben axustarse ás normativas 

sobre residuos, emisións e ruídos e vibracións moi estritamente, dada a súa 

incursión en áreas residenciais. 

  

  Os factores físico-naturais non se van a ver afectados en liñas xerais, posto 

que as delimitacións van repercutir sobre sectores urbanizados e parcialmente 

urbanizados, xunto con pequenas superficies destinadas a cultivos e prados 

artificiais. 

  

  As afeccións sobre a paisaxe serán previsiblemente positivas ao regular as 

normas de edificación. Sen embargo, pode depender do rigor urbanístico con 

que se desenvolvan ditos procesos de urbanización. 

 

  A mellora da rede viaria, posibilitará a mestura de usos, así como a 

potenciación da funcion central do núcleo como centro de servizos, aumentará a 

accesibilidade e actuará en beneficio da reducción da mobilidade e polo tanto, 

do aforro enerxético. 

 

  A localización de certos sistemas xerais propostos en ámbitos de gran valor 

ambiental, paisaxístico e patrimonial, revalorizaran este casco urbano.  

 

  No que se refire ao patrimonio, o impacto será positivo, posto que 

protéxense os elementos de interese, ademais de fomentar a rehabilitación 

fronte a nova construción. 

 

  Igualmente incorpóranse no PXOM unha serie de medidas relativas á 

protección dos recursos paisaxísticos e dos Núcleos de Identidade do Litoral. 

 

  En definitiva, as determinacións do PXOM sobre a unidade ambiental 1, ou 

núcleo urbano, repercuten dunha forma positiva, aínda que pode recordarse a 

lexislación ambiental referinte á distribución a vertidos, emisións, ruídos e 

vibracións.  
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UNIDADE AMBIENTAL 2: Os núcleos rurais 

 

  Os impactos máis relevantes sobre a unidade ambiental dos núcleos rurais 

son positivos posto que as delimitacións de núcleo rural orixinario e áreas de 

expansión concentran as áreas a urbanizar e fomentan unha tipoloxía tradicional 

das edificacións. 

 

  As repercusións sobre os factores físico-naturais non van ser significativos 

posto que a maior parte da superficie desta unidade atópase xa edificada. É por 

isto polo que os impactos se limitarán ás obras de construción que aínda podan 

realizarse. A súa duración será, por tanto, moi limitada, e os seus efectos 

reversibles. 

 

UNIDADE AMBIENTAL 3: Vales e costa 

 

  Esta unidade ambiental, polas súas características ambientais, é a máis 

poboada e, por tanto, é a subunidade que máis repercusións do PXOM vai sufrir. 

 

  Sobre ela van a repercutir tódalas accións do PXOM, exceptuando a 

clasificación de Solo Urbano Consolidado. 

 

  En relación ás afeccións máis negativas, van vir provocadas pola posible 

alteración e/ou contaminación de algúns ríos e/ou regatos. E é que as 

delimitacións das áreas de expansión de núcleo rural achéganse ou afectan case 

directamente a certos cursos fluviais. Asi, algunhas áreas de expansión 

achéganse a menos dos 25 metros dun curso de auga como son: 

- Labexo e Os Muíños, Vilarmaior e Bouzas preto do río Negro ou o seus 

tributarios. 

- Vilarmide, ao rego do Cotro. 

- Cartel, ao rego da Seriva. 

- Castro, da parroquia de Frixe, ao rego de Vilachán. 

- Ribas, ao rego de San Martiño 

- Castelo, Agranzón e Sendón ao río de Ozón. 

 

  Cómpre dicir que estas accións afectarán máis negativamente durante a 

fase de construción (urbanización) destas delimitacións. Para as áreas de 

expansión deberán contemplarse medidas que integren estes cursos fluviais, 

próximos ao desenvolvemento urbanístico.  

 

   De menor importancia considéranse as repercusións derivadas da 

ocupación de solo de certa calidade agrolóxica nalgúns casos ou con cuberta 
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arbórea, posto que se corresponden con superficie dedicadas a pasteiros e 

cultivos anuais nun 70%, e a eucalipto e piñeiro no resto dos casos.  

 

  Así, as afeccións sobre a vexetación, e con isto, sobre a fauna e a ecoloxía, 

(o medio biótico en xeral) van ser moi pouco significativas posto que os hábitats 

afectados son predominantemente hábitats antrópicos o moi alterados polo 

home. 

 

  O sistema xeral de espazos libres poderá afectar as Áreas de Interese 

Ambiental, dunha forma positiva, posto que a delimitación destes espazos libres 

de paseo fluvial de Os Muíños, do Monte Corpiño, dos paseos marítimos da praia 

de Espiñeirido e da praia de Lago, do espazo verde xunto ao Parador, en 

Nemiña, As Caldeiras do Castro, Punta da Barca e Praia de Area Maior, supón 

o recoñecemento dos seus valores ambientais e didácticos. Aínda así, 

propóñense algunhas medidas para potenciar aínda máis o aproveitamento 

destes valores dun xeito sostible. 

 

  En canto á paisaxe, poderá verse afectada positiva ou negativamente en 

función do rigor urbanístico co que se sigan as determinacións da lei 9/2002 ou 

as ordenanzas do PXOM.  

 

  Os aproveitamentos agrícola, gandeiro e forestal, vense moi beneficiados 

coas determinacións do PXOM, cos Solos Rústicos de Protección 

correspondentes, posto que se ceñiron ás aptitudes do terreo para as mesmas. 

 

  Sobre o medio socioeconómico a maior parte das determinacións do PXOM 

son positivas posto que se incrementa a oferta de vivendas. Desta maneira, o 

sector da construción desenvolverase, aumentado así o emprego e propiciando 

a medra doutros sectores dependentes do mesmo como é o caso do sector 

comercial. As proteccións de solo rústico, permiten a permanencia e 

desenvolvemento do sector primario e, aínda que en principio poida supor unha 

traba maior para a xestión das propiedades rurais, convértese nunha ferramenta 

que posibilita o desenvolvemento coa conservación dinámica dos recursos 

naturais do municipio. Á súa vez, tamén axuda a aumentar a calidade de vida 

dos habitantes de Muxía e a propulsar o sector turístico. En definitiva, as 

proteccións benefician á sociedade e á economía a un prazo algo máis longo. 

 

  En canto á mobilidade, ainda que preveese un aumento de desplazamentos 

en vehículo privado, a potenciación da función central dos núcleos de maior 

potencialidade de crecemento, aumentará a accesibilidade e reducirá a 

intensidade de desprazamentos intramunicipais. 
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  No que se refire ao patrimonio, o impacto será positivo, posto que 

protéxense os elementos de interese histórico- artístico e arqueolóxico, ademais 

de fomentar a rehabilitación e limitar a tipoloxía nos núcleos rurais nas novas 

edificacións. 

 

  No ámbito da enerxía, a pesar de esperarse un aumento do consumo da 

mesma nos núcleos, a potenciación da función central dos mesmos actúa en 

beneficio do aforro enerxético. 

 

  Os sistemas xerais e locais resultan beneficiosos para todos os factores 

ambientais ou, ao sumo, indiferentes. Especialmente positivo para o 

poboamento é o proxecto do sistema xeral viario que une a estrada AC- 440 coa 

CP- 5201, que desconxestionará o núcleo urbano dunha proporción elevada de 

tráfico; así como o selado do vertedoiro e a delimitación dos espazos libres, moi 

abundantes e acertadamente elixidos nas Áreas de Interese Ambiental, posto 

que contribuirán non solo as súas funcións de recreo ou esparcimento, tamén a 

fomentar a educación ambiental. 

 

  Como conclusión final, sobre as afeccións sufridas na subunidade 

ambiental de Vales e costa, pódese afirmar que os impactos negativos sufridos 

son compatibles e asumibles sempre que se poñan en marcha certas medidas 

correctoras, e máis tendo en conta a presenza de importantes impactos 

positivos. 

 

 

UNIDADE AMBIENTAL 4: Áreas de transición 

 

  Esta unidade, lixeiramente menos poboada, que a anterior, vai verse 

afectada polas delimitacións de solo de núcleo rural e as súas áreas de 

expansión, ademais de polos Solos Rústicos. 

  

  Os impactos negativos teñen lugar sobre o solo e a hidroloxía, ao igual que 

na unidade anterior. Neste caso as delimitacións de áreas de expansión dos 

núcleos de Vilastose, A Penela e Grixa aproxímanse ao rego de Vilastose. Ao 

igual que na unidade anterior, deberán contemplarse medidas de integración do 

rego na urbanización final destas áreas. A diferenza do caso de vales e costa, 

nesta unidade trátase de núcleos máis tipo B e C, salvo o núcleo Agradosío- A 

Grixa-Senande- Penela- Vilastose de tipo A, polo que os sistemas de 

abastecemento e saneamento dificilmente se verán mellorados. Por isto 

aumentará o número de fosas sépticas e a cantidade do recurso auga extraído 

de pozos. Sen embargo, a frecuencia e intensidade desta contaminación edáfica 

e hídrica e pouco significativa. 
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  As características do solo e a vexetación ocupada son as mesmas que na 

unidade anterior, polo que as repercusións sobre o medio abiótico serán 

igualmente de moi escasa entidade (hábitats principalmente antrópicos). 

 

  As repercusións sobre a paisaxe poden considerarse positivas nesta 

unidade ambiental, posto que só se ve afectada pola clasificación de solo de 

núcleo rural e área de expansión rural, as cales contribúen a mellorar a paisaxe 

rural; ademais das clasificacións de solo rústico, tamén positivas para a paisaxe. 

 

  As delimitacións de solo rústico de protección cobran nesta unidade unha  

maior importancia debido á maior superficie destinada ao aproveitamento 

gandeiro e forestal, sobre todo. Así, os seus efectos son indiscutiblemente 

positivos sobre o medio natural, e a máis longo prazo, igualmente positivos para 

o medio socioeconómico, como se discutiu nos casos anteriores. 

  

  Sobre o medio socioeconómico, a mobilidade, o patrimonio, enerxía, 

atmósfera e ciclo de materiais, tamén as determinacións do PXOM resultan na 

súa inmensa maioría beneficiosas, da mesma forma que na unidade ambiental 

3. 

 

  Pode concluírse que o impacto do PXOM sobre a unidade ambiental de 

Áreas de transición, resulta compatible, sendo necesaria unha mínima parte da 

adopción de medidas correctoras. 

 

 

UNIDADE AMBIENTAL 5: Monte 

 

  Esta unidade ambiental só se vai ver afectada ademais de polo Solo 

Urbanizable non Delimitado Industrial, pola clasificación de Solo Rústico de 

Protección, concretamente polas delimitacións de Solo Rústico de Protección de 

Espazos Naturais, Solo Rústico de Protección Paisaxística, Solo Rústico de 

Protección Forestal, Solo Rústico de Protección de Patrimonio e Solo Rústico de 

Protección de Infraestruturas. 

 

  Por isto, as afeccións do PXOM sobre ela son moi positivos, posto que se 

reforzan os valores de conservación. 

 

   En canto a afección do polígono industrial sobrevido do PSOAEG, nesta 

unidade ambiental, será o planeamento de desenvolvemento a abordará.  
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5. - MEDIDAS CORRECTORAS E PROPOSTAS DE 
ACTUACIÓN SOSTIBLES 

 

  De xeito xeral establécense na normativa do PXOM (documento V) unha 

serie de pautas sustentables integradas no planeamento (Anexo IV) 

referentes ás determinacións específicas sobre as áreas de desenvolvemento, 

sobre o medio rural, e sobre os espazos libres, ademáis doutras xerais en 

relación á protección dos recursos paisaxísticos (disposición adicional carta) e 

ao Plan de Ordenación do Litoral (disposición adicional quinta) 

 

A) Medidas referentes a determinacións específicas sobre Solo Urbano 

 

  1. - O PXOM, incluirá as medidas necesarias para garantir o control sobre 

os desperdicios e residuos sólidos que se xerarán durante as fases de 

construción e funcionamento das diferentes zonas, mediante aquelas accións 

que permitan unha correcta xestión dos mesmos.  

o Procurarase empregar materiais locais tradicionais na construción 

(naturais, renovables), evitando en todo caso os materiais de alto impacto 

ambiental. 

o Reduciranse os movementos de terras, incluíndo medidas de xestión 

dos movementos de terras e dos seus vertidos. 

o Reducirase o consumo de materiais na edificación, incrementando o uso 

de materiais renovables ou con menor consumo enerxético na súa 

fabricación e posta en obra, ou reciclados ou reutilizados.  

o Estableceranse medidas para fomentar o emprego de materiais 

reciclados ou reciclables e técnicas construtivas que posibiliten a reciclaxe/ 

desmontaxe, así como a coordinación coa regulamentación da produción e 

xestión dos residuos de construción e demolición. 

o Deberanse dimensionar e localizar axeitadamente os espazos 

necesarios para os sistemas de recollida selectiva de residuos. 

 

  2. - As redes de saneamento e fornecemento dimensionaranse tendo en 

conta a posibilidade de acumulación de caudais a evacuar e da presión e caudais 

da rede de fornecemento, de maneira que se evite unha sobresaturación das 

redes e os problemas que se ocasionarían por modificacións non consideradas 

nas escorrentas.  

 

  3. - Débese garantir a inexistencia de afectacións sobre o solo producidas 

por vertidos de aceites, graxas e combustíbeis, procedentes de máquinas e 

motores, tanto nas obras de urbanización e edificación como noutras actuacións 

que necesiten licenza de obras.  
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  4.- Para garantir o control das afeccións a persoas pola emisión de ruídos 

redactaranse ordenanzas nas que se establezan os niveis máximos de emisión 

e inmisión seguindo o Decreto 320/2002 de 7 de novembro polo que se aproba 

o Regulamento que establece as ordenanzas tipo sobre protección contra a 

contaminación acústica, de Galicia. 

 

  5.- As figuras de planeamento de desenvolvemento deberán contemplar a 

reserva de espazos para as infraestruturas de transporte público, en función do 

continxente poboacional que impliquen, da súa posible funcionalidade dotacional 

e/ou do seu emprazamento en relacións as liñas operativas de transporte. 

 

  6.- As figuras de planeamento de desenvolvemento de áreas ou sectores 

nos que se prevexan dotacións ou espazos libres que podan figurar como focos 

de atracción de mobilidade moi significativos, deberán contemplar no seu deseño 

itinerarios alternativos ao automóbil privado, que conecten co resto da malla 

urbana. Entre eles figura como o máis viable o modo a pé. 

 

  7.- Todas as figuras de planeamento de desenvolvemento deberán 

contemplar a reserva de espazos para as infraestruturas e dotacións da recollida 

dos residuos, considerando as necesidades do sistema de separación en orixe 

e as tecnoloxías máis eficientes susceptibles de ser adaptar ao sistema de 

recollida municipal. 

 

  8.- Todas as figuras de planeamento de desenvolvemento deberán 

minimizar a contaminación luminosa que deles derivará. Concretamente, en 

exteriores, para evitar e reducir a contaminación luminosa, pódense seguir algún 

dos criterios establecidos polo “Comité Español de Iluminación”: 

 

o Dirixir a luz en sentido descendente, mantendo a luzada dos raios 

luminosos por debaixo de 70º. 

o Se non é posible cambiar o sentido da iluminación cara abaixo, utilizar 

paralumens para evitar a dispersión da luzada. 

o Instalar equipos de iluminación que reduzan a dispersión da luz sobre o 

plano horizontal do aparato de iluminación con valores mínimos e incluso 

nulos, por riba dese plano. 

o Coidar o posicionamento e o apuntamento ou orientación dos aparatos 

de iluminación. 

o Se é posible, implantar aparatos con reflector asimétrico que permitan 

manter o seu peche frontal paralelo ou case paralelo á superficie que se 

queira iluminar. 

o O alumeado de vías de tráfico rodado, débese reducir o fluxo emitido por 

riba do plano horizontal e restrinxir a luz próxima. 
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o Para o caso de pequenas iluminacións ou iluminacións de seguridade: 

• Uso de detectores pasivos de infrarroxos. Normalmente cunha 

lámpada halóxena de 150 W é suficiente. 

• Son igualmente aceptables iluminacións permanentes con baixa 

intensidade de luz durante toda a noite. 

 

  9.- Todas as figuras de planeamento de desenvolvemento deberán 

minimizar o consumo enerxético. Amais de seguir os criterios enerxéticos 

establecidos polo Código Técnico de Edificación, no que se refire á técnica e 

materiais a empregar, e á incorporación de fontes de enerxía renovables nas 

vivendas edificadas nas novas urbanizacións, as pautas establecidas para o 

cumprimento deste obxectivo son: 

 

o Os sistemas de alumeado público deberán empregar instalacións de 

baixo consumo. 

o O alumeado regulará a súa intensidade en función do uso . 

o As luminarias dirixirán a luz cara o chan, para evitar a contaminación 

lumínica. 

o A localización dos puntos de luz realizarase de forma regular e tendo en 

conta o arborado do viario e o acceso as parcelas, co obxectivo de que non 

supoñan ningún obstáculo para os peóns e os vehículos .  

o Nas áreas de desenvolvemento con tipoloxía de vivenda unifamiliar 

asignada (P1), dado que estas supoñen un 30% máis de consumo 

enerxético respecto á tipoloxía colectiva, deberánse optimizar a súa 

zonificación, deseño, estrutura e instalacións de servizos para compensar 

ese incremento no emprego da enerxía 

 

  10.- Todas as figuras de planeamento de desenvolvemento deberán incluír 

medidas capacitadoras da integración paisaxística que optimicen a continuidade 

ou mellora da integridade da paisaxe. 

Compre mencionar que posto que o núcleo urbano é un Núcleo de Identidade do 

Litoral (NIL), incorporáronse á Normativa, coma se explicou anteriormente, unha 

serie de normas de aplicación que favorecerán a súa integración paisaxística 

(disposición adicional terceira) e buscarán a cualificación do espazo urbano 

(disposición adicional carta relativa ao POL, ficha do NIL e fichas do solo urbano 

non consolidado). 

 

  11.- Todas as figuras de planeamento de desenvolvemento deberán 

incorporar boas prácticas ambientais, tanto na xestión como nas fases de obra, 

aplicando unha serie de medidas organizativas para limitar as posibles afeccións 

sobre o aire, o solo e a auga. 
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Estas medidas pasarían por: 

 

o Mecánica preventiva para a maquinaria do Concello e das empresas 

promotoras de obra, co fin de evitar vertidos accidentais de combustibles 

ou aceites. 

o Mantemento técnico da maquinaria pesada para reducir as emisións 

gasosas, os ruídos e as vibracións que poida haber. 

o Utilización de material novo ou recente. 

o Rexerse por criterios de baixo consumo. 

o Consecución de mellores rendementos. 

o Reducir as áreas de traballo da maquinaria pesada. 

o Conservar o solo retirado para a súa posterior utilización en espazos 

libres. 

o Xestión adecuada de residuos nas fases de obra: seguir a xerarquía de 

xestión lexislada, na que prima a redución na orixe e cada residuo 

xestiónase segundo a súa tipoloxía. Hai que calcular tamén o tempo que 

transcorre entre a xeración do residuo e o seu tratamento posterior, para 

telo ben almacenado e que non produza ningún tipo de afección. 

o Non se permitirá que as formigoneiras se desfagan do sobrante do 

formigón , nin que limpen o contido das cubas, nin as ferramentas nas 

proximidades de correntes de auga por moi pequenas que sexan. 

o Nos períodos de seca procederase á humectación e/ou rega de materiais 

pulverulentos, así mesmo, os camións irán equipados con lonas ou toldos 

durante o transporte de material. 

o Procederase, na medida do posible, á conservación do solo retirado para 

a súa posterior utilización nos espazos libres. 

 

  12.- Augas : 

o Os cursos fluviais existentes deberán manter a súa configuración 

topográfica natural e a vexetación autóctona (vexetación ripícola). 

o Durante a fase de movementos de terras, terase especial coidado de 

que non cheguen aportes de materiais ás correntes de auga por pequenas 

que estas sexan. 

o O sistema de rego implantados nas zonas verdes potenciarán o aforro 

de recursos hídricos. 

o Nas áreas pendentes de desenvolvemento empregaranse  pavimentos 

permeables, que permitan a diminución da escorrenta e a sedimentación 

das partículas e contaminantes arrastrados polo auga. 

o En todo caso, nos desenvolvementos que se propoñan deberase reducir 

ao mínimo posible a impermeabilización do solo de cara a minimizar os 

efectos negativos, mediante a utilización de técnicas de drenaxe urbana 

sostible, para o que deberán seguirse as recomendacións propostas nas 
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Instrucións técnicas para obras hidráulicas en Galicia e nas Técnicas de 

Drenaxe Urbano Sostible 

 

 

B) Medidas referentes a determinacións específicas sobre o solo de uso 

industrial 

 

  1.- As actividades a desenvolver de uso industrial ás que lles resulte de 

aplicación a lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevención e control integrados de 

contaminación, modificada pola Lei 34/2007 de 15 de novembro de calidade do 

aire e protección da atmosfera, deberán obter a autorización ambiental integrada 

tal e como esta lei específica nas súas determinacións. 

 

  2. – Os proxectos sometidos a avaliación de impacto ambiental regularanse 

pola sua propia normativa e non precisarán posterior declaración de incidencia 

ambiental. 

 

  3. - As actividades ás que non lles resulte de apliación a normativa sobre 

avaliación de impacto ambiental e que estén incluídas no anexo da lei 9/2013 de 

19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia 

someteranse a avaliación de incidencia ambiental previamente á comunicación 

a que fai referencia a citada lei e tal e como esta específica nas súas 

determinacións. 

 

  4. – Deberán aplicarse medidas de integración paisaxística tales coma 

apantallamento visual a través do cerre con especies arbustivas e arbóreas, así 

coma outras medidas referentes á tipoloxía das edificacións industriais. 

 

  5. - Toda actividade que se implante no concello de Muxía terá que dispor, 

no seu caso, das medidas propias de prevención e extinción de incendios 

adecuados ás súas características. 

 

  6. - Débese garantir a inexistencia de afeccións sobre as persoas pola 

emisión de ruído seguindo o Decreto 320/2002 de 7 de novembro polo que se 

aproba o Regulamento que establece as ordenanzas tipo sobre protección 

contra a contaminación acústica, de Galicia. 

 

  7. - Débese garantir o adecuado control dos vertidos xerados nos sectores 

industriais, de forma que non se produzan vertidos non depurados previamente 

aos regatos ou ríos próximos. 
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  8. - Débese garantir o control sobre os desperdicios e residuos sólidos que 

se xerarán durante a fase de funcionamento dos sectores industriais e 

construción das novas instalacións. 

 

Boas prácticas ambientais para o sector industrial 

A continuación recóllense unha serie de principios e criterios a ter 

en conta para os seguintes ámbitos de actividade comúns para 

todos os sectores industriais:  

 Xestión das compras.  

 Procesos produtivos.  

 Limpeza. 

 Almacenamento.  

 Xestión de residuos. 

 

Os obxectivos que se establecen cos principios mencionados son 

os seguintes:   

 

 Redución da xeración de residuos industriais. 

 Reducir a perigosidade dos residuos industriais. 

 Redución de efluentes residuais. 

 Reducir o consumo de materias primas. 

 Reducir o consumo enerxético. 

 Reducir o risco de accidentes. 

 

Xestión das compras  

 

1. Comprar a materia prima estritamente necesaria para operar 

durante un tempo determinado.  

 

2. Comprar produtos ou materias primas a granel, ou en envases 

de maior tamaño e, preferiblemente reciclados, para reducir a 

produción de residuos de envases.  

 

3. Tomar en consideración os provedores que admiten a devolución 

dos seus envases co fin de reutilizalos. Ver se hai envases que se 

poidan reutilizar dentro da empresa (un bidón de aceiro limpo pode 

acondicionarse varias veces antes de reciclarse como chatarra.) 

 

4. Implantar procedementos de control de calidade dos produtos 

adquiridos previos á súa aceptación por parte da empresa.  
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5. Considerar criterios ambientais antes de adquirir novos equipos, 

materiais ou implantar novos procesos, por exemplo:  

 

a. Que posúan ecoetiqueta.  

b. Que requiran do mínimo consumo de material funxible.  

c. Que sexan menos perigosos para o medio.  

d. Que os aceites lubricantes contidos sexan minerais.  

e. Que sexan máis duradeiros.  

f. Que consuman menos recursos: auga, enerxía.  

 

6. Esixirlles aos provedores as fichas de datos de seguridade dos 

produtos que se vaian manexar, para así coñecer as normas para 

o seu correcto uso e almacenamento.  

 

Procesos produtivos  

 

1. Implantar os sistemas e procedementos adecuados que garantan 

a correcta manipulación das materias primas e os produtos, para 

que no se convertan en residuos.  

 

2. Estudar a instalación de sistemas de mesturado con dosificación 

mecánica, que necesitan menor cantidade de materia prima no 

proceso de preparación de disolucións.  

 

3. Implantar as operacións precisas de mantemento e posta a punto 

da maquinaria, e a adecuación das operacións que se desenvolvan 

na planta para previr a xeración de residuos producidos pola 

intervención das persoas ou debidos a defectos e fallos dos equipos 

utilizados.  

 

4. Sempre que sexa posible, substituír substancias tóxicas por 

outras de menor toxicidade, por exemplo, as pinturas ou tintas 

baseadas en disolvente por outras con base auga.  

 

Limpeza  

 

1. Realizar a limpeza das instalacións industriais mediante o uso de 

sistemas de enxaugadura de alta presión, medios mecánicos 

(varredoras, cepillos, vasoiras...), a contracorrente por secuencias 

para enxaugadura e reutilizar as augas de aclarados co fin de 

minimizar o consumo de auga necesario para a limpeza e a carga 

contaminante da auga residual resultante.  
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2. Nas filtracións de lavado, eliminar ou reducir o uso de filtros 

auxiliares recambiables, escorrer o filtro antes de abrilo, mellorar o 

rendemento do deshidratado de lodos e filtrar só nos casos 

necesarios.  

 

Almacenamento  

 

1. No almacenamento de produtos químicos, manter as distancias 

regulamentarias entre produtos incompatibles, manter os bidóns de 

produtos químicos e tanques hermeticamente cerrados para evitar 

fugas ao solo, por derramos.  

 

2. Antes da súa limpeza ou eliminación, baleirar por completo os 

contedores, deste modo redúcese a cantidade de axentes de 

limpeza necesarios e a cantidade de material que acabará 

converténdose en residuo.  

 

3. Evitar os goteos e derramos mediante o uso de válvulas de 

selado-fol, bombas antiobturantes, a instalación de diques ou 

recipientes de derramos e sistemas de control de exceso de caudal.  

 

4. Establecer procedementos operativos en canto á óptima rotación 

dos produtos almacenados tendo en conta a súa antigüidade. 

 

Xestión de residuos  

1. Seguimento e control dos tipos de residuos producidos por 

unidade de produto co fin de detectar oportunidades de 

minimización.  

2. Realizar una correcta separación dos residuos: papel e cartón, 

vidro, chatarra non contaminada, plásticos, residuos tóxicos e 

perigosos etc. para facilitar e reducir o custo da xestión dos 

residuos.  

3. Evitar a mestura de dous fluxos de residuos, un deles perigoso, 

para evitar xestionar o volume total como residuo perigoso.  

4. Concentración do residuo mediante a aplicación dun tratamento 

físico co fin de retirar unha parte non perigosa, xeralmente auga, 

por exemplo: filtración por gravidade e baleiro, ultrafiltración, 

osmose inversa, conxelación-evaporación, filtros prensa, secado 

por calor e compactación.  

5. Etiquetar e almacenar correctamente os residuos manexados e 

producidos para evitar contaminacións e accidentes.  
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6. Analizar a viabilidade do emprego de subprodutos e a 

posibilidade de reprocesar os produtos que non alcanzaron unha 

calidade óptima.  

7. Establecer os mecanismos para comercializar materias primas 

ou produtos que están caducando ou se están quedando obsoletos, 

por exemplo, os produtos que non alcanzan un nivel de calidade 

óptima, algunhas empresas comercializan a súa produción en dúas 

clases, de primeira e de segunda calidade. 

 

 

C) Medidas referentes ás determinacións sobre Solo de Núcleo Rural 

 

  1. – Nas áreas de expansión do Solo de Núcleo Rural dos núcleos de 

Vilastose, A Penela por un lado e Grixa por outro, á hora da súa urbanización, 

teranse en conta as seguintes medidas de correctoras e de integración para o 

rego de Vilastose, respectivamente: 

 

   1.1. – Intentarase, durante a fase de construción, protexer o curso fluvial 

das posibles perturbacións que xere este proceso. Pódese recorrer a vallas que 

impidan o acceso de maquinaria a menos de 5 m do leito fluvial. 

 

   1.2. – En ningún caso se eliminará a vexetación de ribeira existente ao 

longo do leito. 

 

   1.3. – Na zona de servidume de 5 m para uso público poderán deseñarse 

bancos ou outro tipo de infraestruturas lixeiras de ocio e recreo. 

 

  2. – Nas áreas de expansión do Solo de Núcleo Rural dos núcleos de 

Labexo, Os Muíños, Vilarmaior, Bouzas, Vilarmide, Cartel, Castro, Ribas, 

Castelo, Agrazón e Sendón, á hora da súa urbanización, teranse en conta a 

proximidade de leitos fluviais, especialmente na fase construción para protexelos 

das posibles perturbacións xeradas polo devandito proceso.  

 

  3. Ao igual que para o solo urbano, incorporáronse á Normativa, coma se 

explicou anteriormente, unha serie de normas de aplicación que favorecerán a 

súa integración paisaxística (disposición adicional terceira) e buscarán a 

cualificación dos núcleos rurais de identidade lo litoral (disposición adicional 

carta e fichas dos NIL). 

 

  Igualmente fomentarase o aforro do consumo enerxético e promoverase a 

introducción e o emprego de enerxías máis respectuosas co medio ambiente. 
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  4.- Os sistemas de abastecemento e saneamento privados deberían ser 

estudados co propósito de recoñecer a súa dimensión e ir reducindo a súa 

implantación en favor das redes públicas. 

 

  Deberán manterse os controis periódicos de calidade dos vertidos. 

 
 

D) Medidas referentes ás determinacións sobre Solo Rústico 

 

  1.- Poderían fomentarse roteiros de sendeirismo ao longo do concello que 

contemplaran o paso polas Áreas de Interese Ambiental (algunhas das cales xa 

presenta un espazo libre adosado), así como os puntos de observación 

potenciais das Áreas de Interese Paisaxístico. 

 

  O aproveitamento turístico das áreas recreativas: naturais, paisaxísticas, e 

patrimoniais, incluirá roteiros a pé, así coma conexións peonís e vías brandas 

dende os núcleos máis próximos, como medida de potenciación de mobilidade 

e turismo sustentable. 

 

  Nos planos de ordenación do PXOM recóllese a Senda dos Faros, indicada 

no POL, que ten por obxeto fomentar o descubrimento do litoral, a posta en valor 

dos recursos territoriais e a lectura das paisaxes que se van percorrendo. Ao 

mesmo tempo búscase a conexión con outras rutas alternativas que percorren 

núcleos asentados no contorno do seu percorrido e que ofrecen un rico 

patrimonio cultural e etnográfico. O trazado recollido no plan, de trazado 

orientativo, coincide nalgún tramo co Camiño de Santiago: no treito de 

aproximación e circunvalación da vila. 

 

  Tal coma se pode observar na seguinte imaxe, a senda percorre un elevado 

número de espazos naturais (en verde na imaxe) e de protección paisaxística 

(en morado): 
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  2.- Instarase á Consellería de Medio Ambiente a que introduza paneis 

informativos do espazo natural protexido Costa da Morte das Áreas de Interese 

Ambiental delimitadas. 

 

  3.- Podería intentarse fomentar nas áreas de solo rústico de protección de 

espazos naturais a substitución dos pés de Eucaliptus globulus e outras especies 

alóctonas, por especies autóctonas da zona como Quercus robur, Betula 

celtibérica, etc.. Así mesmo, se podería fomentar na medida do posible a 

vexetación de frondosas autóctonas nas áreas de interese paisaxístico. 

 

  4- As explotacións agropecuarias que se desenvolvan no solo rústico de 

protección agropecuaria do concello de Muxía deberanse guiar polas 

recomendacións do Código Galego de Boas Prácticas Agrarias, aprobado 

segundo o disposto no Real Decreto 261/96. Desta maneira se mellorará a 

eficiencia dos sistemas de explotación agrícolas e gandeiros, producindo o 

menor impacto posible sobre o medio. 

 

  5- Nas actuacións no medio rural teranse en conta medidas capacitadoras 

da integración paisaxística que optimicen a continuidade ou mellora da 

integridade da paisaxe rural de Muxía, sendo requisito previo para a concesión 

da correspondente licenza. Ao igual que nos casos anteriores, incorporáronse á 
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Normativa, unha serie de normas de aplicación que favorecerán a integración 

paisaxística (disposición adicional terceira). 

 

  6. No caso de ter que restaurar noiros, ter que facer apantallamentos 

vexetais, etc., deberíanse utilizar especies autóctonas, tanto de porte arbóreo 

como arbustivo, se é posible. 

 

 

E) Medidas referentes aos Sistemas Xerais e Locais 

 

  1. - Sería conveniente o inicio de campañas divulgativas para a educación 

e concienciación da poboación na utilización dos contenedores de recollida 

selectiva, pero sobre todo, para a asimilación da filosofía dos tres R: Redución, 

Reutilización e Reciclaxe, con esa orde de preferencia. 

 

  2. – Para o deseño dos espazos libres situados en ou anexos ás Áreas de 

Interese Ambiental: paseo fluvial de Os Muíños, Monte Corpiño, paseos 

marítimos da praia de Espiñeirido e da praia de Lago, espazo verde xunto ao 

Parador, Esteiro e praia de Nemiña, As Caldeiras do Castro e Punta da Barca, 

así como o paseo marítimo proxectado en Área Maior así como os que se achan 

en construción, proponse as seguintes actuacións: 

 

   2.1. – Elaboración de paneis informativos que expliquen a 

xeomorfoloxía, botánica, zooloxía, ecoloxía, e/ou etnografía da Área de Interese. 

Estes deberán encargarse a un equipo cualificado e con experiencia nese tipo 

de traballos. 

 

   2.2. – Sinalización adecuada para mostrar os usos e actividades 

permitidas e prohibidas, non solo na súa área, tamén no espazo próximo 

comprendido nas Áreas de Interese. 

 

   2.3. – No caso de que se contemple a construción de mesas, bancos e 

grellas, (estas últimas só son aconsellables no espazo libre de As Caldeiras do 

Castro) estas deberán situarse o máis lonxe posible dos elementos con valores 

ambientais e os materiais empregados na súa construción deberán ser 

tradicionais e integrados coa paisaxe na que se atopen. 

 

   2.4. – Ao igual que no caso anterior, os aparcadoiros intentarán situarse 

o máis lonxe posible dos elementos con valores ambientais, ademais de procurar 

a súa camuflaxe e integración paisaxística, ben con barreiras vexetais o ben 

aproveitando os distintos niveis topográficos do terreo. 
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  3- Nos sistemas de Espazos Verdes, deberíanse intentar crear hábitats 

autóctonos, como a carballeira galaico-portuguesa Quercus robur, ou os 

salgueiros Salix sp ., como especies máis características a implantar, pudendo 

colocar paneis informativos e explicativos das diferentes especies implantadas e 

outros conceptos e ideas bioxeográficas e ecolóxicas do contexto galego no que 

se englobarían. 

 

  4-  Augas: 

o Os cursos fluviais existentes deberán manter a súa configuración 

topográfica natural e a vexetación autóctona (vexetación ripícola). 

o Durante a fase de movementos de terras, terase especial coidado de 

que non cheguen aportes de materiais ás correntes de auga por pequenas 

que estas sexan. 

o O sistema de rego implantados nas zonas verdes potenciarán o aforro 

de recursos hídricos. 

 

  5. – Procurarase que, á hora da construción do equipamento do Parador 

de Turismo Nacional de Lourido, se teña coidado de non afectar de sobremaneira 

ao hábitat 1230 contemplado na directiva HÁBITAT de vexetación de cantís das 

costas atlánticas e bálticas. Para elo pódese situar unha valla temporal durante 

a fase de construción, que non permita o acceso ao final do cantil. 

 

 

 

 

A Coruña, Abril de 2.016 

 

O DIRECTOR DO EQUIPO 

 

 

 

D. Ángel Delgado Cid. 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                        VII-240 

 

 
 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

6. -  BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 VVAA Precedo, A., Sancho, J. (2001): Atlas de Galicia. Tomo I: Medio 

Natural. Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia. Xunta 

de Galicia. 

 

 Gómez Campo, C. (1987): Libro Rojo de especies vegetales amenazadas 

de España peninsular e Islas Baleares. MAPA. ICONA Serie Técnica. 

Madrid. 

 

 Vales, C. (1994): Os Bosques Atlánticos Europeos. Status y conservación. 

Bahía Edicions. A Coruña. 

 

 VVAA Villanueva, J. A. (2001): Tercer Inventario Forestal Nacional 

(1997/2006). Galicia. Pontevedra. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid 

 

 VVAA Doadrio, I. (2001): Atlas y Libro Rojo de los peces continentales de 

España. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. Ministerio de Medio Ambiente. 

Madrid. 

 

 VVAA Pérez Mellado, V., Márquez, R., Lizana, M. (2002): Atlas y Libro Rojo 

de los anfibios y reptiles de España. Organismo Autónomo deParques 

Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 

 

 VVAA Martí, R., Del Moral, J.C. (2003): Atlas de las aves reprodutoras de 

España. Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife). Dirección 

General de la Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio 

Ambiente. Madrid. 

 

 VVAA Palomo, L.J., Gisbert, J. (2002): Atlas de los mamíferos terrestres de 

España. Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. 

Ministerio de Medio Ambiente. Sociedad Española para la Conservación 

y Estudo de Mamíferos.  Madrid. 

 

 Martínez Vega, J, Martín Isabel M.P. y Romero Calcerrada, R. (2003): 

“Valoración del paisaje en la zona de especial protección de aves 

carrizales y sotos de Aanjuez (Comunidad de Madrid)”, GeoFocus 

(Artículos), nº 3, p 1-121. ISSN: 1578-5157. 

 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                        VII-241 

 

 
 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

 Martos Fernández, MJ. (1998): Los paisajes de la Sierra de Lújar. 

Cartografía de los Sistemas Naturales. Universidad de Jaén. Consejería 

de Medio Ambiente de Andalucía. Jaén. 

 

 Cancer Pomar, L. (1995): Ecogeografía de los paisajes del Alto Gallego. 

Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. Serie: Investigación. 

Zaragoza. 

 

 Español Echániz, I.M. (1998): Las obras públicas en el paisaje. Guía para 

el análisis y evaluación del impacto ambiental en el paisaje. Centro de 

Estudos y Experimentación de Obras Públicas. Ministerio de Fomento. 

Madrid. 

 

 Felicísimo, A.M. (1994): “Descrición y análisis del relieve”. Modelos 

Digitales del terreno. Curso de introducción. 

 

 Laín Huerta, L. (2002): Los Sistemas de Información Geográfica en la 

Gestión de los Riesgos Geológicos y el Medio Ambiente. Instituto 

Geológico y Minero de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Madrid. 

 

 Gómez Orea, D. (1999): Evaluación de Impacto Ambiental. Ediciones 

Mundi-Prensa y Editorial Agrícola Española, S.A. Madrid. 

 

 Gómez Orea, D. e outros (1999): Modelo para la Evaluación de Impacto 

Ambiental. Una propuesta de objetivización en las Islas Baleares. Govern 

Balear, Consellería de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral. 

Palma de Mallorca. 

 

 VVAA Arriaga Sanz, J.M., Granados Corona, M (1999): Guía para la 

Evaluación de Impacto Ambiental de Planeamiento Urbanístico en 

Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Sevilla. 

 

 VVAA Aguiló Alonso, M. (1995): Guía para la elaboración de estudos del 

medio físico. Contenido y metodología. Centro de Publicaciones. 

Secretaría General Técnica. Ministerio de Medio Ambiente. 

 

 

  



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                        VII-242 

 

 
 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. - ANEXOS: 

 
 

ANEXO I: Flora, fauna e hábitats 
 

ANEXO II: Fotográfico 
 

ANEXO III: Cartográfico 
 

ANEXO IV: Riscos 
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ANEXO I: 

 

 

Flora, fauna e hábitats 
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VEXETACIÓN DO LITORAL 

 

Táboa 1: Cantís 

 

Nome científico Nome galego 

Crithmun maritimun Prixel de mar 

Armeria marítima, A. pubigera Herba de namorar 

Asplenium marinum Fento mariño 

 

Táboa 2: Areais (praias e dunas) 

 

 Nome científico Nome galego 

Na praia diante  

das dunas 

Honckenia peploides Arenaria de mar 

Cakile maritima Eiruga mariña 

Glaucium flavum Papoula das praias 

Nas dunas 

Elymus farctus Grama mariña 

Calystegia soldanella Correola da praia 

Eryngium maritimun Cardo da ribeira 

Euphorbia paralias Leiteirena da praia 

Ammophila arenaria Feo 

Pancratium maritimun Cebola das gaivotas 

Otanthus maritimus Carrascas de San Xoán 

Detrás das dunas 

Iberus procumbens Carraspique 

Rumex rupestris  

Helichrysum picardii Carrasco bravo 

Anthyllis vulneraria Vulneraria 

Linaria polygalifolia Paxariños amarelos 

Scrophularia frutescens Escrofularia 

 

Táboa 3: Marismas 

 

Condicións Nome científico Nome galego 

Extrema 

salinidade 

Salicornia ramosissima, Sarcocornia perennis Salicornia 

Limonium vulgare Acelga salgada 

Aster tripolium Estrela das xunqueiras 

Suaeda vera Sargadelo 

Juncus sp, Scirpus sp. Xuncos 

Arthrocnemetea fruticosi  

Sumerxidas 
Zostera marina Seba 

Ulva lactuca, Fucus sp., Enteromorpha sp. Algas 
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VEXETACIÓN DOS ROCHEDOS 

 

Táboa 4: Rochedos 

 

Nome científico Nome galego 

Sedum album Uvas de lagarto 

Sedum acre Pan de paxaro 

Annogramma leptophyla Gramitis 

Davallia canariensis Cabriña 

Asplenium adiantum-nigrum, A. billotii  

 

 

MATOGUEIRAS 

 

Táboa 5: Toxais, uceiras e queirugais 

 

Nome científico Nome galego 

Ulex europaeus Toxo 

Ulex galli Toxo 

Erica cinerea Uz 

Calluna vulgaris Queiruga 

Daboecia cantabrica Tamborela 

*Erica vagans Uz 

Erica arborea Uz 

Erica scoparia Uz 

Erica umbellata Uz 

Halimium alyssoides Carqueixa boiera 

Stellaria holostea Herba paxareira 

Lithodora postrata Herba das doas 

Agrostis curtisii Pelo de lobo 

Cuscuta epithymun Gorga 

 

 

* Esta especie só figura na AIA 4, Cantís de Merexo. 
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VEXETACIÓN RUPÍCOLA 

 

ASOCIACIÓN: Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae 

 

Táboa 6: Ambiente de ribeiras de acumulación 

 

ESTRATO NOME CIENTÍFICO NOME GALEGO 

ARBÓREO 

ARBORESCENTE 

Alnus glutinosa Ameneiro 

Salix atrocinerea Salgueiro 

Salix triandra Salgueiro 

Fraxinus angustifolia Freixo 

Quercus robur Carballo 

Frangula alnus Sanguiño 

Sambucus nigra Bieiteiro 

ARBUSTIVO 

SUBARBUSTIVO 

Salix triandra Salgueiro 

Filipendula ulmaria  

Heracleum aphondylium  

Solanum dulcamara Uvas do bon varón 

Crataegus monogyna Majuelo 

Frangula alnus Sanguiño 

PORTE 

HERBÁCEO 
Terrestre 

Oenanthe crocata  

Carex broteriana  

Lycopus europaeus  

Digitalis purpurea  

Berula erecta  

Carex pendula  Buño 

Polygonum hidropiper  

Hipericum androsaemum  

Humulus lupulus Lúpulo 

Stachys sylvatica  

Tamus communis  

Lonicera peryclymenum Bigorda 

Senecio aquaticus  

Equisetum telmateria  

Peucedamun officinale  

Circaea lutetiana Herba do engado 

Senecio jacquinianum Senecio 

Bryonia dioica Nouza 

Eupatorium cannabinum  

Osmunda regalis Dentabrún 

Athyrium filix-femina Fento femia 

Phragmites australis Carrizo 

Iris pseudacorus Espadana amarela 

Ranunculus sp. Herba de ouro 

Alisma plantago-aquatica Chantaxe de auga 

Apium nodiflorum Berro femia 
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ESTRATO NOME CIENTÍFICO NOME GALEGO 

Nasturtium officinalis Agrión 

Lycopus europaeus Amenta de lobo 

Menta sp. Amenta 

Juncus sp. Xunco 

Acuático 

Potamogeton natans Espiga de auga 

Ranunculus peltatus Ouca 

Ranunculus omyophyllus, R. ololeucus Herba da prata 

Nymphacea alba Ambroíño de río 

Lemna minor Lentella de auga 

 

 

 

 

FORMACIÓNS ANTRÓPICAS 

 

 

PIÑEIRAIS E EUCALIPTAIS 

 

 

Táboa 7: Eucaliptos e piñeiros 

 

ESTRATO ESPECIE 

ARBÓREO 

ARBORESCENTE 

Eucaliptus globulus 

Pinus pinaster 

Quercus robur 

ARBUSTIVO 

SUBARBUSTIVO 

Ulex europeaus 

Ulex gallii 

Ulex minor 

Erica cinerea 

Erica umbellata 

Daboecia cantabrica 

Calluna vulgaris 

Halymium  

HERBÁCEO 

Potentilla erecta 

Agrostis curtissi 

Danthonia decumbens 

Narcissus triandrus 

 

 

  

* Cómprese destacar no caso do eucaliptal, que o sotobosque presentase moi empobrecido, e é 

que maioritariamente, nun eucaliptal casi non medran máis que eucaliptos. 
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FAUNA DOS ECOSISTEMAS DE MAIOR VALOR ECOLÓXICO 

 

Táboa 8: Bosque de ribeira 

 

NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 

GALEGO 

NOME 

CASTELÁN 

BIODIVERS. 

L 42/2007 

Figura de protección 
¿É un 

ENDEMISMO? 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATALOGO 

GALEGO 

PECES 

Salmo trutta 

Linnaeus 
Troita 

Trucha 

común 
 _  non 

Chondrostoma 

duriense 

Coelho 

Boga do 

Duero 

Boga del 

Duero 
 _  Non 

ANFIBIOS 

Chiglossa 

lusitanica 
Saramaganta 

Salamandra 

rabilarga 

Anexo II e 

Anexo V 

De Interese 

Especial 
Vulnerable si 

Salamandra 

salamandra 

Píntiga 

común 

Salamandra 

común 
 _ Vulnerable non 

Triturus boscai 
Pintafontes 

común 

Tritón 

ibérico 
 

De Interese 

Especial 
 si 

Triturus 

marmotarus 

Pintafontes 

verde 

Tritón 

jaspeado 
Anexo V 

De Interese 

Especial 
 non 

Alytes 

obstetricans 

Sapiño 

comadrón 

Sapo 

partero 

común 

Anexo V 
De Interese 

Especial 
 non 

Discoglossus 

galganoi 

Sapiño 

pintoxo 

Sapillo 

pintirrojo 

ibérico 

Anexo II e 

Anexo V 

De Interese 

Especial 
Vulnerable si 

Bufo bufo Sapo común 

Sapo 

común, 

Escuerzo 

 _  non 

Bufo calamita 
Sapo 

corriqueiro 

Sapo 

corredor 
Anexo V 

De Interese 

Especial 
 non 

Rana iberica Rá patilonga 
Rana 

patilarga 
Anexo V 

De Interese 

Especial 
Vulnerable non 

Rana perezi Rá verde Rana común Anexo VI _  non 

REPTÍS 

Anguis fragilis 
Escáncer 

común 
Lución  _ Vulnerable non 

Chalcides 

striatus 

Esgonzo 

común 

Eslizón 

tridáctilo 

ibérico 

 _  non 

Lacerta 

schreiberi 

Lagarto das 

silvas 

Lagarto 

verdinegro 

Anexo II e 

Anexo V 

De Interese 

Especial 
 si 

Podarcis 

bocagei 

Lagartixa 

galega 

Lagartija de 

bocage 
 _  si 
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NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 

GALEGO 

NOME 

CASTELÁN 

BIODIVERS. 

L 42/2007 

Figura de protección 
¿É un 

ENDEMISMO? 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATALOGO 

GALEGO 

Podarcis 

hispanica 

Lagartixa dos 

penedos 

Lagartija 

ibérica 

Anexo V 

(atrata) 

De Interese 

Especial 
 non 

Elaphe 

scalaris 

Serpe 

riscada 

Culebra de 

escalera 
 

De Interese 

Especial 
 si 

Coronella 

austriaca 

Cobra 

lagarteira 

común 

Culebra lisa 

europea 
 

De Interese 

Especial 
 non 

Coronella 

girondica 

Cobra 

lagarteira 

meridional 

Coronella 

girondica 
 

De Interese 

Especial 
 non 

Matrix maura 
Cobra 

viperina 

Culebra 

viperina 
 

De Interese 

Especial 
 non 

Vipera 

seoanei 

Víbora de 

Seoane 

Víbora de 

Seoane 
 _  si 

AVES 

Anas 

platyrhynchos 
Lavanco 

Ánade 

azulón 
 _   

Accipiter 

gentilis 
Azor Azor común  

De Interese 

Especial 
  

Accipiter nisus Gabián 
Gavilán 

común 
 

De Interese 

Especial 
  

Buteo buteo 
Miñato 

común 

Busardo 

ratonero 
 

De Interese 

Especial 
  

Falco 

tinnunculus 

Lagarteiro 

común 

Cernícalo 

común 
 

De Interese 

Especial 
  

Cuculus 

canorus 
Cuco común Cuco común  

De Interese 

Especial 
  

Caprimulgus 

europeaus 

Avenoiteira 

cincenta 

Chotacabras 

europeo 
 

De Interese 

Especial 
  

Apus apus Cirrio común 
Vencejo 

común 
 

De Interese 

Especial 
  

Upupa epops Bubela Abubilla  
De Interese 

Especial 
  

Picus viridis Peto verde Pito real  
De Interese 

Especial 
  

Dendrocopos 

major 
Peto real 

Pico 

picapinos 
 

De Interese 

Especial 
  

Motacilla alba 
Lavandeira 

branca 

Lavandera 

blanca 
 

De Interese 

Especial 
  

Erithacus 

rubecula 
Paporrubio Petirrojo  

De Interese 

Especial 
  

Turdus merula Merlo común Mirlo común  _   

Turdus 

philomelos 
Tordo común 

Zorzal 

común 
 _   
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ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 

GALEGO 

NOME 

CASTELÁN 

BIODIVERS. 

L 42/2007 

Figura de protección 
¿É un 

ENDEMISMO? 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATALOGO 

GALEGO 

Turdus 

viscivorus 
Tordo charlo 

Zorzal 

charlo 
 _   

Cettia cetti 
Rousinol 

bravo 

Ruiseñor 

bastardo 
 

De Interese 

Especial 
  

Acrocephalus 

scirpaceus 

Folosa das 

canaveiras 

Carricero 

común 
 

De Interese 

Especial 
  

Acrocephalus 

arundinaceus 

Folosa 

grande 

Carricero 

tordal 
 

De Interese 

Especial 
  

Sylvia 

communis 

Papuxa 

común 

Curruca 

zarcera 
 

De Interese 

Especial 
  

Sylvia 

atricapilla 

Papuxa das 

amoras 

Curruca 

capirotada 
 

De Interese 

Especial 
  

Phylloscopus 

ibericus 

Picafollas 

ibérico 

Mosquitero 

ibérico 
 _   

Aegithalos 

caudatus 

Ferreiriño 

rabilongo 
Mito  

De Interese 

Especial 
  

Parus cristatus 
Ferreiriño 

cristado 

Herrerillo 

Capuchino 
 

De Interese 

Especial 
  

Parus 

caeruleus 

Ferreiriño 

real 

Herrerillo 

común 
 

De Interese 

Especial 
  

Parus major 
Ferreiriño 

real 

Carbonero 

común 
 

De Interese 

Especial 
  

Oriolus oriolus Ouirolo Oropéndola  
De Interese 

Especial 
  

Garrulus 

glandarius 
Gaio Arrendajo  _   

Corvus corone 
Corvo 

pequeño 
Corneja  _   

Corvus corax Corvo grande Cuervo  _   

Fringilla 

coelebs 

Pimpín 

común 

Pinzón 

vulgar 
 

De Interese 

Especial 
  

Serinus 

serinus 
Xirín Verdecillo  _   

Pyrrhula 

pyrrhula 
Cardeal 

Camachuelo 

común 
 

De Interese 

Especial 
  

Emberiza 

cirlus 

Escribenta 

común 

Escribano 

soteño 
 

De Interese 

Especial 
  

Emberiza cia 
Escribenta 

riscada 

Escribano 

montesino 
 

De Interese 

Especial 
  

MAMÍFEROS 

Erinaceus 

europaeus 
Ourizo cacho 

Erizo 

europeo 
 _  non 

Crocidura 

russla 

Furaño 

común 

Musaraña 

gris 
 _  non 
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ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 

GALEGO 

NOME 

CASTELÁN 

BIODIVERS. 

L 42/2007 

Figura de protección 
¿É un 

ENDEMISMO? 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATALOGO 

GALEGO 

Mustela nivalis Denociña Comadreja  _  non 

Lutra lutra Lontra 
Nutria 

paleártica 

Anexo II e 

Anexo V 

De Interese 

Especial 
 non 

Genetta 

genetta 
Algaria Gineta Anexo VI _  non 

Sus scrofa Jabalí Porco bravo  _  non 

Arvicola 

sapidus 

Rata de auga 

común 

Rata de 

agua 
 _  non 

Microtus 

lusitanicus 

Corta dos 

prados 

Topillo 

lusitano 
 _  non 

Rattus rattus 
Rata 

cincenta 
Rata negra  _  non 

Rattus 

norvegicus 
Rata común Rata parda  _  non 

Mus 

domesticus 
Rato caseiro 

Ratón 

casero 
 _  non 

Oryctolagus 

cuniculus Coello bravo Conejo 
 _  si 
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ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

Táboa 9: Praias, dunas e lagoas salobres 

 

NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 

GALEGO 

NOME 

CASTELÁN 

BIODIVERS. 

L 42/2007 

Figura de protección 
¿É un 

ENDEMISMO? 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATALOGO 

GALEGO 

PECES 

Salmo trutta 
Troita 

Trucha 

común 

 

_ 
 

  

Chondrostoma 

duriense 

Coelho 

Boga do 

Duero 

Boga del 

Duero 

 

_ 

 

  

ANFIBIOS 

Triturus boscai 

Pintafontes 

común 

Tritón 

ibérico 

 De Interese 

Especial 
 

si 

Triturus 

marmotarus 

Pintafontes 

verde 

Tritón 

jaspeado 
Anexo V 

De Interese 

Especial 
 

non 

Bufo bufo 

Sapo 

común 

Sapo 

común, 

Escuerzo 

 

_ 

 

non 

Bufo calamita 

Sapo 

corriqueiro 

Sapo 

corredor 
Anexo V 

De Interese 

Especial 
 

non 

Rana perezi Rá verde 

Rana 

común 

Anexo VI 

_ 
 

non 

AVES 

Anas 

platyrhynchos Lavanco 

Ánade 

azulón 

 

_ 
 

  

Ardea cinerea Garza real Garza real 

 De interese 

especial 
 

 

Phalacrocorax 

aristotelis 

Corvo 

mariño 

cristado 

Cormorán 

moñudo 

 

De interese 

especial 

Vulnerable 

 

Falco 

tinnunculus 

Lagarteiro 

común 

Cernícalo 

común 

 De Interese 

Especial 
 

  

Calidris alba 

Pilro 

bulebule 

Correlimos 

tridáctilo 

 De interese 

especial 
 

 

Calidris alpina 

Pilro 

curlibico 

Correlimos 

común 
Anexo IV 

De interese 

especial 
 

 

Calidris 

canutus Pilro groso Correlimos 

 De interese 

especial 
 

 

Limosa 

lapponica 

Agulla 

colipinta 

Aguja 

Colipinta 
Anexo IV 

De interese 

especial 
 

 

Numenius 

arquata 

Mazarico 

curlí 

Zarapito 

real 

 De interese 

especial 

En perigo de 

extinción  

Numenius 

phaeopus 

Mazarico 

galego 

Zarapito 

trinador 

 De interese 

especial 
 

 

Tringa 

nebularia 

Bilurico 

pativerde 

Archibebe 

claro 

 De interese 

especial 
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ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 

GALEGO 

NOME 

CASTELÁN 

BIODIVERS. 

L 42/2007 

Figura de protección 
¿É un 

ENDEMISMO? 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATALOGO 

GALEGO 

Charadrius 

alexandrinus 

Píllara das 

dunas  

Chorlitejo 

patinegro 
Anexo IV 

_ 
Vulnerable 

  

Charaddrius 

hiaticula Píllara real 

Chorlitejo 

grande 

 De interese 

especial 
 

 

Pluvialis 

squatarola 

Píllara 

cincenta 

Chorlito 

Gris 

 De interese 

especial 
 

 

Larus 

cachinnans  

Gaivota 

patianarela 

Gaviota 

patiamarilla 

 

_ 
 

  

Motacilla alba 

Lavandeira 

branca 

Lavandera 

blanca 

 De Interese 

Especial 
 

  

MAMÍFEROS 

Sus scrofa Jabalí Porco bravo  _  non 

Rattus 

norvegicus 

Rata 

común Rata parda 

 

_ 
 

non 
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ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

Táboa 10: Acantilados rochosos e/ou cubertos de mato ou pasteiro 

 

NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 

GALEGO 

NOME 

CASTELÁN 

BIODIVERS. 

L 42/2007 

Figura de protección 
¿É un 

ENDEMISMO? 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATALOGO 

GALEGO 

ANFIBIOS 

Chiglossa 

lusitanica 
Saramaganta 

Salamandra 

rabilarga 

Anexo II e 

Anexo V 

De Interese 

Especial 
Vulnerable 

si 

Salamandra 

salamandra 

Píntiga 

común 

Salamandra 

común 
 _ Vulnerable 

non 

Bufo bufo Sapo común 

Sapo 

común, 

Escuerzo 

 _  

non 

Bufo calamita 
Sapo 

corriqueiro 

Sapo 

corredor 
Anexo V 

De Interese 

Especial 
 

non 

REPTIS 

Lacerta lepida Lagarto arnal 
Lagarto 

ocelado 
 _ Vulnerable 

non 

Lacerta 

schreiberi 

Lagarto das 

silvas 

Lagarto 

verdinegro 
Anexo V 

De Interese 

Especial 
 

si 

Podarcis 

bocagei 

Lagartixa 

galega 

Lagartija de 

bocage 
 _  

si 

Podarcis 

hispanica 

Lagartixa dos 

penedos 

Lagartija 

ibérica 

Anexo V 

(atrata) 

De Interese 

Especial 
 

non 

Elaphe 

scalaris 

Serpe 

riscada 

Culebra de 

escalera 
 

De Interese 

Especial 
 

si 

Coronella 

austriaca 

Cobra 

lagarteira 

común 

Culebra lisa 

europea 
 

De Interese 

Especial 
 

non 

Coronella 

girondica 

Cobra 

lagarteira 

meridional 

Coronella 

girondica 
 

De Interese 

Especial 
 

non 

Vipera 

seoanei 

Víbora de 

Seoane 

Víbora de 

Seoane 
 _  

si 

AVES 

Phalacrocorax 

aristotelis 

Corvo mariño 

cristado 

Cormorán 

moñudo 
Anexo IV 

De Interese 

Especial 
Vulnerable 

 

Ardea cinerea Garza real Garza real  
De Interese 

Especial 
 

 

Circus 

pygargus 

Tartaraña 

cincenta 

Aguilucho 

cenizo 
Anexo IV 

De Interese 

Especial 
Vulnerable 

  

Falco 

tinnunculus 

Lagarteiro 

común 

Cernícalo 

común 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Falco 

peregrinus 

Falcón 

peregrino 

Halcón 

peregrino 
Anexo IV 

De Interese 

Especial 
 

  

Alectoris rufa Perdiz Perdiz roja  _    



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUXÍA  (A CORUÑA)                                        VII-255 

 

 
 

 

 

ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 

GALEGO 

NOME 

CASTELÁN 

BIODIVERS. 

L 42/2007 

Figura de protección 
¿É un 

ENDEMISMO? 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATALOGO 

GALEGO 

Arenaria 

interpres 

Píldora 

raiada 

Vulvepiedras 

común 
 

De Interese 

Especial 
 

 

Larus 

cachinnans  

Gaivota 

patianarela 

Gaviota 

patiamarilla 
 _  

  

Columba livia 

y Columba 

livia 

f.domestica 

Pomba das 

rochas 

Paloma 

bravía 
 _  

  

Apus pallidus Cirrio pálido 
Vencejo 

pálido 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Tachymarptis 

melba 

Andoriñón 

real 
Vencejo real  _  

  

Lullula 

arborea 

Cotovía 

pequena 
Totovía  

De Interese 

Especial 
 

  

Alauda 

arvensis 
Laverca 

Alondra 

común 
 _  

  

Hirundo 

rustica 

Andoriña 

común 

Golondrina 

común 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Delichon 

urbica 

Andoriña de 

cu branco 
Avión común  

De Interese 

Especial 
 

  

Anthus 

trivialis 

Pica das 

árbores 

Bisbita 

arbórea 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Motacilla flava 
Lavandeira 

amarela 

Lavandera 

boyera 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Motacilla alba 
Lavandeira 

branca 

Lavandera 

blanca 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Troglodytes 

troglodytes 
Carriza Chochín  

De Interese 

Especial 
 

  

Phoenicurus 

ochruros 

Rabirrubio 

común 

Colirrojo 

tizón 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Saxicola 

torquata 

Chasco 

común 

Tarabilla 

común 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Turdus 

merula 
Merlo común Mirlo común  _  

  

Cettia cetti 
Rousinol 

bravo 

Ruiseñor 

bastardo 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Sylvia undata 
Papuxa do 

mato 

Curruca 

rabilarga 
Anexo IV 

De Interese 

Especial 
 

  

Sylvia 

communis 

Papuxa 

común 

Curruca 

zarcera 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Parus major  
Ferreiriño 

real 

Carbonero 

común 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Pica pica Pega Urraca  _    
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ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 

GALEGO 

NOME 

CASTELÁN 

BIODIVERS. 

L 42/2007 

Figura de protección 
¿É un 

ENDEMISMO? 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATALOGO 

GALEGO 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 

Choia 

biquivermella 

Chova 

piquirroja 
Anexo IV 

De Interese 

Especial 
 

  

Sturnus 

unicolor 

Estorniño 

negro 

Estornino 

negro 
 _  

  

Passer 

domesticus 

Pardal 

común 

Gorrión 

común 
 _  

  

Passer 

montanus 

Pardal 

montés 

Gorrión 

molinero 
 _  

  

Serinus 

serinus 
Xirín Verdecillo  _  

  

Carduelis 

chloris 
Verderolo 

Verderón 

común 
 _  

  

Carduelis 

carduelis 
Xílgaro Jilguero  _  

  

Carduelis 

cannabina 

Liñaceiro 

común 

Pardillo 

común 
 _  

  

Emberiza 

citrinella 

Escribenta 

amarela 

Escribano 

cerillo 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Emberiza 

cirlus 

Escribenta 

común 

Escribano 

soteño 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Emberiza cia 
Escribenta 

riscada 

Escribano 

montesino 
 

De Interese 

Especial 
 

  

MAMÍFEROS 

Erinaceus 

europaeus 
Ourizo cacho 

Erizo 

europeo 
 _  

non 

Crocidura 

russla 

Furaño 

común 

Musaraña 

gris 
 _  

non 

Mustela 

nivalis 
Denociña Comadreja  _  

non 

Apodemus 

sylvaticus 

Rato do 

campo 

Ratón de 

campo 
 _  

non 

Rattus rattus 
Rata 

cincenta 
Rata negra  _  

non 

Mus 

domesticus 
Rato caseiro 

Ratón 

casero 
 _  

non 

Lutra lutra Lontra 
Nutria 

paleártica 

Anexo II e 

Anexo V 

De Interese 

Especial 
 

non 

Oryctolagus 

cuniculus 
Coello bravo Conejo  _  

si 
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ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

RESUMEN DA FAUNA DO CONCELLO 

 

Táboa 11: 

 

NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 

GALEGO 

NOME 

CASTELÁN 

BIODIVERS. 

L 42/2007 

Figura de protección 
¿Es un 

ENDEMISMO? 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATALOGO 

GALEGO 

PECES CONTINENTAIS 

Salmo trutta 

Linnaeus Troita 

Trucha 

común 
 

_ 
 

 non 

Chondrostoma 

duriense 

Coelho 

Boga do 

Duero 

Boga del 

Duero 

 

_ 

 

 non 

ANFIBIOS 

Chiglossa 

lusitanica Saramaganta 

Salamandra 

rabilarga 

Anexo II e 

Anexo V 

De Interese 

Especial 
Vulnerable 

si 

Salamandra 

salamandra 

Píntiga 

común 

Salamandra 

común 
 

_ 
Vulnerable 

non 

Triturus boscai 

Pintafontes 

común Tritón ibérico 
 

De Interese 

Especial 
 

si 

Triturus 

marmotarus 

Pintafontes 

verde 

Tritón 

jaspeado 
Anexo V 

De Interese 

Especial 
 

non 

Alytes 

obstetricans 

Sapiño 

comadrón 

Sapo partero 

común 
Anexo V 

De Interese 

Especial 
 

non 

Discoglossus 

galganoi 

Sapiño 

pintoxo 

Sapillo 

pintirrojo 

ibérico 

Anexo IIe 

Anexo V 
De Interese 

Especial 

Vulnerable 

si 

Bufo bufo Sapo común 

Sapo 

común, 

Escuerzo 

 

_ 

 

non 

Bufo calamita 

Sapo 

corriqueiro 

Sapo 

corredor 
Anexo V 

De Interese 

Especial 
 

non 

Rana iberica Rá patilonga 

Rana 

patilarga 
Anexo V 

De Interese 

Especial 
Vulnerable 

non 

Rana perezi Rá verde Rana común Anexo VI _  non 

REPTIS 

Anguis fragilis 

Escáncer 

común Lución 
 

_ 
Vulnerable 

non 

Chalcides 

striatus 

Esgonzo 

común 

Eslizón 

tridáctilo 

ibérico 

 

_ 

 

non 

Lacerta lepida Lagarto arnal 

Lagarto 

ocelado 
 

_ 
Vulnerable 

non 

Lacerta 

schreiberi 

Lagarto das 

silvas 

Lagarto 

verdinegro 

Anexo II e 

Anexo V 

De Interese 

Especial 
 

si 

Podarcis 

bocagei 

Lagartixa 

galega 

Lagartija de 

bocage 
 

_ 
 

si 
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ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 

GALEGO 

NOME 

CASTELÁN 

BIODIVERS. 

L 42/2007 

Figura de protección 
¿Es un 

ENDEMISMO? 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATALOGO 

GALEGO 

Podarcis 

hispanica 

Lagartixa dos 

penedos 

Lagartija 

ibérica 

Anexo V 

(atrata) 

De Interese 

Especial 
 

non 

Elaphe 

scalaris 

Serpe 

riscada 

Culebra de 

escalera 
 

De Interese 

Especial 
 

si 

Coronella 

austriaca 

Cobra 

lagarteira 

común 

Culebra lisa 

europea 

 De Interese 

Especial 

 

non 

Coronella 

girondica 

Cobra 

lagarteira 

meridional 

Coronella 

girondica 

 De Interese 

Especial 

 

non 

Matrix maura 

Cobra 

viperina 

Culebra 

viperina 
 

De Interese 

Especial 
 

non 

Vipera 

seoanei 

Víbora de 

Seoane 

Víbora de 

Seoane 
 

_ 
 

si 

AVES 

Phalacrocorax 

aristotelis 

Corvo mariño 

cristado 

Cormorán 

moñudo 
Anexo IV 

De Interese 

Especial 
Vulnerable 

  

Ardea cinerea Garza real Garza real 
 

De interese 

especial 
 

 

Anas 

platyrhynchos Lavanco 

Ánade 

azulón 
 

_ 
 

  

Circus 

pygargus 

Tartaraña 

cincenta 

Aguilucho 

cenizo 
Anexo IV 

De Interese 

Especial 
Vulnerable 

  

Accipiter 

gentilis  Azor Azor común  
 

De Interese 

Especial 
 

  

Accipiter nisus Gabián 

Gavilán 

común 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Buteo buteo 

Miñato 

común 

Busardo 

ratonero 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Falco 

tinnunculus 

Lagarteiro 

común 

Cernícalo 

común 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Falco 

peregrinus 

Falcón 

peregrino 

Halcón 

peregrino 
Anexo IV 

De Interese 

Especial 
 

  

Alectoris rufa Perdiz Perdiz roja  _    

Coturnix 

coturnix Paspallás 

Codorniz 

común 
 

_ 
 

  

Calidris alba Pilro bulebule 

Correlimos 

tridáctilo 
 

De interese 

especial 
 

  

Calidris alpina Pilro curlibico 

Correlimos 

común 
Anexo IV 

De interese 

especial 
 

 

Calidris 

canutus Pilro groso Correlimos 
 

De interese 

especial 
 

 

Limosa 

lapponica 

Agulla 

colipinta 

Aguja 

Colipinta 
Anexo IV 

De interese 

especial 
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ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 

GALEGO 

NOME 

CASTELÁN 

BIODIVERS. 

L 42/2007 

Figura de protección 
¿Es un 

ENDEMISMO? 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATALOGO 

GALEGO 

Numenius 

arquata 

Mazarico 

curlí Zarapito real 
 

De interese 

especial 

En perigo de 

extinción  

Numenius 

phaeopus 

Mazarico 

galego 

Zarapito 

trinador 
 

De interese 

especial 
 

 

Tringa 

nebularia 

Bilurico 

pativerde 

Archibebe 

claro 
 

De interese 

especial 
 

 

Charadrius 

alexandrinus 

Píllara das 

dunas  

Chorlitejo 

patinegro 
Anexo IV 

_ 
Vulnerable 

 

Charaddrius 

hiaticula Píllara real 

Chorlitejo 

grande 
 

De interese 

especial 
 

 

Pluvialis 

squatarola 

Píllara 

cincenta Chorlito Gris 
 

De interese 

especial 
 

 

Larus 

cachinnans  

Gaivota 

patianarela 

Gaviota 

patiamarilla 
 

_ 
 

  

Arenaria 

interpres 

Píldora 

raiada 

Vulvepiedras 

común 
 

De Interese 

Especial 
 

 

Columba livia 

y Columba 

livia 

f.domestica 

Pomba das 

rochas 

Paloma 

bravía 

 

_ 

 

  

Columba 

palumbus 

Pombo 

torcaz 

Paloma 

torcaz 
 

_ 
 

  

Streptopelia 

decaocto Rula turca Tórtola turca 
 

_ 
 

  

Streptopelia 

turtur Rula común 

Tórtola 

europea 
 

_ 
 

  

Cuculus 

canorus Cuco común Cuco común 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Athene noctua Moucho 

Mochuelo 

europeo 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Strix aluco Avelaiona 

Cárabo 

común 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Caprimulgus 

europeaus 

Avenoiteira 

cincenta 

Chotacabras 

europeo 
Anexo IV 

De Interese 

Especial 
 

  

Apus apus Cirrio común 

Vencejo 

común 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Apus pallidus Cirrio pálido 

Vencejo 

pálido 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Tachymarptis 

melba 

Andoriñón 

real Vencejo real 
 

_ 
 

  

Upupa epops Bubela Abubilla 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Picus viridis Peto verde Pito real 
 

De Interese 

Especial 
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NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 

GALEGO 

NOME 

CASTELÁN 

BIODIVERS. 

L 42/2007 

Figura de protección 
¿Es un 

ENDEMISMO? 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATALOGO 

GALEGO 

Dendrocopos 

major Peto real 

Pico 

picapinos 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Lullula arborea 

Cotovía 

pequena Totovía 
Anexo IV 

De Interese 

Especial 
 

  

Alauda 

arvensis Laverca 

Alondra 

común 
 

_ 
 

  

Hirundo 

rustica 

Andoriña 

común 

Golondrina 

común 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Delichon 

urbica 

Andoriña de 

cu branco Avión común 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Anthus trivialis 

Pica das 

árbores 

Bisbita 

arbórea 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Motacilla flava 

Lavandeira 

amarela 

Lavandera 

boyera 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Motacilla alba 

Lavandeira 

branca 

Lavandera 

blanca 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Troglodytes 

troglodytes Carriza Chochín 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Prunella 

modularis 

Azuleta 

común 

Acentor 

común 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Erithacus 

rubecula Paporrubio Petirrojo 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Phoenicurus 

ochruros 

Rabirrubio 

común 

Colirrojo 

tizón 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Saxicola 

torquata 

Chasco 

común 

Tarabilla 

común 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Turdus merula Merlo común Mirlo común  _    

Turdus 

philomelos Tordo común 

Zorzal 

común 
 

_ 
 

  

Turdus 

viscivorus Tordo charlo Zorzal charlo 
 

_ 
 

  

Cettia cetti 

Rousinol 

bravo 

Ruiseñor 

bastardo 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Cisticola 

juncidis 

Carriza dos 

xuncos Buitrón 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Acrocephalus 

scirpaceus 

Folosa das 

canaveiras 

Carricero 

común 
 

De Interese 

Especial 
 

 

Acrocephalus 

arundinaceus 

Folosa 

grande 

Carricero 

tordal 
 

De Interese 

Especial 
 

 

Sylvia undata 

Papuxa do 

mato 

Curruca 

rabilarga 
Anexo IV 

De Interese 

Especial 
 

  

Sylvia 

communis 

Papuxa 

común 

Curruca 

zarcera 
 

De Interese 

Especial 
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NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 

GALEGO 

NOME 

CASTELÁN 

BIODIVERS. 

L 42/2007 

Figura de protección 
¿Es un 

ENDEMISMO? 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATALOGO 

GALEGO 

Sylvia 

atricapilla 

Papuxa das 

amoras 

Curruca 

capirotada 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Phylloscopus 

ibericus 

Picafollas 

ibérico 

Mosquitero 

ibérico 
 

_ 
 

  

Rgulus 

ignicapilla 

Estreliña 

riscada 

Reyezuelo 

listado 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Aegithalos 

caudatus 

Ferreiriño 

rabilongo Mito 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Parus cristatus 

Ferreiriño 

cristado 

Herrerillo 

Capuchino 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Parus ater 

Ferreiriño 

negro 

Carbonero 

garrapinos 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Parus 

caeruleus 

Ferreiriño 

real 

Herrerillo 

común 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Parus major  

Ferreiriño 

real 

Carbonero 

común 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Oriolus oriolus Ouirolo Oropéndola 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Garrulus 

glandarius Gaio Arrendajo 
 

_ 
 

  

Pica pica Pega Urraca  _    

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 

Choia 

biquivermella 

Chova 

piquirroja 
Anexo IV 

De Interese 

Especial 
 

  

Corvus corone 

Corvo 

pequeño Corneja 
 

_ 
 

  

Corvus corax Corvo grande Cuervo  _    

Sturnus 

unicolor 

Estorniño 

negro 

Estornino 

negro 
 

_ 
 

  

Passer 

domesticus 

Pardal 

común 

Gorrión 

común 
 

_ 
 

  

Passer 

montanus 

Pardal 

montés 

Gorrión 

molinero 
 

_ 
 

  

Fringilla 

coelebs 

Pimpín 

común 

Pinzón 

vulgar 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Serinus 

serinus Xirín Verdecillo 
 

_ 
 

  

Carduelis 

chloris Verderolo 

Verderón 

común 
 

_ 
 

  

Carduelis 

carduelis Xílgaro Jilguero 
 

_ 
 

  

Carduelis 

cannabina 

Liñaceiro 

común 

Pardillo 

común 
 

_ 
 

  

Pyrrhula 

pyrrhula Cardeal 

Camachuelo 

común 
 

De Interese 

Especial 
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NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 

GALEGO 

NOME 

CASTELÁN 

BIODIVERS. 

L 42/2007 

Figura de protección 
¿Es un 

ENDEMISMO? 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATALOGO 

GALEGO 

Emberiza 

citrinella 

Escribenta 

amarela 

Escribano 

cerillo 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Emberiza 

cirlus 

Escribenta 

común 

Escribano 

soteño 
 

De Interese 

Especial 
 

  

Emberiza cia 

Escribenta 

riscada 

Escribano 

montesino 
 

De Interese 

Especial 
 

  

MAMÍFEROS 

Erinaceus 

europaeus Ourizo cacho 

Erizo 

europeo 
 

_ 
 

non 

Talpa 

occidentalis Toupa ibérica Topo ibérico 
 

_ 
 

non 

Crocidura 

russla 

Furaño 

común 

Musaraña 

gris 
 

_ 
 

non 

Mustela nivalis Denociña Comadreja  _  non 

Lutra lutra Lontra 

Nutria 

paleártica 

Anexo II e 

Anexo V 

De Interese 

Especial 
 

non 

Genetta 

genetta Algaria Gineta 
Anexo VI 

_ 
 

non 

Sus scrofa Jabalí Porco bravo  _  non 

Arvicola 

sapidus 

Rata de auga 

común 

Rata de 

agua 
 

_ 
 

non 

Microtus 

lusitanicus 

Corta dos 

prados 

Topillo 

lusitano 
 

_ 
 

non 

Microtus 

agrestis 

Trilladeira 

dos prados 

Topillo 

agreste 
 

_ 
 

non 

Apodemus 

sylvaticus 

Rato do 

campo 

Ratón de 

campo 
 

_ 
 

non 

Rattus rattus 

Rata 

cincenta Rata negra 
 

_ 
 

non 

Rattus 

norvegicus Rata común Rata parda 
 

_ 
 

non 

Mus 

domesticus Rato caseiro 

Ratón 

casero 
 

_ 
 

non 

Oryctolagus 

cuniculus Coello bravo Conejo 
 

_ 
 

si 
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ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

HÁBITATS PRESENTES NA AIA 1: Costa da morte 

 

 

 Esteiros.  

 Chairas lamacentas ou areosas que non están cubertas de auga cando hai 

marea baixa.  

 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas.  

 Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas 

lamacentas ou areosas.  

 Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae).  

 Mato halófilo mediterráneo e termoatlántico (Sarcocornetea fruticosi).  

 Dunas móbiles embrionarias. 

 Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas).  

 Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises) Dunas con 

céspedes do Malcomietalia (*). 

 Uceiras húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica 

tetralix  (*). 

 Uceiras secas europeas.  

 Uceiras secas atlánticas costeiras de Erica vagans (*). 

 Uceiras ortomediterráneas endémicas con toxo.  

 Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-

Holoschoenion.  

 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do 

Sedo albi-Veronicion dilleni. 

 Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) (*). 

 

 

(*) Hábitats prioritarios 
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ANEXO II: 

 

 

Fotográfico 
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ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

ÁREAS DE INTERESE PAISAXÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO 1: AIP de Area Maior, tomada desde a estrada AC-440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO 2: AIP de Área Maior. Pódese observar cómo a edificación merma en gran medida a calidade visual da 

área 
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FOTO 3: AIP de San Martiño. Vista desde a estrada praia do Lago-Quintáns (M3), orientada ao sudoeste 

 

FOTO 4: AIP de San Martiño. Panorámica orientada ao norte desde o punto potencial de observación incluído 

nas pistas sen asfaltar que a atravesan 
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FOTO 5: AIP de San Martiño. Vista desde o mesmo punto que a anterior. Pódese observar o relevo alombado e 

a distribución dos bosquetes nunha matriz de prados e cultivos 

 

 

FOTO 6: AIP de Nemiña. Vista do manto dunar estabilizado pola vexetación 
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FOTO 7: Vista da ubicación do Parador Nacional de Turismo, (na pequena superficie de rasa costeira con 

prados e cultivos), desde as pistas sen asfaltar que acceden a el. 
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XERAIS 

 

FOTO 8: Vista da praia de Lourido co monte Facho no fondo, tomada desde a estrada Cp-5201. Detalle dunha 

praia de coídos no primeiro plano. 

 

FOTO 9: Vista da morfoloxía litoral dunha zona de abrigo (Lourido), e de unha zona activa (Punta da Barca) 
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FOTO 10: Panorámica orientada ao suroeste desde o Monte do Seixo 

 

 

 

FOTO 11: Panorámica orientada ao nordeste desde o Monte Facho 
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FOTO 12: Detalle do antigo vertedoiro de lixo que foi selado  
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ANEXO III: 

 

 

Cartográfico 
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