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1. INTRODUCIÓN 

Realízase o presente Estudo de Impacto e Integración Paisaxística o Estudo de Impacto Ambiental 

da Zona de Reestruturación Parcelaria de Herbón (Padrón - A Coruña) e Pontecesures 

(Pontecesures - Pontevedra), cuxa superficie inicial de actuación é de 409,8 ha correspondendo 

na súa maior parte (353,9 ha) ás parcelas do suroeste da parroquia de Santa María de Herbón e ás 

parcelas da zona nordeste da parroquia de San Xulián de Pontecesures (55,9 ha). Este estudo da 

cumprimento á Lei 7/2008, do 7 de Xullo, da protección da paisaxe de Galicia, conforme ao 

establecido no artigo 11.1 no que di: 

“En todos os proxectos que deban someterse ao procedemento de Declaración de impacto 

ambiental, segundo se establece na lexislación sectorial vixente, as entidades promotoras deberán 

incorporar no Estudo de Impacto Ambiental un Estudo de Impacto e Integración Paisaxística, 

documento específico no que se avaliarán os efectos e impactos que o proxecto poida provocar na 

paisaxe e as medidas de integración paisaxística propostas polas devanditas entidades.” 

Este estudo deberá conter: 

 Unha diagnose do estado actual da paisaxe: principais compoñentes, valores paisaxísticos, 

visibilidade e fraxilidade da paisaxe. 

 O impacto previsto do proxecto sobre os elementos que configuran a paisaxe. 

 Os criterios e as medidas que se deban adoptar para acadar a integración paisaxística. 

 

2. ANÁLISE E DIAGNOSE DAS COMPOÑENTES DA PAISAXE, CARACTERIZACIÓN 
SENSORIAL E DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

A paisaxe é o resultado da interacción de factores naturais e humanos. A imaxe paisaxística debe 

protexerse e desenvolverse porque é a base para o recreo relacionado coa natureza. É 

determinada polas condicións do espazo natural e as influencias culturais e económicas do ser 

humano e valorarase tendo en conta a singularidade e as afeccións negativas que presenten. 

A división espacial dun territorio en unidades de paisaxe, cuxa resposta visual sexa homoxénea 

tanto nos seus compoñentes paisaxísticos como na súa resposta ante posibles actuacións, permite 

obter unha maior información sobre as súas características e facilitar o seu tratamento, ademais 

de supoñer un importante punto de partida para calquera avaliación, xa que permite unha 

clasificación previa do terreo. 

Para facer a valoración da paisaxe do territorio afectado polo proxecto, delimitaranse as unidades 

da paisaxe esencialmente pola súa percepción visual e o relevo do territorio. 

A zona dividiuse en tres unidades paisaxísticas que se mostran na seguinte imaxe: 

o Unha zona con predominancia de núcleos de poboación, prados, cultivos e sebes. 

o Unha zona con masas arboradas. 

o E unha zona con vexetación asociada ao Río Ulla e aos demais regos e canles fluviais. 
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 Unidade paisaxística con núcleos de poboación, prados, cultivos e sebes 

Espállase ao longo de toda a zona a concentrar, coincidindo coas extensións dos Agros da 

Abadía, o Chan de Mañanza e A Cruz.  

A vexetación predominante nesta unidade son os prados e os cultivos, que abarcan o 76,83% 

da superficie. Existen diferentes zonas de cultivos segundo a altitude e están caracterizadas 

pola sucesión de pequenas leiras dedicadas a cultivos hortícolas, viñedo emparrado, prado ou 

labrado, combinadas de forma aleatoria. Os prados naturais, están situados preto de canles de 

auga e zonas húmidas. Nesta unidade tamén atopamos as sebes vivas que son orlas vexetais 

típicas das beiras dos bosques, lindes entre agros e bordes dos camiños. 

Cabe destacar a presenza da breixeira seca europea (hábitat 4030) e os rochedos silíceos 

(hábitat 8230), no centro da zona a concentrar, ocupando o 2,69% da superficie e o resto das 

matogueiras que ocupan o 18,85% desta unidade. 

Seguidamente atopamos as masas mixtas de frondosas autóctonas con piñeiros e eucaliptos 

dispersos (2,23%) e as masas de frondosas autóctonas (0,59%) entre as que atopamos un 

salgueiral e unha carballeira.  

Por último temos algunhas masas produtoras (1,50%) formadas principalmente por Eucalyptus 

globulus  e tamén algo de Pinus pinaster na zona oeste da concentración. 
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Nesta Unidade Paisaxística é onde se atopan a maioría dos núcleos de poboación e dos 

elementos patrimoniais, fundamentalmente elementos etnográficos como: 

- As fontes e lavadoiros de Cortiñas, Confurco, Morono, Grovas e Fenteira. 

- Os cruceiros de Morono e de Os Condes 

- Os pombais de A Barca e de Morono. 

- Os muíños de A Rocha. 

 

 Unidade paisaxística con zonas arboradas 

Esta unidade concéntrase na súa maior parte no perímetro da zona de concentración. 

A vexetación predominante nesta unidade son as repoboacións forestais que ocupan o 83,60% 

do total da superficie desta unidade, compostas por zonas mesturadas de Eucalyptus globulus 

e Pinus pinaster nas zonas da Sueira, O lombo, A Veiga, Graxiña e na zona de Mondóns; e 

outras zonas de Eucalyptus globulus no Monte Outeiro e Laínlle. 

 

Tamén hai que destacar a presenza das masas de carballeiras galaico portuguesas de Quercus 

robur  (hábitat 9230), sobreirais de Quercus suber (hábitat 9330) e megaforbios (hábitat 6430) 

que ocupan o 4,79% da superficie e que se sitúan principalmente nas beiras dos regatos. 

Ademais temos as masas mixtas de frondosas autóctonas con piñeiros e eucaliptos dispersos 

que abarcan o 11,25% desta unidade. A zona de prados e cultivos tan só ocupa o 0,36% da 

superficie. 

Nesta Unidade Paisaxística tan só atopamos unha pequena parte do núcleo de Os Condes.  
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 Unidade paisaxística con vexetación asociada ao Río Ulla e a regos e canles fluviais 

Esta unidade concéntrase na zona norte da área de concentración, ao longo do Río Ulla e 

tamén ao longo dos Regos da Rocha, dos Condes e da Revolta, e ocupa unha superficie de  

8,74 ha da zona de reestruturación, o que supón o 2,13% de todo o ámbito de estudo.  

A vexetación predominante nesta unidade é o bosque aluvial (hábitat 91E0*) co Alnus 

glutinosa, Fraxinus excelsior e Salix atrocinerea como principais especies. Ademais temos o 

propio río (hábitat 3260) bordeando a zona de reestruturación. 

 

Nesta Unidade Paisaxística non se atopa ningún núcleo de poboación. En canto aos elementos 

etnográficos existentes na unidade atopámonos cos muíños de A Barca, de Confurco e Os 

Condes, ademais no propio Río Ulla temos as pesqueiras de Canal, de Areas e de As Vellas. 

 

3. XUSTIFICACIÓN, DESCRICIÓN E ALCANCE DA ACTUACIÓN PREVISTA 

A reestruturación parcelaria consiste nunha serie de actuacións que teñen como obxectivo final o 

aumento da superficie das unidades de cultivo, co fin de incrementar a rendibilidade das 

explotacións e favorecer a súa viabilidade. 

As actuacións do proceso de reestruturación parcelaria que van ter incidencia directa sobre a 

paisaxe son: a execución da rede de novos camiños, o acondicionamento de camiños existentes, a 

construción de entradas a fincas que queden a distinto nivel que o camiño que lle da servizo e a 

nova distribución da propiedade unha vez que os propietarios tomen posesión das fincas de 

substitución. 

Nas zonas arboradas, o impacto é temporal dado que os novos camiños quedarán ocultos tralas 

árbores nun período de tempo medio e a nova distribución da propiedade impactará no 

momento das cortas sobre todo nos primeiros anos despois da toma de posesión, igualándose as 

masas forestais co tempo. Nos terreos de labor os camiños serán visibles de forma continua no 

tempo e marcarán a nova estrutura do parcelario. As leiras de maior tamaño tamén modificarán o 

aspecto con máis presenza de liñas rectas e menor variedade de cores e texturas.  

Ademais outras consecuencias indirectas do proceso poden ser a desaparición de muros e sebes 

tradicionais ao aumentar o tamaño das leiras. O alcance das obras de construción de camiños, 

reflíctese no plano de actuacións que se achega no estudo. 
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4. DETERMINACIÓN DE IMPACTOS. FRAXILIDADE PAISAXÍSTICA E CAPACIDADE DE 
ACOLLIDA 

Os impactos paisaxísticos que se producirán durante a execución do proxecto son principalmente 

os debidos á presenza de instalacións provisionais da obra, que se empregarán como parque de 

maquinaria, vestiarios, almacén de produtos, zonas de mantemento dos equipos, etc. Esta 

ocupación do terreo con elementos estraños á actividade agraria provocará un impacto visual 

durante toda a execución do proxecto. 

A mellora da rede de camiños leva consigo a execución de traballos como o despexe dos terreos, 

rozas, escavacións, achegas de materiais, etc., Esta eliminación de parte da cuberta vexetal e o 

tránsito de maquinaria polos camiños, creará tamén un impacto visual, máis notable porque será 

lineal e non concentrado nun único punto. 

O impacto paisaxístico que provocará o uso dos camiños e a explotación dos novos terreos 

pódense resumir na aparición de novos elementos lineais, que son os camiños de nova apertura, e 

a eliminación de elementos puntuais, que serán os peches perimetrais. 

Para a posterior avaliación destes impactos primeiro farase unha valoración de cada unha das 

unidades paisaxísticas definidas, e para isto teranse en conta dous conceptos. 

A calidade visual pode definirse como a percepción que ten un observador dos distintos 

elementos que forman unha paisaxe, tanto naturais como antrópicos. Así, realízase unha 

valoración da calidade dos recursos paisaxísticos da zona de estudo, en función dos seguintes 

atributos: 

 Naturalidade da cuberta vexetal 

 Diversidade da cuberta vexetal 

 Singularidade da cuberta vexetal 

 Diversidade xeomorfolóxica 

 Singularidade xeomorfolóxica 

 Presenza de cursos de auga 

 Antropización da paisaxe 

 Recursos escénicos. 

Estes factores valoráronse nunha escala de 0 a 3 cos seguintes criterios cualitativos: 

0: Atributo que non aporta valores paisaxísticos destacables. 

1: Os niveis de calidade aportados son superiores aos do ámbito local 

2: Os niveis de calidade aportados son notablemente superiores. 

3: Valores paisaxísticos excepcionais no ámbito da zona. 

Para a determinación dos niveis comparativos de antropización da paisaxe, entendidos como 

deterioración do mesmo pola presenza de construcións, infraestruturas... adoptouse unha escala 

negativa análoga: 
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 0: Deterioro moi escaso ou nulo. 

-1: Deterioro lixeiro 

-2: Deterioro moderado. 

-3: Deterioro severo. 

Os resultados obtidos para cada unha das tres unidades de paisaxe son: 

CRITERIOS 
UNIDADES DA PAISAXE 

I II III 

Naturalidade da cuberta vexetal 2 1 3 

Diversidade da cuberta vexetal 2 2 1 

Singularidade da cuberta vexetal 2 2 2 

Diversidade xeomorfolóxica 1 1 1 

Singularidade xeomorfolóxica  1 1 2 

Presenza de cursos de auga 1 1 2 

Antropización da paisaxe -2 -2 -1 

Valores escénicos  2 2 2 

VALORACIÓN GLOBAL 9 8 12 

 

Así, dedúcese que, a nivel xeral, a calidade da paisaxe é elevada en todas as Unidades 

diferenciadas na zona de estudo, destacando as áreas con bosques dispersos de masas de 

frondosas autóctonas na unidade de masas arboradas pero recibindo unha valoración menor as 

masas de especies forestais produtoras; a paisaxe aberta de núcleos, prados, pasteiros e 

matogueiras, pola presenza de sebes arboradas e peches de pedra tradicionais, e destacando 

fundamentalmente as áreas con vexetación de ribeira.  

A fraxilidade refírese á susceptibilidade dunha paisaxe a variar o seu aspecto e estrutura cando se 

modifican as condicións desta. A fraxilidade é independente tanto da calidade dunha paisaxe 

como da actividade que se desenrole no territorio. 

A fraxilidade das unidades paisaxísticas que compoñen esta zona fronte ás actuacións previstas 

considerase baixa, dado que: 

 En ningún caso se incorporan elementos de distinta natureza ós xa existentes. 

 A excepción dos camiños que dan servizo a casas, os camiños proxéctanse en saburra polo 

que a cor será a mesma dos camiños primitivos. 

 Os camiños que dan servizo a casas e que se proxecta asfaltar, son camiños xa existentes 

nun entorno no que existen outras vías pavimentadas. 

 O mosaico existente de leiras con e sen arborado provoca un impacto visual que será 

paliado coa ordenación de cultivos que acompaña ó acordo de concentración parcelaria. 
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5. ANÁLISE DE VISIBILIDADE 

Para a análise de visibilidade tomáronse puntos que se consideraron máis significativos por 

abarcar a meirande parte da zona. As cuncas foron xeradas a partir do modelo dixital do terreo 

considerando unha altura do observador de 1,80 m. Ditas cuncas deben ser consideradas como 

máximas dado que non se tivo en conta na súa xeración a altura da vexetación pola gran variación 

que presentan as distintas masas arbóreas. 

Unha vez escollidos os puntos de observación procederase ao cálculo da cunca visual de cada un 

deles. O resultado que obteremos é saber qué zonas son visibles e cales non dende o punto de 

observación en cuestión. 

Para valorar a visibilidade teremos en conta a seguinte clasificación: 

 

 

 

 

 PUNTO DE OBSERVACIÓN 1 

O punto de observación 1 correspóndese co núcleo de Cortiñas. 

O resultado da visibilidade dende o núcleo pode verse na seguinte figura: 

 
Como se pode comprobar a visibilidade dende este punto é baixa xa que resulta visible o 15,28% 
da superficie total da zona a concentrar. 
 

 

% VISIBILIDADE VALORACIÓN 

0 - 30 BAIXA 

30 - 60 MEDIA 

60 - 100 ALTA 
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 PUNTO DE OBSERVACIÓN 2 

O punto de observación 2 correspóndese co núcleo de Morono. 

O resultado da visibilidade dende o núcleo pode verse na seguinte figura: 

 
Como se pode comprobar a visibilidade dende este punto é baixa xa que resulta visible o 15,34% 

da superficie total da zona a concentrar. 

 

 PUNTO DE OBSERVACIÓN 3 

O punto de observación 3 correspóndese co núcleo de Confurco. 

O resultado da visibilidade dende o núcleo pode verse na seguinte figura: 
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Como se pode comprobar a visibilidade dende este punto é baixa xa que resulta visible o 7,82% da 

superficie total da zona a concentrar. 

 PUNTO DE OBSERVACIÓN 4 

O punto de observación 4 correspóndese co núcleo de Fenteira.  

O resultado da visibilidade dende este punto pode verse na seguinte figura: 

 
Como se pode comprobar a visibilidade dende este punto é baixa xa que resulta visible o 9,18% da 

superficie total da zona a concentrar. 

 

 PUNTO DE OBSERVACIÓN 5 

O punto de observación 5 correspóndese co PK-2 estrada autonómica PO-214:  

O resultado da visibilidade dende este punto pode verse na seguinte figura: 
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Como se pode comprobar a visibilidade dende este punto é baixa xa que resulta visible o 22,86% 

da superficie total da zona a concentrar. 

 RECORRIDO DE OBSERVACIÓN 6 

O recorrido de observación 6 correspóndese coa autopista do Atlántico, AP-9. 

O resultado da visibilidade dende a a estrada pode verse na seguinte figura: 

 
Como se pode comprobar a visibilidade dende este punto é media xa que resulta visible o 30,08% 

da superficie total da zona a concentrar. 

 

 RECORRIDO DE OBSERVACIÓN 7 

O recorrido de observación 7 correspóndese coa estrada autonómica PO-214: 
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O resultado da visibilidade dende a estrada pode verse na seguinte figura: 

 
Como se pode comprobar a visibilidade dende este punto é alta xa que resulta visible o 69,30% da 

superficie total da zona a concentrar. 

Da análise das imaxes adxuntas, dedúcese a case que nula afección á paisaxe debido a: 

 A escasa anchura das actuacións que fará que queden practicamente ocultas pola 

vexetación dos cultivos cando non descorran por zonas arboradas, caso no que serán 

imperceptibles. 

 O seu firme de saburra diminuíndo o impacto cromático. 

 A conservación da topografía natural do terreo evitando a aparición de noiros moi visibles. 

 A restauración dos noiros con terra vexetal para a súa rápida integración. 

 

6. VALORACIÓN DE IMPACTOS E GRAO DE AFECTACIÓN E REVERSIBILIDADE 

O obxectivo do estudo é determinar a posible afección provocada pola execución das obras 

previstas no proxecto de reestruturación parcelaria de Herbón e Pontecesures, expoñendo unha 

proposta de criterios para a súa integración, así como medidas correctoras e compensatorias dos 

impactos paisaxísticos para mitigar os efectos negativos e facer viable o proxecto a nivel 

perceptual. 

O proceso de reestruturación parcelaria ten como consecuencia a creación dunha nova paisaxe 

agraria, na que a alteración das características perceptuais son a expresión visual da modificación 

dos elementos naturais ou antropóxenos preexistentes.  
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A intensidade ou gravidade desas modificacións depende do valor dos factores ambientais 

orixinais, e especialmente do emprazamento e natureza das accións inherentes ó proceso. De tal 

xeito, as decisións sobre a mellora da rede de camiños e canles, e a reorganización da propiedade 

terán en conta estes aspectos para evitar a degradación da paisaxe. 

O grao de afectación dos distintos impactos dependerá da superficie relativa da unidade de 

paisaxe sobre a que actúe.  

A valoración dos impactos faise cunha matriz de dobre entrada para cada unha das Unidades 

paisaxísticas definidas. 

Nas filas da matriz identifícanse para cada fase do proceso (execución e explotación) os elementos 

que producen o impacto e as accións que provocan estes elementos sobre medio e os factores 

ambientais afectados en cada caso. 

 Alteración do medio pola situación de instalación provisionais 

 Movementos de terra 

 Desaparición do arborado existente nas beiras dos camiños e sebes 

 Presenza de novas pistas 

 

Nas columnas da matriz expóñense a caracterización do impacto (intensidade, persistencia e 

reversibilidade) e a valoración final do mesmo para cada unha das accións identificada en cada 

Unidade Paisaxística. 

A análise da matriz de impactos de carácter perceptual reflexa que os efectos do proxecto de 

concentración na fase de execución son moderados na unidade paisaxística das zonas con núcleos 

de poboación, prados, cultivos e sebes, e son compatibles na zona de masas arboradas e de 

vexetación ripícola. 

En canto á fase de explotación, considérase que o impacto será compatible nas unidades 

paisaxísticas. 

 

Unidade paisaxística con núcleos de poboación, prados, cultivos e sebes 
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EXECUCIÓN 

Alteración do medio pola situación 
de instalación provisionais 

 X X  X  X    

Movementos de terra X   X  X  X   

EXPLOTACIÓN Desaparición do arborado existente  X  X  X X    
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nas beiras dos camiños e sebes 

Presenza de novas pistas X   X  X X    

 

Unidade paisaxística de masas arboradas 
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PERSIS-
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BILIDADE 

VALORACIÓN 
DO IMPACTO 
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EXECUCIÓN 

Alteración do medio pola situación 
de instalación provisionais 

 X X  X  X    

Movementos de terra  X X   X X    

EXPLOTACIÓN 

Desaparición do arborado existente 
nas beiras dos camiños e sebes 

 X  X  X X    

Presenza de novas pistas X   X  X X    

 

 

 

 

Unidade paisaxística de vexetación asociadas ao Río Ulla e a regos e canles fluviais 

 
 

INTENSI-
DADE 

PERSIS-
TENCIA 

REVERSI- 
BILIDADE 

VALORACIÓN 
DO IMPACTO 

FASE ACCIÓNS 
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EXECUCIÓN 

Alteración do medio pola situación 
de instalación provisionais 

 X X  X  X    

Movementos de terra  X X   X X    

EXPLOTACIÓN 

Desaparición do arborado existente 
nas beiras dos camiños e sebes 

 X  X  X X    

Presenza de novas pistas  X  X  X X    

 

 

7. VALORACIÓN DA ESTRATEXIA DE INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA. ALTERNATIVAS 
ANALIZADAS. 

Propóñense actuacións para a minimización dos impactos de carácter perceptual que puidesen 

afectar, non só á cunca visual dos elementos descritos, senón tamén á percepción global da 
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paisaxe nas parroquias de Herbón en Padrón e Pontecesures. As estratexias de integración 

paisaxística a aplicar serán: 

7.1. EXCLUSIÓN DO PROCESO CONCENTRADOR. 

Non se contempla a exclusión de ningún sector por motivos ambientais, senón que se 

propoñen subperímetros e alternativas de conservación, xa que hai que ter en conta e 

existencia de certos enclaves dentro da zona de reestruturación parcelaria que merecen un 

tratamento especial para evitar a súa degradación. Así, a asignación aos mesmos propietarios 

que achegaron as parcelas ou a creación de masas comúns, constitúen métodos de 

preservación destes terreos que, ademais, poden supoñer unha mellora das súas condicións 

actuais, mediante limpezas, plantacións, etc…, sendo a exclusión a opción máis favorable en 

casos extremos. 

 

7.2. CREACIÓN DE SUBPERÍMETROS 

Nas masas de arborado autóctono de maior entidade, nas breixeiras secas europeas e nos ríos 

e a súa vexetación asociada, proponse a creación de subperímetros de concentración nun total 

de 31ha, nos que, co fin de promover a conservación de ditas masas, devolveranse as mesmas 

leiras ós seus propietarios ou, cando isto non sexa posible, adxudicarase a mesma superficie 

achegada dentro de cada subperímetro. 

 

7.3. EXTENSIÓN DE TERRA VEXETAL SOBRE OS NOIROS 

Na construción das pistas de concentración, cubriranse os noiros de desmonte e terraplén con 

terra vexetal provinte da apertura dos novos camiños. Isto ocasionará unha rápida 

revexetación coas mesmas especies existentes, que ademais de evitar a erosión contribuirán á 

adaptación co entorno  facendo  menos  visible a  actuación nun  período  moi  curto  de 

tempo. 

 

7.4. CONSERVACIÓN DOS CAMIÑOS ASFALTADOS EXISTENTES E DUN DOS LATERAIS NOS 
CAMIÑOS A CONSERVAR 

Os camiños asfaltados existentes conservarán o seu trazado e os novos que descorren sobre 

camiños xa existentes, unicamente se anchearán cara un dos lados co fin de conservar as 

árbores dunha das beiras. 

 

7.5. FOMENTO DO INTERCAMBIO DE PLANTACIÓNS 

Incidirase neste aspecto en tódalas reunións con propietarios para evitar a deforestación no 

momento da toma de posesión das novas leiras. Consiste nun acordo ben económico ou ben 

de intercambio entre o propietario que aportou unha leira plantada e o adxudicatario dunha 

leira de substitución que inclúe a aquela e cuxa intención é plantala de novo. Ademais 

informarase de obriga de obter permiso para calquera corta parcial ou total en masas de 

exemplares autóctonos. 
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7.6. ORDENACIÓN DE CULTIVOS 

Este instrumento permitirá unha reorganización da paisaxe a medio prazo, evitando a 

frecuente aparición de leiras plantadas entre leiras de cultivo. 

 

7.7. VIXILANCIA E CONTROL 

Á finalización das obras e durante os dous anos seguintes á finalización das mesmas, 

controlarase a alteración dos compoñentes da paisaxe, de forma especial que non existen 

restos de materiais empregados na obra ou calquera outra circunstancia que poda afectala 

negativamente. Controlarase a alteración dos compoñentes da paisaxe, de forma especial as 

sebes, cordóns arbóreos e cumprimento do plan de cultivos. 

Como xa se expuxo, a construción de camiños é unha consecuencia necesaria da nova  

distribución  do  terreo,  e  do  cumprimento da normativa da reestruturación parcelaria. Deste 

xeito, a rede de camiños queda estreitamente vinculada á nova distribución das leiras, 

sometida á súa vez a sucesivas enquisas co fin de acadar a aceptación da meirande parte dos 

propietarios involucrados no proceso. 

 

8. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINACIÓNS CONTIDAS NA 
LEXISLACIÓN VIXENTE EN RELACIÓN COA PROTECCIÓN, XESTIÓN E ORDENACIÓN DA 
PAISAXE. 

Redáctase o presente anexo para dar cumprimento do disposto no artigo 11 da Lei 7/2008, de 7 

de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. 

A zona de estudo non se ve afectada polo Plan de Ordenación do Litoral (Orde do 23 de xullo de 

2010), polo que non existe outra figura lexislativa relacionada coa paisaxe que a citada Lei 7/2008. 


