
  Guía local de Riscos Costeiros: Galicia // 1

Guía local de Riscos Costeiros:
Galicia 

Atlantic Network for Coastal Risks Management



2 // Guía local de Riscos Costeiros: Galicia



  Guía local de Riscos Costeiros: Galicia // 3

Guía local de Riscos Costeiros:
Galicia 

Atlantic Network for Coastal Risks Management



4 // Guía local de Riscos Costeiros: Galicia

Índice

 INTRODUCIÓN ............................................................................................................................................................. 5

1. A COSTA ATLÁNTICA EUROPEA: GALICIA, UN EXEMPLO DE BIODIVERSIDADE ............................................ 7

2. DEFINICIÓN DE RISCO COSTEIRO ....................................................................................................................... 15

3. ¿CALES SON AS AMEAZAS NA COSTA GALEGA? .................................................................................................. 18

3.1 Ameazas de orixe natural e humano ........................................................................................................ 18

3.2 O cambio climático: ¿pode afectar aos riscos costeiros? .................................................................................... 27

4. A  SENSIBILIDADE DAS NOSAS ÁREAS COSTEIRAS ........................................................................................... 31

5. EXPOSICIÓN DOS BENS E INTERESES AO RISCO ............................................................................................... 34

5.1 ¿Que está ameazado polos riscos costeiros? ............................................................................................ 34

5.2 Tendencias na exposición a perigos na costa atlántica europea ............................................................ 35

6. CAPACIDADE DE RECUPERACIÓN E RESILIENCIA NATURAL ......................................................................... 36

6.1 Vulnerabilidade e resiliencia ...................................................................................................................... 36

6.2 Proteccións e defensas naturais ................................................................................................................ 38

7. SOLUCIÓNS POTENCIAIS PARA MELLORAR A PREVENCIÓN E A XESTIÓN DOS RISCOS COSTEIROS ...... 41

7.1 Xestión dos riscos costeiros ....................................................................................................................... 41

7.2 Revisión das principais opcións para frear a erosión e a mobilidade da liña costeira ........................ 47

7.3 Exemplos de boas prácticas no Espazo Atlántico europeo ..................................................................... 49

7.4 Enlaces de interese ...................................................................................................................................... 54

8. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................................... 55



  Guía local de Riscos Costeiros: Galicia // 5

O contexto en que se enmarca indíca-
nos que, ao longo das últimas décadas, 
se produciu un aumento no impacto 
dos riscos costeiros polo proceso de 
litoralización, é dicir, hai maior ocu-
pación e uso das zonas costeiras. Este 
proceso implica que máis persoas, ac-
tividades e bens estean expostos aos 
perigos que comporta a acción de fenó-
menos relacionados coa especificidade 
dos territorios costeiros.
En todos os países europeos, os respon-
sables territoriais teñen que xestionar e 
asesorar aos axentes implicados para 

protexer os intereses (humanos, sociais, 
económicos e ambientais), reducindo a 
súa vulnerabilidade ante os riscos cos-
teiros. Deben facer fronte a un número 
crecente e a unha complexa combina-
ción de factores que ameazan a franxa 
costeira e as actividades litorais e que 
deben ser estudados coidadosamente.
O presente documento nace como re-
sultado da adaptación da guía xeral da 
costa atlántica europea ao territorio ga-
lego, na que se profunda sobre os dife-
rentes aspectos e realidades da Galicia 
litoral.

A presente guía é unha ferramenta di-
dáctica que ten como obxectivo mello-
rar o coñecemento dos riscos costeiros 
nas rexións do Espazo Atlántico euro-
peo e, en especial, da costa galega.
Este documento forma parte do 
proxecto ANCORIM (Atlantic Network 
for Coastal Risk Management), que 
se pode consultar en http://ancorim.

aquitaine.fr. O proxecto ANCORIM 
está financiado polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional (FEDER) e 
ten como obxectivo axudar a previr e 
xestionar os riscos costeiros que afec-
tan á costa atlántica europea.
O obxectivo deste documento é sen-
sibilizar e alertar acerca dos riscos 
costeiros. Vai dirixido ás autoridades 

responsables da xestión costeira e ao 
seu persoal técnico, así como ás persoas 
profesionais do mar e resto de axentes 
interesados. Trátase de promover unha 
nova cultura de territorio e concienciar 
sobre a necesidade dunha adecuada 
xestión dos riscos costeiros.

O proxecto ANCORIM desenvolveu tamén outras ferramentas complementarias: Perspectiva xeral 
de accións non estruturais para a protección da costa e Xestión e integración dos riscos costeiros 

na planificación do territorio que tamén se poden consultar na páxina web do proxecto.

Para profundar no tema, a páxina web do proxecto ANCORIM mostra detalles, exemplos, propostas, bibliografía, datos e ferramentas 
máis detalladas sobre os temas que se tratan neste documento.

Imaxe 1. Costa da Vela.

Os contidos desta guía mostran, de forma descritiva:
•	 A especificidade da costa atlántica europea: Galicia.
•	 Definición de risco costeiro.
•	 As ameazas que poden provocan os riscos costeiros.
•	 A diferente sensibilidade da costa segundo a súa tipoloxía.
•	 Bens e intereses en risco.
•	 Capacidade de rexeneración natural da costa e vulnerabilidade.
•	 Xestión dos riscos costeiros e boas prácticas.

I N T R O D U C I Ó N
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A zona costeira é o espazo en que interactúan a terra e o 
mar, constituíndo un dos espazos máis complexos, diver-
sos e produtivos da terra. O espazo costeiro está integrado 
polas augas mariñas costeiras, as augas de transición (ma-
rismas, esteiros, lagoas litorais, etc.), as augas fluviais que 
desembocan no litoral e as zonas terrestres costeiras (can-
tís, praias, dunas, baías, enseadas, illas, etc.). As variacións 
que se producen nas augas mariñas costeiras, as augas de 
transición e os ríos que desembocan nelas producen mo-
dificacións nos procesos bioxeoquímicos influíndo por 
tanto en todas as formas de vida presentes neste espazo 
costeiro.

As zonas costeiras presentan un enorme interese econó-
mico, pois albergan os ecosistemas de maior diversidade e 
produtividade mundial, xeran unha inxente cantidade de 
recursos pesqueiros e marisqueiros. Tamén soportan unha 
intensa actividade portuaria, infraestruturas de transpor-
te, equipamentos industriais e son o principal destino do 
turismo a nivel mundial. Isto converteu, ao longo da histo-
ria, o espazo costeiro nunha área prioritaria para o asenta-
mento das poboacións humanas.
O espazo costeiro de Galicia sitúase no noroeste da pe-
nínsula Ibérica, no extremo sur occidental de Europa. 
Comprende desde a ría de Ribadeo, no límite territorial co 
Principado de Asturias, ata a desembocadura do río Miño, 
que fai de fronteira entre España e Portugal. É unha área 
litoral encadrada nas provincias da Coruña, Pontevedra 
e norte da provincia de Lugo. A partir desta liña de costa 
cara ao interior do territorio galego, sobre unha franxa de 
aproximadamente 50 km de ancho, concéntrase o 73% da 
poboación galega (2.036.770 habitantes), cunha densida-
de de poboación de 156 hab/km2.

Características do territorio costeiro galego:

•	 Clima: xeograficamente Galicia localízase dentro das 
latitudes medias, entre os 42º e 44º de latitude norte, 
cunha localización periférica no suroeste da Europa 
continental. É unha rexión de clima oceánico, entre as 
máis chuviosas da Europa occidental, aínda que gra-
dualmente cara ao interior do territorio o clima se fai 
máis mediterráneo, cunha repartición heteroxénea das 
precipitacións.
Este clima oceánico caracterízase por uns invernos sua-
ves, veráns frescos e unha distribución homoxénea das 
precipitacións ao longo do ano. A precipitación anual 
media é de 1.180 mm, con valores mínimos próximos 
aos 500-600 mm no val do Miño-Sil, ata máximos supe-

1. A COSTA ATLÁNTICA EUROPEA: GALICIA, UN EXEMPLO DE BIODIVERSIDADE

O Espazo Atlántico Europeo está constituído por 
33 rexións de España, Francia, Irlanda, Portugal 

e Reino Unido, que suman unha liña de costa 
de 25.000 km e acollen un total de 70 millóns de 
habitantes. Galicia conta con aproximadamente 
1.700 km de costa, onde se concentra case o 73% 

da poboación galega.

Imaxe 2. Rexións membro do Espazo Atlántico Europeo
Fonte: http://www.coop-atlantico.com
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riores aos 1.800-2.000 mm nas serras 
litorais (Barbanza e Groba) e a Dor-
sal Galega (Suído e Faro de Avión).
Particular importancia xogan as se-
rras litorais próximas á liña de costa 
(Capelada, Barbanza e Groba), ou as 
situadas a poucos quilómetros dela 
(Candán, Suído ou Faro de Avión), 
que actúan como barreira orográfica 
provocando abundantes precipita-
cións nas proximidades do litoral 
galego.

•	 Paisaxes e ecosistemas diversos: Ga-
licia é a comunidade autónoma con 
maior extensión de costa. Os seus 
1.700 km albergan unha enorme di-
versidade de paisaxes e formacións 
xeolóxicas. A modelaxe deste espazo 
costeiro comezou hai 300 millóns 
de anos. Xerou unha diversidade de 
formas espectaculares, destacando 
os seus cantís, os máis altos da Euro-
pa continental, na serra da Capela-
da; ou as súas extensas e produtivas 
rías onde podemos atopar amplas 
planicies costeiras, como sucede na 
Mariña lucense, na ría de Arousa, 

nalgúns sectores da ría de Muros e 
Noia ou na costa sur galega.
Os extensos afloramentos graníticos 
e metamórficos que caracterizan o 
litoral galego conforman especta-
culares paisaxes costeiras, como é o 
caso das serras litorais da península 
do Morrazo, a serra da Groba, a for-
mación granítica do monte Pindo e 
os afloramentos de rocas básicas da 
ría de Ortigueira.
A diversidade de formas que se re-
piten ao longo da costa propicia a 
convivencia en moi pouco espazo 
de formacións rochosas e areosas, 
de rías e esteiros, vales costeiros 
encaixados, formacións dunares e 
lagoas costeiras, creando unha di-
versidade de ecosistemas e paisaxes 
de extraordinaria beleza.
A presenza humana tamén está pa-
tente na costa, merecendo especial 
atención, pola súa relación co me-
dio costeiro, os abundantes faros e 
o patrimonio etnográfico marítimo, 
así como aqueles asentamentos sin-
gulares denominados “Núcleos de 
identidade do litoral”.

•	 Biodiversidade: a peculiar situación 
do territorio galego, dacabalo entre 
a rexión atlántica e a rexión medite-
rránea, defínea como un espazo no 
que a biodiversidade alcanza valores 

superiores aos esperados para unha 
rexión tipicamente atlántica. Doutra 
banda, a presenza do afloramento 
(upwelling), orixinado pola corren-
te do Golfo, fornece unha inxente 
subministración de nutrientes que 
permite o desenvolvemento dunha 
riquísima cadea trófica (plancto, 
anélidos, celentéreos, crustáceos, 
moluscos, equinodermos, etc.), en 
cuxa cúspide se sitúan as aves ma-
riñas, limícolas, peixes e mamíferos.
Esta biodiversidade presente no 
litoral atópase protexida baixo as 
distintas figuras de protección que 
establece a Lei 9/2001, do 21 de 
agosto, de conservación da nature-
za de Galicia, constituíndo a Rede 
Natura 2000 Galega creada ao am-
paro de dúas directivas europeas, a 
Directiva hábitats (DC 92/43/CEE) 
e as Directiva aves (DC 9/4/CEE). 
Esta Rede Natura 2000, é unha rede 

Imaxe 3. Illas Cíes, ría de Vigo

Zonas húmidas de importancia in-
ternacional 
da Convención de Ramsar

Rías de Ortigueira e Ladrido

Lagoa e areal de Valdoviño

Complexo húmido de Corrubedo

Complexo intermareal Umia-Grove

Ría de Ribadeo

Imaxe 4. Mascato atlántico e anémona nas Illas Cíes. Fonte: http://ancorim.aquitaine.fr/
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ecolóxica cuxo obxectivo é asegurar 
a supervivencia a longo prazo das 
especies e os hábitats máis amea-
zados de Europa; contribuíndo a 
deter a perda de biodiversidade oca-
sionada polo impacto adverso das 
actividades humanas. Esta rede está 
constituída por lugares de interese 
comunitario (LIC) e zonas de espe-
cial protección para as aves (ZEPA). 
Na actualidade, dentro do ámbito 
costeiro, esta Rede Natura posúe 11 
ZEPA, que suman unha superficie de 
25.423,869 ha e 30 LIC cunha super-
ficie de 55.796,476 ha. A esta extensa 
rede hai que engadir 5 Humedales 
de Importancia Internacional, rati-
ficadas pola Convención de Ram-
sar, que suman unha superficie de 
7.492,382 ha.

•	 Presenza humana: actualmente, a 
paisaxe da costa atlántica europea 
é predominantemente agrícola, con 
áreas moi urbanizadas. Aproxima-

damente, o 16% da poboación eu-
ropea vive en zonas costeiras e o seu 
número continúa incrementándose. 
En consecuencia, hoxe en día os há-
bitats naturais e seminaturais adoi-
tan atoparse diseminados de forma 
fragmentada entre paisaxes artifi-
ciais. As actividades económicas que 
están asentadas ou dependen das 
áreas costeiras incrementáronse 
nas últimas décadas (actividades de 
lecer e turismo, acuicultura e pesca, 
urbanización e actividades econó-
micas relacionadas,etc.).
Para coñecer a ocupación do terri-
torio costeiro galego pola actividade 
humana, temos que referirnos ao 
Plan de Ordenación do Litoral de 
Galicia (POL), pendente de aproba-
ción definitiva. Neste documento 
constátase que dentro da franxa de 
500 metros terra adentro, medidos 
desde a ribeira do mar, existen 9.196 
ha de solo clasificado como urbano, 
3.758 ha clasificadas como urbani-

zables e 27.804 ha clasificadas como 
solo rústico de protección.
Os principais asentamentos urbanos 
galegos localízanse xunto á costa. 
Catro das sete cidades que forman 
o sistema principal urbano sitúanse 
aquí (A Coruña, Ferrol, Pontevedra e 
Vigo). Así mesmo, outras actividades 
económicas estratéxicas como son 
a pesca, a actividade portuaria e o 
turismo se desenvolven inevitable-
mente na nosa contorna costeira. 
O resultado desta concentración 
demográfica e económica foi a con-
figuración de extensos tramos de 
costa como un asentamento lineal, 
practicamente ininterrompido, que 
caracterizan gran parte da paisaxe 
costeira galega.

•	 Tipoloxía da costa: o litoral galego 
presenta unha constante alternan-
cia entre formacións rochosas e 
areosas. Orixináronse, ao longo de 
diversas eras xeolóxicas, grazas á ac-

ción conxunta do clima, as mareas, a 
ondada e as correntes mariñas sobre 
os diferentes substratos rochosos do 
noso territorio, creando unha enor-
me diversidade e complexidade de 
ambientes e paisaxes costeiras. A 
diversidade de substratos rochosos é 
a responsable da característica máis 
representativa do litoral galego: esa 
infinidade de entrantes e saíntes que 
salpican toda a costa, coa excepción 
do tramo máis oriental da Mariña 
lucense.

As zonas costeiras do Espazo Atlántico Europeo son un importante soporte de poboación, actividades pro-
dutivas, diversidade biolóxica e fonte de recursos para todos os estados membros. Con todo, estes intereses 

poden verse ameazados por perigos de orixe natural e/ou humano, polo que é necesario afrontar o problema 
dos riscos costeiros.

Imaxe 5. Complexo húmido de Corrubedo
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COSTAS EROSIVAS

•	 Cantís, plataformas e formacións 
rochosas: as formacións rochosas 
máis duras crean costas escarpadas, 
mentres que as máis brandas se 
erosionan con rapidez e xeran liñas 
de costa con pendentes suaves, ás 
veces graduadas. A súa morfoloxía 
tamén depende dos fenómenos 
tectónicos que as crearon, podemos 
diferenciar entre cantís erosivos 
(inestables) cun aspecto graduado, 
os cantís estables e os cantís mortos 
(na actualidade xa non os alcanza o 
mar). O estudo dos cantís do noroes-
te peninsular mostra a súa gran va-
riabilidade en función da altura, do 
perfil, do grao de dinamismo e das 
formas asociadas.
Os cantís poden ser inestables por 
mor dos procesos de erosión oca-
sionados pola ondada mariña, tanto 
a nivel intermareal como na parte 
emerxida do cantil cando teñen lu-
gar grandes temporais. Tamén exis-
ten procesos climáticos e terrestres 
que provocan a inestabilidade dos 
cantís, como son o vento, a choiva, 
as infiltracións ou as subministra-
cións salinas transportadas polos 
ventos costeiros.

Imaxe 7. Muxía e ría de Camariñas

Imaxe 6. Cabo Touriñán Imaxe 8. Praia das Furnas, Porto do Son

Tipoloxía de cantil Localización

Megacantís Tramo cabo Ortegal-ría de Cedeira
Montes das Lagoas (Narón-Ferrol) 
Costa da Vela (Cangas)
Illas Cíes (Vigo)

Mesocantís Costa de Dexo (Oleiros)

Cantís de remate plano Picón (Ortigueira)
Augasantas (Ribadeo)

Cantís con planicie posterior Costa de Oia (Pontevedra)

Cantís de fortes vertentes Monte Louro (Muros)

Cantís de vertentes suaves Rianxo

Cantís extraverticais Valdoviño

Cantís convexos Cabo Udra (Bueu)
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•	 Cabos e baías: a alternancia de rochas de distinta resis-
tencia á erosión, combinada coa acción de correntes e 
ondada, dá lugar a unha modelaxe da liña costeira que 
crea saíntes e espazos máis protexidos. Esta modelaxe 
litoral é moi característica da costa atlántica europea 
debido á presenza de formacións xeolóxicas perpen-
diculares á costa, que facilitan a alternancia necesaria 
para a formación de cabos e baías. En Galicia temos 
exemplos singulares de cabos en Touriñán e Fisterra.

COSTAS SEDIMENTARIAS 
OU AREOSAS

•	 Praias: estas formacións sedimentarias areosas créanse 
a partir de materiais erosionados que foron transporta-
dos e depositados polas ondas, as correntes, o vento ou 
as mareas. As praias adoitan presentar pendentes sua-
ves e unha crista areosa na súa parte máis elevada, aín-
da que tamén as hai con pendentes abruptas. Un tipo 
particular de praias son as praias de cantos rodados ou 
seixos. En Galicia, atendendo a criterios morfolóxicos, 
distinguimos ata 11 tipos distintos de praias. En canto 
a superficie, representan a terceira parte do noso litoral 
con aproximadamente 600 km de extensión.
Outros depósitos de tipo areoso preséntanse de forma 
máis ocasional na forma de barras de area mergulladas 
ou unindo zonas continentais a illas. Estes bancos de 
area pódense formar por causas naturais ou artificiais.

•	 Dunas: estas formacións areosas constitúen unha re-
serva de area que permite ás praias alimentarse das 
mesmas en períodos de perda de sedimentos pola ac-
ción da ondada. Para existir, as dunas requiren unha 
velocidade e dirección do vento adecuada, unha fonte 
de sedimentos e unha vexetación adaptada a vivir nun 
medio pobre en nutrientes. Nas dunas altérnanse zonas 

de intercambio de sedimentos coa praia (parte móbil) e 
zonas con vexetación permanente (parte fixa). Achegan 
variedade de paisaxes, biodiversidade, contribúen á 
conservación das praias e constitúen unha das mellores 
defensas naturais ante os embates dos temporais e de 
protección ante inundacións naquelas zonas situadas 
por baixo do nivel do mar.

Un percorrido pola costa galega permitiríanos observar 
71 lugares nos que existen sistemas dunares, de extensión 
máis ou menos variable, albergando desde dunas inci-
pientes ata grandes complexos sedimentarios, como son 
as dunas e o Monte Branco da enseada do Trece ou a co-
losal duna de Corrubedo, a maior duna móbil de Galicia, 
con máis de 1 km de lonxitude, 20 m de altura e 250 metros 
de ancho.
Desde un punto de vista morfolóxico, nos sistemas duna-
res galegos atopamos ata 11 tipos dunares distintos: dunas 
embrionarias ou incipientes, colas de area, dunas lingüi-
formes, antedunas, dunas piramidais, dunas parabólicas, 
dunas remontantes, dunas barkhanas, mantos tabulares, 
dunas grises ou fosilizadas e un caso único de duna trans-
versal na duna Corrubedo.

MARISMAS COSTEIRAS
As marismas costeiras son zonas húmidas cunha forte in-
fluencia mariña. Aparecen cando a auga salgada e a auga 
doce se mesturan en zonas relativamente protexidas da 
ondada. Son zonas suxeitas a unha acumulación natural 
de sedimentos nas que se dá unha zonación ben diferen-
ciada. Nas partes máis altas a auga só chega durante as 
mareas vivas máis fortes. Están cubertas de abundante 
vexetación de porte herbáceo, capaz de amortecer as co-
rrentes, retendo partículas sedimentarias en suspensión e 
fixándoas no solo. As zonas baixas intermareais son zonas 

Imaxe 9. Praia de Esteiro, Xove
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chairas cunha intensa sedimentación 
de areas e limos, nas que se desenvol-
ven importantes bancos de bivalvos e 
anélidos, aproveitados polo home e as 
aves mariñas para alimentarse.
Estas áreas sedimentarias son enorme-
mente beneficiosas pola súa capacida-
de para conter as cheas fluviais e reter 
boa parte dos sedimentos, actuando 
como barreiras naturais que diminúen 
a velocidade e a forza da auga durante 
as cheas dos ríos e as treboadas mari-
ñas. Ademais actúan de depuradoras 

naturais ao facer de filtro das augas 
fluviais, impedindo que se modifique  
substancialmente a calidade da auga 
costeira. Doutra banda, constitúen un 
ecosistema moi produtivo e valioso ao 
actuar como zonas de desova e alevi-
naxe de moitas especies de peixes.
En Galicia existen notables exemplos 
de sistemas de marismas, xeralmente 
formando parte das zonas húmidas de 
importancia internacional da Conven-
ción Ramsar, que mencionamos ante-
riormente, pero tamén hai infinidade 

de pequenos exemplos repartidos na 
contorna das desembocaduras dos nu-
merosos ríos que verten as súas augas 
nas costas galegas.
A maioría das rexións da costa atlán-
tica europea presentan exemplos de 
toda a variedade de áreas naturais que 
se describiron. O presente documento 
mostrará como cada tipo de costa está 
exposta a diferentes riscos e as medidas 
de protección ou prevención que po-
den ser aplicadas en cada caso.

Imaxe 10. Marisma do río Ulla, Catoira
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As actividades, edificacións e persoas 
situadas na costa están expostas ao 
impacto de fenómenos naturais. Ta-
mén hai que ter en conta os impactos 
ambientais que teñen as actividades 
humanas.
Segundo o Plan nacional de adap-
tación ao cambio climático (Oficina 
Española de Cambio Climático, 2006), 
o risco defínese como a combinación 
da probabilidade de ocorrencia dun 
suceso dado e da magnitude das súas 
consecuencias. O risco considera a 
frecuencia con que se presentan certos 
estados ou eventos e a magnitude das 
consecuencias probables asociadas á 
exposición aos devanditos estados ou 
eventos dos bens, persoas, ecosistemas 
ou actividades desenvolvidas na zona.
Por tanto, o risco é a avaliación cuan-
tificada dos posibles danos e os seus 
impactos.
Estes riscos ou perdas débense a varios 

tipos de ameazas (ver detalles no capí-
tulo 3).
As principais ameazas naturais para as 
áreas que estamos a tratar son:

•	 Erosión costeira: prodúcese prin-
cipalmente debido a ventos fortes, 
grandes ondas, mareas intensas e 
treboadas; poden provocar un re-
troceso da liña de costa e danos en 
infraestruturas.

•	 Inundacións costeiras: a ruptura ou 
superación de medios de protección 
naturais ou artificiais ante cheas de 
ríos, treboadas e mareas provoca 
inundacións costeiras.

•	 Cambio climático: o clima inflúe 
en todo o ecosistema e pode supor 
importantes riscos que ameazan 
elementos básicos para a vida, como 
a subministración de auga, a produ-
ción agrícola, a saúde ou a segurida-
de.

•	 Subida do nivel do mar: as cau-
sas poden estar relacionadas fun-
damentalmente coa actividade 
humana, pero tamén con procesos 
de orixe natural. Este fenómeno é un 
dos máis graves ao que nos enfron-
tamos nun futuro próximo, xa que 
ameaza con provocar inundacións e 
variacións na liña de costa coa con-
secuente perda de infraestruturas, 
praias, marismas e espazos naturais 
costeiros.

•	 Vento: a presenza de infraestruturas 
costeiras fai que estas estean máis 
expostas aos ventos fortes.

•	 Tsunami: é unha onda xigante ma-
rítima provocada por un terremoto, 
erupción volcánica ou escorrega-
mento de terras. En Europa estes 
eventos son moi pouco frecuentes, 
con todo historicamente rexis-
tráronse algúns, como o tsunami de 

Lisboa de 1775 que causou a morte 
de 90.000 persoas.

As actividades humanas na zona cos-
teira poden influír en procesos litorais 
e aumentar o risco costeiro. As posibles 
actividades que poden provocar riscos 

ou estar expostas a riscos son:

•	 Desenvolvemento urbano costeiro: 
incremento da presión urbanística, 
infraestruturas e, en xeral, bens e 
persoas. Pode supor unha presión 
excesiva sobre os recursos.

•	 Industria costeira e portos: as van-
taxes da comunicación por mar 
atraeron a numerosas empresas. Al-
gunhas delas son fontes potenciais 
de verteduras ou contaminación. 
Tamén a ampliación dos portos, 

2. DEFINICIÓN DE RISCO COSTEIRO

O risco costeiro defínese como a expectativa de perdas (pesoais, danos materiais, prexuízos eco-
nómicos, degradación ambiental...) que podería producir un perigo particular de orixe natural ou 

humano nunha zona costeira e durante un período concreto. A severidade destes riscos potenciais 
depende fundamentalmente do nivel de vulnerabilidade e exposición ao perigo (treboada, verte-
dura, erosión, impacto da ondada…), así como do valor dos bens e intereses que poderían verse 

afectados.
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para instalacións económicas ou de 
lecer, poden invadir áreas de gran 
valor ambiental e illar sistemas na-
turais interdependentes.

•	 Agricultura: a agricultura intensi-
va pode reducir hábitats, diminuír 
a biodiversidade, reducir o caudal 
fluvial ou subterráneo e os seus re-
siduos poden modificar a composi-
ción da auga.

•	 Turismo e usos recreativos: aumen-
ta a presión nas áreas de interese 
ecolóxico e pode supor un uso in-
tensivo dos recursos.

•	 Industria pesqueira e acuicultura: 
a sobrepesca foi a miúdo fonte de 
controversia, certas artes pesquei-

ras e a acuicultura poden alterar os 
hábitats.

•	 Actividades mar adentro: como 
extracción de petróleo e gas, ex-
tracción de áridos ou instalación de 
parques eólicos mariños alteran o 
hábitat. Ademais poden ser fonte de 
contaminación e verteduras.

•	 Cambios na calidade da auga: a 
xestión de residuos domésticos e in-
dustriais pode afectar á calidade da 
auga. A calidade da auga pode ver-
se afectada tamén polos materiais 
arrastrados das zonas agrícolas ou 
cambios realizados nas canles dos 
ríos e marismas.

Outro concepto importante ao tratar o 
tema dos riscos costeiros é o da vulne-

rabilidade (capítulo 6). Defínese como 
o nivel de exposición combinado coa 
capacidade de resistir o impacto das 
ameazas de cada ben de interese en 
cada territorio.
A resiliencia (capítulo 6) é a habilidade 
dun sistema, comunidade ou socie-
dade exposta a ameazas para resistir, 
absorber, acomodarse e recuperarse 
dos efectos dunha ameaza de manei-
ra eficiente. Este concepto incluiría a 
preservación e/ou restauración das 
infraestruturas e funcións previas ao 
impacto da ameaza. É o contrario á vul-
nerabilidade.
Os intereses expostos (capítulo 5) en 
cada área determinarán se as ameazas 
supoñen un risco significativo para o 

Imaxe 11. Costa de Baiona e Illas Cíes

Se os intereses son de gran valor,e o sistema non se recuperará cos seus propios recursos, será 
importante aplicar medidas para previr ou minimizar os impactos negativos. A xestión dos riscos 

costeiros é por tanto un tema fundamental, e a avaliación previa debe permitir planificar as respos-
tas adecuadas (capítulo 7).
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territorio. Por exemplo: se existe amea-
za de inundación dunha área que non 
supón perigo para persoas ou infraes-
truturas, e a súa biodiversidade e fun-
cións non se verán afectadas, non existe 
risco costeiro derivado desa ameaza de 
inundación.
Por tanto, a avaliación dos intereses 
expostos á ameaza (bens, actividades 
económicas, infraestruturas, ecosiste-
mas, etc.) é fundamental para avaliar a 
gravidade do risco potencial.
Nas rexións do Espazo Atlántico euro-
peo existe unha diversidade de riscos 

provocados por causas naturais, o que 
supón un reto para os responsables 
da xestión costeira. A forza do vento, 
as ondas, as correntes, as mareas ou a 
composición do solo son factores natu-
rais, ligados á costa, que poden supor 
ameazas significativas.
Hai factores artificiais que poden au-
mentar o risco. Estes están ligados á 
planificación urbanística, actividades 
que se desenvolven preto da costa, ex-
plotación dos recursos costeiros e ás 
infraestruturas. As modificacións da 
costa galega na última década afecta-

ron especialmente a espazos de ele-
vado valor ambiental. De feito, aínda 
que Galicia ocupa o segundo posto 
en canto a comunidades autónomas 
con máis costa protexida (o 52,3%), 
as ameazas directas aos seus espazos 
naturais protexidos foron crecendo na 
última década.
A continuación descríbense as prin-
cipais ameazas que se presentan nas 
nosas costas. Cada axente implicado 
debería avalialos no seu territorio, así 
como os intereses expostos (capítulo 5).

3. ¿CALES SON AS AMEAZAS NA COSTA GALEGA?

Imaxe 12. Raxó, ría de Pontevedra

Algúns dos riscos 
que provocan estes 
fenómenos natu-
rais poderían verse 
agudizados polo 
cambio climático.
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 > Erosión litoral e de mobilidade da liña de costa

Os principais procesos de orixe natural que poden provo-
car erosión son as ondas e mareas, así como a intensidade 
e frecuencia de fenómenos meteorolóxicos como tempo-
rais, treboadas, vento, etc. Á súa vez, hai que destacar que 
os cambios do nivel do mar modifican a área onde actúan 
estes fenómenos e multiplican os seus efectos.
As correntes litorais, xeradas por ventos, ondas e mareas, 
transportan sedimento duns lugares a outros, favorecen-
do tamén a erosión e/ou acumulación destes en función 
de factores locais. Se se illan entre si zonas de intercambio 

de sedimentos, poden producirse cambios dramáticos e 
permanentes na liña costeira e aumentar a súa vulnerabi-
lidade. 
O efecto de ondas e mareas séntese de modo máis acu-
sado nas costas baixas e areosas que nas costas altas ou 
rochosas. Do mesmo xeito, as costas baixas son as que 
presentan unha maior ocupación humana, mostrando, 
por tanto, maiores situacións de risco.
En moitas zonas da costa, os temporais son os principais 
responsables da erosión costeira. Para estudar os fenóme-
nos de erosión desenvolvéronse diversos modelos: o mo-
delo Vellinga (1982) considera que a erosión depende da 
enerxía do fenómeno erosivo; doutra banda, o modelo de 
Bruun (1954) relaciona a erosión coa elevación no nivel de 
actuación da ondada. Este modelo calcula o retroceso que 
se produce no perfil dunha praia pola sobreelevación do 
nivel do mar durante os devanditos temporais, aínda que 
se utiliza tamén para estimar o retroceso costeiro xerado 

polo ascenso eustático do nivel do mar.
A costa galega está permanentemente exposta a unha in-
tensa erosión por dous motivos fundamentais: en primeiro 
lugar, a ondada procedente do océano Atlántico posúe un 
enorme poder erosivo, orixinado polos ventos do N e NO e 
os temporais de SO; e, en segundo lugar, o amplo rango de 
marea do noso territorio. Ambos os factores naturais tra-
ballan conxuntamente dando lugar a unha modificación 
continua das formas costeiras.
Ademais das causas naturais, tamén destacan unha serie 
de causas inducidas polo home na orixe destas ameazas, 
como a construción desordenada no litoral ou a realiza-

ción incontrolada de determinadas actividades humanas. 
Na última década as empresas construtoras, atraídas po-
los baixos prezos do solo no litoral galego, desprazáronse á 
costa atlántica e cantábrica.
No ano 2006, unha trintena de municipios litorais aumen-
taran a súa edificabilidade en máis do 100% e unha decena 
superaba o 200%.
A costa de Lugo, aínda que foi das mellor conservadas de 
todo o litoral español, tamén sufriu os danos desta urbani-
zación desmesurada.
Unha das maiores modificacións que sufriu a costa galega 
nos últimos anos foi a construción de numerosas instala-
cións portuarias como o porto exterior de punta Langos-
teira, no municipio da Coruña, así como o porto de Ferrol. 
Este último supuxo a construción de novas instalacións na 
entrada da ría, que actúan como barreiras, modificando 
as correntes mariñas e afectando especialmente espazos 
protexidos da Rede Natura 2000.

Imaxes 13 e 14. Ondada na praia Nemiña, Muxía, e proceso erosivo na praia de Arealonga, Foz

Ameazas de orixe natural e humano
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 > Inundacións

A principal causa de orixe natural responsable deste risco 
son os temporais. A acción das treboadas fai que o nivel do 
mar ascenda por encima do nivel esperable das mareas. A 
combinación deste proceso co incremento da enerxía da 
ondada pode levar a unha sobreelevación extrema, produ-
cindo desbordamento de cordóns dunares e de defensas 
costeiras, especialmente cando as treboadas coinciden 
coas preamares vivas.
Neste caso, as preamares vivas, unidas aos fortes ventos 
procedentes do mar e a valores barométricos moi baixos, 

produciron unha sobreelevación do nivel do mar de 3 me-
tros por encima do nivel medio das mareas máis altas. Do-
utra banda, en espazos semiprotexidos pódense producir 
fenómenos de reflexión da onda de marea, xerando o que 
se denomina bore, que produce un rápido ascenso do ni-
vel das augas (de máis de 4 metros nalgúns casos) e cunha 
velocidade de propagación de ata 30 km/h. Este proceso 
hai que telo moi en conta, xa que pode xerar problemas 
de inundación en asentamentos humanos próximos aos 
esteiros.
Ademais, outro factor concorrente durante as treboadas é 

o aumento da altura da onda. Este aumento provoca unha 
elevación do nivel do mar na zona de translación da onda 
(wave setup), o cal vai acompañado dun incremento no 
percorrido da onda (wave run-up).
Tamén hai que ter en conta as fortes choivas que adoitan 
acompañar aos temporais. De feito, estas precipitacións 
adoitan converterse nun “aliado” do temporal e axudan no 
proceso do ascenso dos niveis das augas costeiras.
O relevo costeiro galego xoga un papel moi importante 
nas inundacións ocorridas en Galicia nos últimos anos. As 
serras moi próximas á liña de costa presentan pendentes 
moi pronunciadas, o que, unido á estreiteza dos vales cos-
teiros, determina unha maior presión hidrostática sobre as 
ladeiras dos vales e unha maior velocidade e forza das au-
gas cando chegan ao litoral, ocasionando graves episodios 
de inundación.
Por outro lado, nos últimos anos detectouse unha nova 
problemática asociada a concas costeiras de pendentes 
altas, nas que un drástico cambio no uso do solo (urba-
nizacións ou incendios) altera as condicións hidrolóxicas 
da conca, provoca un maior escoamento e un aumento do 
caudal do río. As ocupacións e modificacións das canles 
naturais dos ríos por parte do ser humano son outra das 
causas que provocan inundacións. Entre elas as máis fre-
cuentes son as provocadas pola construción de pontes e/
ou estruturas, ou a canalización de ríos ou regatos en nú-
cleos urbanos costeiros.
Polo xeral, as inundacións costeiras en Galicia están 
asociadas a eventos derivados dun longo período de 
abundantes precipitacións, no momento no que os solos 
perden capacidade de retención, aumenta o escoamento 
e os ríos desbórdanse. Ademais, os cambios no nivel de 
marea (cunha diferenza media de nivel duns 3 m) teñen 
profundas repercusións na forma de desaugamento dos 
ríos, tanto na desembocadura como en varios quilómetros 
augas arriba.
A administración hidráulica galega desenvolveu no ano 
2009, con motivo da aprobación do Plan hidrolóxico Ga-
licia Costa, o Estudio y revisión de zonas inundables y 
delimitación del dominio público hidráulico de los ríos de 
Galicia Costa, a partir do cal se obtivo un mapa previo de 
risco por inundación en áreas costeiras.

En febreiro de 2010, o ciclón Xynthia causou 
numerosos danos e 50 mortes en Francia e 

Portugal.

Imaxe 15. Inundacións en Sabarís, Baiona. Fonte: www.abce.es 

En España, 
os temporais 
ocupan o 
primeiro 
posto en 
canto a 
vítimas 
mortais 
causadas por 
catástrofes 
naturais.
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 > Cambios na calidade da auga

Aínda que existen causas de orixe natu-
ral que modifican a calidade das augas 
costeiras como a presenza de tempo-
rais e treboadas, proliferación de algas 
tóxicas ou a erosión, a maior parte das 
ameazas responsables deste risco son 
inducidas polo home, debido á submi-
nistración de fertilizantes, pesticidas, 
herbicidas e outros produtos químicos 
utilizados na agricultura, que alteran 
as súas propiedades e a súa idoneida-
de para certos ecosistemas e especies. 
Outras fontes de polución da auga son 

o transporte marítimo, o tratamento 
de residuos urbanos e industriais, que 
producen verteduras, a introdución de 
pragas mariñas, etc.
Este tipo de cambios dan lugar a varia-
cións na temperatura da auga, cambios 
na salinidade, pH e no aumento da pre-
senza de algas tóxicas: en Galicia existe 
unha elevada frecuencia de episodios 
de mareas vermellas nas augas das rías, 
que son monitorizadas polo Instituto 
Tecnolóxico para o Control do Medio 
Mariño (INTECMAR) para o desenvol-
vemento das actividades de acuicultura 
e marisqueo.

 > Perda e transformación das 
praias e sistemas dunares

O desenvolvemento urbanístico, o tu-
rismo e as actividades de extracción e 
dragaxe de area son causas humanas 
de erosión e mobilidade litoral que 
afectan tanto ás praias como aos siste-
mas dunares.
Os sistemas dunares ben desenvolvidos 
compensan os eventos erosivos que se 
producen na costa durante os tempo-
rais. As dunas devolven parte da area 
que captaran durante as condicións de 
bo tempo e doutra banda amortecen o 
efecto da ondada incidente, ao ser máis 
porosas e con menor pendente que un 
rompente. Á súa vez, as barras subma-
reais forman barreiras areosas que di-
siparán a enerxía da ondada, facendo 
romper as ondas máis grandes lonxe da 
praia seca.
Por iso, a extracción de areas ou a ocu-
pación e transformación de praias e 
dunas para a instalación de vías de 
comunicación ou paseos marítimos, 
fins urbanísticos, turísticos ou de lecer 
(como campos de golf) desencadean 
procesos de erosión e deterioración 
destes ambientes, en moitas ocasións, 
de maneira irreversible.
Doutra banda, as obras de defensa 
costeira tamén afectan á estabilidade 
das praias. Os diques, espigóns e outros 
rompentes e obras portuarias inte-
rrompen o transporte lonxitudinal de 
sedimentos, creando zonas de depósito 
augas arriba da estrutura e das áreas 
sometidas a erosión augas abaixo; e 
mesmo chegan a cambiar a morfoloxía 
costeira ao variar o ángulo de inciden-
cia da ondada.

Imaxe 16. Mapa previo de risco por inundacións en concas costeiras e interiores da Demarcación
Hidrográfica Galicia Costa

Fonte: Plan hidrolóxico Galicia Costa
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Imaxe 17. Praia de Area, Viveiro

Imaxes 18 e 19. Barreiras artificiais en San Vicente, San Cibrao. Fonte: http://www.meteored.com e Fonte propia

Imaxes 20 e 21. Desembocaduras do río Xallas, Carnota, e do río Miñor, Nigrán
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A concentración de actividades na 
costa ou mar adentro fai que sexa ne-
cesario avaliar e protexerse fronte a ris-
cos derivados de accidentes e das súas 
posibles consecuencias. O afundimen-
to do petroleiro Prestige no ano 2002 
deu como resultado a maior catástrofe 
económica e ecolóxica na historia da 
costa galega. Un total de 63.000 tone-
ladas de petróleo foron derramadas 
polas costas galegas, chegando incluso 
a contaminación á Bretaña francesa, ao 
Reino Unido e a Portugal. Durante os 
primeiros seis meses tras a catástrofe, 
723 praias galegas sufriron a marea ne-
gra: 63 en Lugo; 390 en A Coruña e 270 
en Pontevedra. A vertedura supuxo un 
auténtico desastre ecolóxico e ambien-
tal para os ecosistemas mariños, do 
que moitas especies tardarán anos en 
recuperarse.

Este desastre continuou a alarmante 
secuencia de accidentes de barcos pe-
troleiros na costa galega, entre eles:

•	 O Polycommander no 1970, que em-
barrancou e se incendiou próximo 
ás Illas Cíes, deixando unha vertedu-
ra de 13.000 toneladas de petróleo.

•	 O Urquiola no 1976, que embarran-
cou e se incendiou en A Coruña, ver-
tendo un total de 100.000 toneladas 
que contaminaron as rías de Betan-
zos, Ferrol e Ares.

•	 O Mar Exeo no 1992, que sufría un 
accidente mentres se dirixía á refi-
naría na Coruña, derramando máis 
de 80.000 toneladas.

Só un 12% de derramamentos ao mar 
procede de grandes mareas negras, e o 
resto ten como causa verteduras ruti-

neiras de refinarías ou de buques.
Os accidentes que ocasionan vertedu-
ras poden proceder tamén de activida-
des económicas que se sitúan na costa. 
Cabe destacar as refinarías, a industria 
química e a extracción de gas ou de 
petróleo. A refinaría de Repsol en Bens 
(A Coruña) foi protagonista de varios 
episodios de contaminación nos últi-
mos anos, entre eles o accidente que 
tivo lugar en xaneiro de 2005 cando un 
fallo nunha válvula fixo que 1.000 litros 
de gasóleo se vertesen ao mar na cala 
de Bens.
A costa alberga numerosas zonas in-
dustriais polo que hai que controlar o 
posible risco de verteduras e establecer 
medidas de protección e reacción ante 
tales eventos.

A contaminación por actividades in-
dustriais, as urbanas sen depuración, 
contaminación agrícola e forestal e 
a xestión inadecuada dos residuos 
urbanos son tamén responsables da 
contaminación da costa e a calidade da 
auga (pH, salinidade, etc.). Estas acti-

vidades foron deteriorando a calidade 
das augas galegas pondo en risco sec-
tores económicos tan importantes para 
Galicia como a acuicultura, a pesca, o 
marisqueo e as actividades de lecer e 
turismo no mar.
Nos últimos anos déronse grandes pa-

sos para a depuración e saneamento 
das rías galegas, mellorando as Esta-
cións Depuradoras de Augas Residuais 
existentes e creando novas infraestru-
turas.

Os cursos fluviais constitúen a principal fonte de submi-
nistración de sedimentos á costa, onde son redistribuídos 
polas correntes litorais. As alteracións nos ríos ou nas súas 
concas de drenaxe poden xerar variacións na cantidade 
subministrada e, polo tanto, na morfoloxía da costa.
A deforestación de concas e a labradura para prácticas 
agrícolas acelera a erosión dos solos, cuxos produtos son 

transportados cara á costa. Prodúcese así un incremento 
no transporte sedimentario e, polo tanto, a progradación e 
sedimentación en deltas, esteiros, praias, etc.
Desde o século xx, a construción de grandes encoros nas 
concas e as derivacións para regadío deron lugar a un dé-
ficit sedimentario na costa e unha importante erosión dos 
litorais areosos.

 > Alteración dos cursos fluviais

 > Contaminación provocada por accidentes

 > Contaminación por actividades industriais e residuos urbanos
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A prevalencia de períodos de fortes ven-
tos e treboadas é significativa nalgun-
has zonas, onde causa frecuentemente 
danos en infraestruturas e outros bens 
ou intereses. Debido á súa localización, 
as infraestruturas costeiras están máis 
expostas aos ventos fortes. Son factores 
que se deben ter en conta nos plans e 
normas de construción, de mobiliario 
urbano ou sistemas de aviso e protec-
ción ante eventos extremos.

Galicia é unha zona exposta a grandes 
temporais, exemplo diso son os que se 
identifican a continuación:

•	 En 1984 Galicia sofre o efecto do 
ciclón tropical Hortensia, que deixa 
seis persoas mortas, 50 feridas e 
cuantiosos danos materiais. En nov-
embro do mesmo ano, será o ciclón 
Klaus o que dará lugar a ventos de 
120 km/h, pero nesta ocasión non 
houbo danos persoais que lamentar. 
Sen embargo, en 1998, o forte vento 

é o causante de que o barco Disco-
verer Enterprise, que permanecía 
nos estaleiros de Astano de Ferrol, 
se desprendese dos seus amarres e 
esnaquizase a ponte das Pías, prin-
cipal acceso á cidade. Tamén no ano 
2000, as inundacións e fortes ven-
tos, de máis de 100 km/h, deixaron 
na comarca de Arousa dúas vítimas 
mortais, unha delas unha nena, ao 
caer un guindastre da construción.

•	 En novembro do 2005, os restos do 
furacán tropical Wilma causan da-
nos materiais, afectando especial-
mente á provincia de Pontevedra. 
Este furacán cruzou o Atlántico 
desde o Caribe, despois de causar 
importantes desfeitas materiais en 
México e Cuba, e chegou a Galicia 
transformado nun forte temporal. 
Ao ano seguinte, no 2006, o furacán 
Gordon causa múltiples desfeitas. 
Sen dúbida, o ano 2006 foi un dos 
anos con fenómenos máis devasta-
dores, xa que durante febreiro, mar-

zo e outubro Galicia padeceu tamén 
graves inundacións.

•	 O temporal Klaus azouta en 2009 
á costa galega con refachos de 198 
km/h, tres persoas morreron a cau-
sa do temporal. Ventos de 200 km/h 
deixaron sen luz 500.000 fogares du-
rante a noite, e outros sen liña telefó-
nica a outras 40.000 persoas.

•	 O temporal Becky deixa tras o seu 
paso unha vítima mortal e danos 
no paseo marítimo da Coruña no 
ano 2010. En febreiro de 2011, un 
gran temporal de vento e auga deixa 
cuantiosos danos nas infraestrutu-
ras costeiras.

Está a estudarse a posible influencia 
do cambio climático nun aumento da 
prevalencia destes fenómenos. O seu 
impacto notouse en casos como o fu-
racán Katrina (2005), o furacán Gordon 
(2006) ou o ciclón que azoutou Europa 
en 1987, causando a morte de máis de 
30 persoas.

Imaxe 22. Tormenta na ría de Vigo

 > Temporais e ventos fortes
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Un tsunami é unha onda ou unha serie 
de ondas oceánicas extremadamente 
longas xeradas por perturbacións aso-
ciadas principalmente con sismos que 
ocorren baixo ou preto do piso oceá-
nico. España sufriu varios tsunamis ao 
longo da súa historia, o máis recente 
en 2003, cando un terremoto ocorrido 
na costa de Alxeria xerou un tsunami 
que se propagou polo Mediterráneo 
e alcanzou as costas das Illas Baleares 
e o sueste español. O maremoto foi 
pequeno, pero aínda así xerou danos 
cuantiosos nos portos onde os efectos 
de resonancia amplificaron a altura da 
onda.
Máis desastroso foi o maremoto de 
1755, xerado polo coñecido terremo-
to de Lisboa. Aínda que a súa orixe se 
situou no golfo de Cádiz recibiu este 
nome polos danos que causou na ci-
dade lusa. Este terremoto xerou unha 
onda que nalgúns puntos chegou a 
superar os 15 m e que arrasou as cos-
tas do sur de Portugal, Algarve, golfo de 
Cádiz e noroeste de Marrocos, ademais 
de deixarse sentir con menor forza nas 
costas galegas e mesmo nas do sur de 
Inglaterra. Os danos inflixidos á cidade 
de Lisboa foron enormes, destruíndo o 
barrio baixo, así como afectando gra-
vemente ás poboacións cun total de 
15.000 persoas mortas. Aínda que os 
danos foron grandes non serían com-
parables aos que ocorrerían hoxe en 
día, cando as costas deste golfo foron 
poboadas por miles de complexos tu-
rísticos e residenciais. Se se producise 
un maremoto como o de Lisboa na 
actualidade, non se podería descartar 
que puidese afectar a algún punto das 
costas galegas.

O Proxecto Transfer (Tsunami Risk and 
Strategies for the European Region) da 
Unión Europea elaborou unha proxec-
ción dos efectos que os tsunamis po-
derían provocar en Europa a través de 
mapas de inundación por tsunami. 
Estes dótannos do coñecemento nece-
sario para planificar correctamente ru-
tas de evacuación, puntos de asistencia 
e medidas de mitigación, pero tamén 
nos proporcionan unha ferramenta 
básica na concienciación social, a pre-
vención e a planificación.
Así mesmo, o Plan Territorial de Emer-
xencias de Galicia (PLATERGA), inclúe 
dentro dos riscos naturais da comuni-
dade as nevadas, xeadas, inundacións, 
temporais, choivas intensas, derruba-
mentos, seca e sismos. Estes últimos, 
debido aos seus efectos instantáneos, 
son planificados sobre as consecuen-
cias do propio evento e non sobre a súa 
prevención, e son denominados como 
riscos potenciais de emerxencia, no 
que interveñen factores como:

•	 Frecuencia dos sucesos e as súas 
causas.

•	 Nivel de poboación en cada territo-
rio.

•	 Risco de carácter especial (incendios 
forestais, inundacións, temporais, 
nevadas, risco químico, sismos e o 
derivado do transporte de mercado-
rías perigosas).

No marco do PLATERGA desenvolveu-
se o Plan Especial fronte ao Risco Sísmi-
co en Galicia (SISMIGAL), que asegura 
a intervención eficaz e coordinada dos 
recursos e medios dispoñibles, co fin 
de limitar as consecuencias dos posi-

bles terremotos que se poidan producir 
sobre as persoas, os bens e o ambiente. 
Segundo o SISMIGAL, Galicia pódese 
cualificar como unha zona de activida-
de sísmica moderada, aínda que cun 
perigo medio debido á alta vulnerabili-
dade do parque inmobiliario. Dentro do 
SISMIGAL inclúense tamén os fenóme-
nos sísmicos potenciais con epicentros 
mariños (tsunamis). O foco máis pro-
bable dun tsunami que puidese afectar 
ás costas galegas está localizado na falla 
Xibraltar-Azores. En Galicia non existen 
datos históricos sobre danos orixinados 
por efecto dun tsunami. Esta ausencia 
de datos conduce a pensar que o risco 
de que se produza un tsunami que poi-
da afectar a Galicia é moi baixo.

 > Actividade sísmica/tsunami
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O clima da Terra depende de moitos factores, como a con-
centración atmosférica de aerosois e gases de efecto inver-
nadoiro, a cantidade de enerxía proveniente do sol ou as 
propiedades da superficie terrestre. Cando estes factores 
varían, xa sexa a través de procesos naturais ou humanos, 
producen un quecemento ou arrefriamento do planeta 
porque alteran a proporción de enerxía solar que se absor-
be ou se devolve ao espazo. Algunhas actividades huma-
nas intensificaron os devanditos procesos, especialmente 
desde finais do século XIX.
O gas de efecto invernadoiro máis importante producido 
pola acción do home é o dióxido de carbono. A súa con-
centración na atmosfera aumenta debido principalmente 
ao uso de combustibles fósiles e, en menor medida, aos 
cambios nos usos da terra.

 > Posible influencia do cambio climático nos riscos 
costeiros

A media anual da temperatura atmosférica aumentou 
entre 0,3 e 0,6 ºC1 desde 1900. Entre as posibles conse-
cuencias da variación de temperaturas do aire atópanse 
a elevación do nivel do mar e a frecuencia de treboadas2, 
inundacións e secas máis intensas e frecuentes; así como 
un aumento na temperatura da auga, que dá lugar a cam-
bios na calidade da auga e na fauna e flora de cada zona.
Segundo o IPCC (Intergovernmental Panel for Climate 
Change), mesmo no mellor dos escenarios, o aumento 
do nivel do mar carrexaría un grande impacto no medio 
e nas infraestruturas costeiras. Como consecuencia deste 
aumento do nivel do mar intensificaríanse os fenómenos 
de erosión costeira, inundacións, perda de hábitats e sali-
nización de acuíferos e do solo.
Sexa por causas naturais ou artificiais, comprobouse que 
durante o século XX, o nivel do mar aumentou arredor 
de 1,5-2,0 mm/ano, e na primeira década do século XX o 
incremento medio é de 3-1 mm/ano3. Segundo o estudo 

1 Esta media probablemente se incrementará no futuro.

2 Especialmente tormentas tropicais de verán, mentres que as tormentas 
extratropicais de inverno non parecen estar directamente relacionadas co 
quecemento global.

3 Esta media probablemente se incrementará no futuro.

realizado pola Xunta de Galicia Evidencias e Impactos do 
Cambio Climático en Galicia do ano 2009, o nivel do mar 
ascendeu nas costas galegas entre 2,0 e 2,5 cm por déca-
da desde 1940 ata a actualidade. Nas costas baixas, deltas, 
zonas húmidas costeiras e zonas de usos agrarios ou cons-
trucións na contorna de esteiros ou en chairas aluviais 
costeiras, o ascenso do NMM (nivel medio do mar) pode-

As principais consecuencias do 
cambio climático son o aumento do 
nivel do mar e o incremento da tem-
peratura atmosférica e da auga. Estes 

fenómenos poderían causar tamén 
cambios indirectos nas correntes, 

na composición da auga, na erosión 
e na frecuencia e intensidade de 

ventos e treboadas.

O cambio climático: ¿pode afectar aos riscos costeiros?
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ría implicar a súa inundación temporal 
ou permanente. As zonas máis vulnera-
bles son os deltas e praias confinadas 
ou reforzadas. A parte do litoral forma-
da por cantís de rochas resistentes non 
presenta normalmente problemas tan 
significativos. Con todo, hai un perigo 
potencial de estabilidade das costas 
formadas por cantís constituídos por 
materiais con baixa cohesión.
Os efectos máis importantes que o 
cambio climático pode ter sobre as 
praias son:

•	 Unha variación na cota de inunda-
ción.

•	 Un retroceso ou, no seu caso, avance 
da liña de costa.

Podemos prever, segundo o estudo rea-
lizado pola FEMP, Cambio Climático en 
las Ciudades Costeras, que se producirá 
un aumento total da cota de inunda-
ción en todo o litoral español, que é in-
ducido principalmente polo aumento 
do nivel medio do mar, que será máis 
acusado na cornixa galega e o norte das 
Illas Canarias, aumentando significati-
vamente a altura da onda.
Outro efecto nas praias é o retroceso da 
liña de costa. As praias constituídas por 
areas máis finas e maiores profundida-
des de corte, é dicir, as que reciben as 
ondas máis grandes, serán aquelas que 
experimenten o maior retroceso. É es-
perable un retroceso xeneralizado duns 
15 metros nas praias do litoral español 
para o ano 2050, tendo en conta un as-
censo do nivel do mar estimado de 15 
cm.

Con respecto aos posibles efectos en 
obras marítimas, o cambio climático 
pode supor importantes cambios no 
pase e inundación, tanto en estruturas 
en noiro como en estruturas verticais 
que conforman moitos dos paseos ma-
rítimos das nosas cidades. Coa finalida-
de de minimizar riscos sería necesario 
aumentar a altura deste tipo de noiros 
sobre un 20% de forma xeneralizada. 
Pero, en particular na costa galega, nas 
zonas máis castigadas pola ondada, 
esta porcentaxe podería ser insuficien-
te e sería necesario aumentar o tamaño 
ata o 50% da estrutura.
Con respecto ao litoral como recurso 
económico, e a súa relación co cam-
bio climático, evidénciase un grande 
impacto na distribución e evolución 
das poboacións de especies de interese 
pesqueiro. Produciuse un incremento 
en Galicia da presenza de especies de 
peixes de latitudes tropicais e subtropi-
cais, así como un descenso na presenza 
de peixes característicos de latitudes 
subpolares. Esta situación débese ao rá-
pido incremento das emisións de CO2 
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que, cando se disolve, reacciona coa auga dando 
lugar a ácido carbónico, que diminúe o pH dos eco-
sistemas mariños. Os datos recolleitos na publica-
ción da Xunta de Galicia Evidencias e Impactos do 
Cambio Climático en Galicia constatan que nas au-
gas adxacentes a Galicia o pH das augas superficiais 
diminuíu a unha taxa media de 0,052 unidades por 
década desde o ano 1975 ata a actualidade.
O informe da Xunta de Galicia menciona os descen-
sos significativos das capturas de sardiña e polbo e 
as súas relacións co cambio climático. Así mesmo, 
indica que o cultivo de mexillón en batea está a ser 
afectado polo cambio climático, producindo un me-
nor crecemento e a presenza dun número maior de 
mareas vermellas nas zonas de cultivo.
Xa hai moitos gobernos rexionais que están a aplicar 
plans específicos para previr o impacto do cambio 
climático na planificación costeira. O Consello Rexio-
nal de Bretaña (Francia) está a aplicar un plan deno-
minado Ambition and strategy to face with energetic 
and climate challenge. Tamén o Consello Rexional de 
Aquitania, en Francia, segue o plan Climate Plan for 
Aquitaine, para o período 2007-2013, co obxectivo de 
mitigar os impactos do cambio climático en diversas 
áreas de actividade socioeconómica. En Galicia, a 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraes-
truturas ten entre as súas funcións a de loita contra 
o cambio climático, para o que utiliza as seguintes 
ferramentas:
Sistema de observación e predición meteorolóxica 
de Galicia e a súa difusión, así como dos estudos cli-
máticos derivados.

•	 Desenvolvemento de medidas de adaptación so-
bre o cambio climático.

•	 Seguimento de inventarios de emisións de gases 
de efecto invernadoiro.

•	 Coordinación e seguimento da Estratexia Galega 
contra o Cambio Climático.

•	 Actuacións relacionadas co cumprimento do Pro-
tocolo de Quioto.

•	 Actuacións en materia de formación sobre o cam-
bio climático.

•	 Elaboración do “Programa Marco Gallego del 
Cambio Climático (2010-2012/2013-2020)”.

Esta loita está a realizarse noutras comunidades a 
través dun compromiso voluntario dos municipios, 
coa finalidade de superar os obxectivos establecidos 
pola UE para 2020 en materia de cambio climático, 
denominado Pacto de Alcaldes. A finalidade des-
te pacto é a elaboración dun Plan de acción para a 
enerxía sustentable a nivel local que permita reducir 
as súas emisións de CO2 nun 20% para o ano 2020, 
como resultado de aumentar nun 20% a eficiencia 
enerxética e cubrir un 20% da demanda enerxética 
con enerxías renovables.
No ámbito da educación ambiental vinculada ao 
cambio climático, a Xunta de Galicia ten en marcha 
un programa denominado “Climántica”, que ache-
ga estes contidos ás escolas e aos seus educadores e 
educadoras. Neste sentido o programa conta con di-
ferentes unidades didácticas, entre elas unha deno-
minada “Cambios no clima, cambios na auga”, onde 
se profunda sobre os efectos do cambio climático en 
ríos e mares. (http://www.climantica.org/).
De todos os xeitos, é necesario tamén ter en conta 
que todas as ameazas que se describiron exercerán 
diferentes impactos en función da vulnerabilidade 
de cada territorio. O dano pódese minimizar e a recu-
peración pode ser máis rápida e completa aplicando 
as estratexias adecuadas ao xestionar o territorio. 
Para conseguilo, é necesario coñecer a sensibilidade 
e capacidade natural de recuperación de cada zona 
costeira.
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Pódese definir a sensibilidade como o 
grao en que un sistema resulta afecta-
do, negativa ou positivamente, polos 
estímulos que está a recibir. O efecto 
pode ser directo, como os danos ma-
teriais dunha treboada, ou indirecto, 
como as consecuencias erosivas futu-
ras que producirá a perda de cuberta 
vexetal.
A sensibilidade é a forma en que a costa 
reacciona aos fenómenos, dependen-
do da súa tipoloxía. Se a reacción é 
unha transformación negativa (perda 
de recursos, ameaza para as persoas ou 
outros seres vivos...), se ademais é moi 
probable que se manifeste a ameaza, se 
non se crearon medidas de protección 
e se o sistema non é capaz de recupe-
rarse do impacto negativo, estamos 
ante un risco.
A costa pode ter unha evolución rever-

sible ou irreversible dependendo de 
axentes externos, tanto se son naturais 
como antropoxénicos en varios pe-
ríodos, zonas ou escalas. O equilibrio 
natural da costa é principalmente o 
resultado de intercambios e transferen-
cias de sedimento entre a zona mariña 
e a zona terrestre ou entre diferentes 
zonas mariñas. Desde o punto de vista 
destas dinámicas e segundo a diferente 
sensibilidade que presentan, pódese 
considerar que a costa atlántica eu-
ropea conta con tres tipos de liñas de 
costa: a costa areosa, a costa rochosa e 
as marismas costeiras.

•	 A costa areosa, tamén chamada cos-
ta móbil, está caracterizada pola pre-
senza de praias e sistemas dunares. 
Adoita haber tamén zonas rochosas 
dividindo as grandes liñas costeiras 

areosas atlánticas. Zonas de erosión 
e acumulación vanse alternando ao 
longo de toda a liña costeira; a ten-
dencia xeral dominante é, con todo, 
un declive da costa areosa debido ao 
déficit de area.

•	 A costa rochosa, de natureza com-
pacta, tamén sofre o impacto deste 
fenómeno de erosión da liña cos-
teira (por causas de orixe terrestre e 
mariña). A erosión dos cantís (costas 
rochosas) alimenta de sedimentos 
as zonas que os rodean.

•	 As marismas costeiras e esteiros son 
tamén moi comúns na costa atlán-
tica. Créanse en sectores costeiros 
que están relativamente protexidos 
da ondada, e que reciben unha sub-
ministración en maior ou menor 
medida de augas continentais.

O perfil das praias varía coas estacións, 
a dirección da ondada, o tipo de ondas, 
ventos ou o fornecemento de sedimen-
tos. Unha praia non é independente 
da súa contorna. Está a enviar e recibir 
sedimentos de fondos mariños e outras 
praias, polo que os cambios que afec-
ten a algunha delas ou ao fluxo de se-
dimentos poden provocar cambios na 
morfoloxía da praia. O problema da 
creación de infraestruturas que illan 
elementos de sistemas costeiros inter-
dependentes é unha tendencia xene-
ralizada e complexa de avaliar sen o 
asesoramento técnico adecuado.
No caso de existir dunas prodúcese un 
intercambio continuo entre a duna e 
a zona mergullada da praia, polo que 
alteracións dunha parte traerá conse-
cuencias sobre a outra. As dunas son un 
ecosistema en si mesmas e son impres-

cindibles para o mantemento natural 
de moitas praias.
Existen innumerables actividades hu-
manas que incrementan os efectos de 
erosión das praias: excesivos labores de 

limpeza, extracción de area ou circula-
ción por zonas danando a cuberta vexe-
tal. O exceso de elementos artificiais 
dificulta o intercambio de sedimentos 
e pon en perigo o equilibrio do sistema.

4. A  SENSIBILIDADE DAS NOSAS ÁREAS COSTEIRAS

Imaxe 23. Praia de Rodeira, Cangas do Morrazo

 > Sensibilidade da costa areosa:
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As costas rochosas son inestables pola 
interacción de diversos factores. Os 
procesos mariños ao pé do cantil pro-
vocan a súa erosión, e se existe unha 
subida do nivel do mar, aumentarán o 
seu alcance (altura). Esta erosión pode-
ría xerar tamén fenómenos de despren-
demento ou que se reduza a pendente 
da caída.
A erosión dos cantís e rochas costeiras 
en xeral supoñen tamén unha fonte de 
subministración de sedimentos, que 

pode ser imprescindible para o mante-
mento de costas areosas.
Esta erosión aumenta debido a algúns 
fenómenos antropoxénicos:

•	 A urbanización da parte alta do can-
til ou a creación de vías de comuni-

cación xera alteracións na dinámica 
de filtracións de auga ao subsolo.

•	 A extracción de gravas do fondo do 
cantil tamén o deixa máis despro-
texido ante o impacto da onda.

Unha marisma é unha zona chaira e protexida da ondada. 
Presenta áreas con cuberta vexetal, basicamente herbácea, 
e outras áreas que constitúen zonas de sedimentación a 
partir do transporte de sedimentos dos ríos e as mareas. De 
feito, unha das principais particularidades das marismas 
costeiras é a variación no volume de auga de mar ou auga 
doce, dependendo das mareas e do réxime hídrico.
As marismas son consideradas ecosistemas esenciais no 
mantemento de ciclos vitais de moitos tipos de peixes, an-
fibios, aves e insectos.
Este tipo de zonas está suxeito a impactos antropoxénicos 
que poden provir de moita distancia cara ao interior, xa que 
están moi afectadas pola hidrografía, as precipitacións e a 
composición dos sedimentos que arrastran os ríos. Estes 
sedimentos poden conter produtos agrícolas (fertilizantes, 
pesticidas...), residuos (verteduras ou augas sen tratar) ou 
arrastres de zonas forestais e agrícolas (a labradura e a de-
forestación aumentan a erosión e, en consecuencia, a can-
tidade de sedimentos arrastrados). Todos estes fenómenos 

modifican a calidade da auga e a morfoloxía das marismas 
costeiras e estuarios.
As marismas costeiras están afectadas polo desenvolve-
mento urbanístico, a agricultura, a caza, a pesca, as activi-
dades portuarias e as actividades industriais.
Ao longo dos anos realizáronse numerosos diques e cana-
lizacións por seguridade (ameaza de inundacións) ou por 
intereses económicos (gañar terras cultivables ou habita-
bles), pero esta política debe debaterse e revisarse. A limi-
tación da circulación da auga, impedindo que se alague 
unha zona coa marea, distorsiona os ciclos biolóxicos. Ta-
mén xera alteracións no ritmo de transporte de sedimentos 
e pode agravar os riscos que pretende evitar (inundacións). 
Para conservar as marismas costeiras é imprescindible re-
ducir os riscos costeiros de erosión, inundación e polución, 
preservando así estes importantes ecosistemas.
A preservación das marismas costeiras tamén contribúe á 
prevención contra inundacións das áreas costeiras e terra 
adentro.

Imaxe 24. Praia de Aguieira, Porto do Son

 > Sensibilidade da costa rochosa:

 > Sensibilidade de marismas costeiras e esteiros:
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Un dos factores máis significativos para determinar, medir e planificar a resposta ante os riscos costeiros é a análise dos bens e 
intereses ameazados. Os bens e intereses poden ser de varios tipos e algúns poden recibir un impacto directo ou a curto prazo, 
e outros máis a longo prazo. Hai que diferenciar:
Os intereses en risco no presente deben avaliarse para tomar medidas de tipo: prevención, vixilancia, aviso de perigos, prohi-
bición de acceso ou circulación...
Intereses con risco futuro, deberían ser reducidos ao máximo. As zonas onde se constrúa deben ser estudadas coidadosamen-
te, tomando en consideración os riscos aos que están expostas e se poden afectar ao nivel de risco doutras.

Debido á vulnerabilidade das costas, os riscos costeiros teñen uns impactos e consecuencias sobre os sistemas humanos 
(sectores económicos, actividades e infraestruturas) e sistemas naturais.

Impactos de riscos naturais ou humanos

Sistemas humanos  - Impacto nas actividades de lecer e turismo (actividades acuáticas, rutas e sendeiros litorais, 
desaparición de praias…)

 - Impacto na acuicultura e na pesca litoral na seguridade do seu desenvolvemento e na súa susten-
tabilidade.

 - Impacto na agricultura/forestal.
 - Impacto en zonas urbanizadas, perigos para as persoas, os bens e as infraestruturas.
 - Impacto sobre os recursos marisqueiros, tanto marisqueo a pé como á boia. (importante para 
organismos filtradores como mexillóns, ameixas, percebes, berberechos, etc.)

 - Impacto sobre a produtividade primaria das rías galegas.
 - Impactos sobre as poboacións costeiras de peixes.

Sistemas naturais  - Retroceso na liña areosa e na costa rochosa.
 - Impacto nos pantanos, desaparición ou contaminación de marismas e especies que alí habitan.
 - Inestabilidade de cantís.
 - Modificación das dunas cos ecosistemas que sosteñen.
 - Retroceso de praias.
 - Impacto no hábitat e especies naturais.
 - Impacto sobre a distribución das especies tanto mariñas como terrestres.
 - Impacto sobre as pradarías de espermatófitas —Zostera noltii e Zostera marina—, e as pradarías 
de algas pardas da costa atlántica.

5. EXPOSICIÓN DOS BENS E INTERESES AO RISCO

¿Que está ameazado polos riscos costeiros?
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O risco aumenta se hai máis bens ex-
postos ou se hai actividades humanas 
que provocan ou aumentan o perigo.
As tendencias que se observan, a nivel 

global, nas actividades humanas que 
poden afectar aos riscos costeiros son:

•	 Urbanización, litoralización das ac-
tividades humanas: concentración 

da poboación e da actividade eco-
nómica nas áreas costeiras como 
resultado do crecemento urbano, as 
actividades industriais, o turismo e o 
regadío. Obsérvanse así máis activi-
dades de risco tamén no mar, tales 
como o transporte de mercadorías 
perigosas que poden derivar en ver-
teduras por accidentes e contamina-
ción.

•	 Actividades de lecer e turismo masi-
vo: coa creación de novas infraestru-
turas, urbanización próxima á liña 
de costa, infraestruturas artificiais, 
actividades en medios naturais ou 
persoas en situacións de perigo.

•	 Sobreexplotación dos recur-
sos: control da explotación 
das augas no referente a re-
cursos pesqueiros e tamén 
minerais.

•	 Ecosistemas e medio natural: 
estes intereses téñense cada 
vez máis en conta na política. 
Aínda así, a súa fragmenta-
ción e debilitación fai que se 
vexan cada vez máis afecta-
dos os riscos costeiros.

A continuación analizarase a 
diferente capacidade que cada 
área ten para adaptarse e resistir 
a un perigo (capítulo 6), e des-
cribiranse os tipos de solucións  
(capítulo 7).

Imaxe 25. Ondada en Muxía

Imaxe 26. Actividades de ocio na praia de Bares

Tendencias na exposición a perigos na costa atlántica europea
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Ao tratar o tema da xestión dos riscos 
costeiros é preciso partir da avaliación 
de cada medio para recuperarse ou 
adaptarse aos cambios da súa con-
torna. Ademais, é esencial coñecer o 
nivel de vulnerabilidade de cada área. 
O enfoque deste tema debe destacar o 

valor intrínseco dos recursos que ten 
o propio medio natural para resistir 
as intervencións humanas e propor o 
apoio a esta capacidade de resistencia 
natural como unha estratexia global de 
protección.

Un fenómeno ou perigo convértese en 
risco se se produce sobre un territorio 
vulnerable. Por exemplo, as choivas in-
tensas producen risco de inundacións 
se o territorio está urbanizado de forma 
mal planificada, canalizacións insufi-
cientes, arrastre sedimentario que re-
duce a canle...
Por tanto, un risco costeiro é resulta-
do da confluencia dun perigo (natural 
ou artificial) e unha vulnerabilidade. 
Outro exemplo sería a circulación de 
buques con mercadorías perigosas (pe-
rigo) unida á falta de medidas contra 
a contaminación, portos de refuxio ou 
inspeccións (vulnerabilidade), o que o 
converte nun potencial risco de conta-
minación.
A debilidade dun sistema afecta á vul-
nerabilidade. A costa atlántica europea 
é débil debido á elevada e desordenada 
presenza humana, desaparición e frag-
mentación de espazos naturais, explo-
tación económica e un longo historial 
de agresións mediante verteduras, so-
breexplotación e extracción de áridos. 
Todos estes aspectos dificultan que se 
poida recuperar por si mesma, de for-
ma natural, dos danos provocados por 
un fenómeno extremo.
Unha costa sofre máis danos se ten 
máis intereses expostos, se sofre pe-
rigos máis intensos, se está peor pro-
texida ou se ten máis dificultades para 
recuperarse tras os danos.

FACTORES QUE INFLUIRÁN NA VULNERABILIDAD

Composición xeolóxica do terreo, que pode facelo máis exposto á erosión, des-
prendemen

Pendente da zona litoral e cuberta vexetal existente.

Tipo de bens e urbanismo: actividades económicas existentes, espazos de lecer, 
poboación do litoral e nivel de presenza humana en xeral. O nivel de planifi-
cación desas actividades, e se foron construídas tendo en conta o impacto de 
riscos costeiros.

Sistemas naturais: a fraxilidade de cada ecosistema pode variar. As marismas e 
sistemas dunares son especialmente fráxiles pola súa natureza cambiante. Os 
sistemas fluviais son moi sensibles a cambios no caudal ou á presenza de verte-
duras, que transportan e distribúen.

A vulnerabilidade depende da capacidade da sociedade para protexerse: crea-
ción de plans de emerxencia, avisos ou planificación urbanística adecuada. 
Aquí a educación, concienciación e comunicación tamén son ferramentas para 
reducir a vulnerabilidade.

6. CAPACIDADE DE RECUPERACIÓN E RESILIENCIA NATURAL

Pódese definir a vul-
nerabilidade como a 

susceptibilidade dunha 
poboación, sistema ou 

lugar de sufrir danos 
debidos á exposición a 

un perigo. A vulnerabili-
dade está directamente 
relacionada coa capaci-
dade para responder e 

recuperarse ante desas-
tres e perigos.

Nivel de vulnerabilidade: 
unha zona é máis vulne-
rable se non se conta con 
recursos para impedir que 
os perigos que a ameazan 
causen máis danos, ou se 
lle é máis difícil recuperar-
se deles.

Vulnerabilidade e resiliencia
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 > Como medir a vulnerabilidade dunha zona

Unha vez que se describiron os factores que inciden na 
vulnerabilidade, pódese establecer unha metodoloxía 
para medila seguindo os seguintes pasos:

•	 Inventario de bens ameazados: deberá incluír ecosiste-
mas, asentamentos humanos e actividades de lecer ou 
económicas que se desenvolven nas áreas ameazadas.

•	 Importancia dos bens ameazados: a existencia de áreas 
naturais protexidas ou que sirvan de refuxio. A existen-
cia de actividades económicas estratéxicas é outro fac-
tor que se debe ter en conta. Por suposto, as ameazas 
cara ás persoas converten algunhas vulnerabilidades 
en puntos de especial gravidade.

•	 Medidas de protección existentes para eses bens amea-
zados: o terceiro punto da análise da vulnerabilidade 
céntrase en plans de emerxencia, prevención ou ade-
cuación das instalacións para soportar o impacto do 
risco.

A vulnerabilidade refírese á tendencia de algo a sufrir da-
nos. O oposto é a resiliencia. A resiliencia é a habilidade 
dun sistema, comunidade ou sociedade exposta a perigos 
para resistilos, absorbelos, acomodarse a eles e recuperar-
se dos efectos do perigo nun tempo e formas eficientes, 
incluíndo a preservación e restauración da súa estrutura 
básica e funcións4.
O feito de que a costa sexa capaz de resistir e recuperarse 
por si mesma debería terse en conta cando hai que pla-
nificar accións contra os riscos costeiros. O estudo de tal 
capacidade axuda a entender cando se debería intervir e 
con que intensidade facelo. Tamén nos mostra métodos 
menos agresivos que poden estabilizar un ecosistema sen 
necesidade de grandes obras e infraestruturas.
Por tanto, a definición inclúe comunidades, a súa capaci-
dade de organizarse, aprender e mellorar, non só a capaci-
dade natural para facelo.
Os impactos son consecuencias (positivas ou negativas) 
dos perigos sobre os sistemas naturais e humanos.
Como consecuencia do concepto de resiliencia, os im-
pactos dos riscos costeiros deben analizarse desde dous 
puntos de vista:

•	 Impactos potenciais: impactos que poden producirse 
sen ter en conta a adaptación.

•	 Impactos residuais: impactos que se seguen observan-
do despois da adaptación.

4 http://www.vulnerabilityindex.net/index.htm

Cada tipoloxía de costa ofrece diferentes características e 
capacidades de recuperación natural. Preservar estas áreas 
pode ser un propósito en si mesmo, pero tamén é unha 
estratexia para preservar outros medios directamente rela-
cionados con elas. O concepto de “infraestrutura costeira 
natural” centra a atención na capacidade de certas áreas 
costeiras para protexerse contra a erosión, treboadas e 
inundacións5.

 > Función das costas areosas na protección fronte a 
riscos costeiros

As zonas areosas costeiras atlánticas desenvolven funcións 
moi importantes.
As costas areosas conservan a biodiversidade e a xeodiver-
sidade: as dunas e as praias asociadas ás mesmas, teñen 
un gran valor ambiental. Son ambientes con dinámicas de 
cambio moi rápidas e diversas, con especies difíciles de 
atopar noutros ambientes.

As dunas e praias son os dous principais depósitos de sedi-
mentos. Prodúcese un equilibrio dinámico entre elas que 
permite absorber os efectos das treboadas mariñas disi-
pando a enerxía. A adaptación aos cambios ou resiliencia 
é óptima cando o sistema non ten intromisións artificiais 
e é o suficientemente amplo.
As formacións dunares teñen un dobre papel protector. 
Por unha banda impiden a penetración do mar nas zonas 
inundables posteriores á duna, durante os episodios de 
fortes temporais, e doutra banda constitúen a reserva de 
area da praia que lle precede. Desta forma a duna actúa 
como un depósito de reserva de area que garante a con-
servación dos areais costeiros a longo prazo. Os depósitos 
dunares ben conservados, sen alteracións humanas que 
xeren a súa erosión, constitúen a mellor garantía de pro-
tección das praias costeiras galegas.
As praias e barras de area costeiras actúan como estrutu-
ras disipadoras da enerxía do mar, pero con todo son os 

5 Para máis detalles, consultar a publicación de ANCORIM: Overview of 
soft coastal protection solutions.

Cando as dunas preceden áreas baixas, 
xogan un papel similar aos diques, 

e poden protexer fronte a inundacións.

Proteccións e defensas naturais
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elementos litorais máis vulnerables. A 
construción de infraestruturas (estra-
das, portos, recheos, espigóns...) poden 
alterar a súa dinámica diminuíndo esta 
capacidade ou mesmo facéndoas des-
aparecer. A enorme importancia que 
teñen as praias e areais no sector tu-
rístico obriga a coñecer a calidade am-
biental e a vulnerabilidade de cada tipo 
de praia, mediante o uso de descritores 
xeomorfolóxicos, bióticos ou de degra-
dación ambiental derivada da acción 
antrópica. Inventariar, describir, anali-
zar e tipificar, achegando consellos de 
actuación para cada praia en particular, 
pode ser a mellor metodoloxía para 
controlar, protexer e xestionar as praias 
de forma sustentable.

 > Función das costas rochosas 
na protección fronte aos riscos 
costeiros

As costas rochosas e sobre todo os can-
tís son barreiras naturais que preveñen 
riscos de inundación de orixe mariña. 
Por outra banda, a plataforma rocho-

sa costeira disipa a enerxía das ondas 
e mitiga a erosión na base dos cantís. 
Ademais, o material sedimentario que 
se desprende dos cantís pola erosión 
serve para alimentar as zonas sedimen-
tarias, as praias e as dunas.

 > Función das marismas costeiras 
na protección fronte aos riscos 
costeiros

A presenza de chairas intermareais 
mitiga a acción da ondada na costa. 
Nas marismas desenvólvense especies 
clave que son aquelas que organizan 
ou dan estrutura aos ecosistemas, ben 
pola súa capacidade para crear eco-
sistemas novos ou pola complexidade 
das súas relacións. Entre estas especies 
clave figuran as espermatófitas mari-
ñas (Zostera spp.) que forman extensas 
pradarías nas augas menos profundas 
de marismas e esteiros. As funcións que 
desempeñan abarcan a fixación de se-
dimentos e a protección do litoral fron-
te á ondada e os temporais, así como 
á provisión de hábitat para sustentar o 

recrutamento dun gran número de es-
pecies de vertebrados e invertebrados.
As pradarías de espermatófitas mariñas 
están a sufrir un declive acusado no li-
toral español e en todo o mundo, con 
taxas de perda global do 2% anual. Esta 
perda de superficie reflicte aspectos 
derivados do cambio climático, como 
a tendencia xeneralizada á erosión sub-
marina que se deriva do incremento 
do nivel do mar. Doutra banda, causas 
relacionadas coa actividade humana 
–deterioración da calidade da auga de-
bido ao aumento das verteduras desde 
terra, proliferación de construcións na 
liña de costa que inducen a erosión 
submarina e impactos directos por án-
coras e artes de arrastre– tamén xeran 
danos nas pradarías de espermatófitas.
De vital importancia á hora de realizar 
a planificación costeira é saber que o 
tempo de recolonización das pradarías 
de espermatófitas mariñas do Atlántico 
é de aproximadamente unha década, 
fronte ás costas mediterráneas onde o 
proceso pode durar varios séculos. En 
virtude disto, podemos concluír que na 
costa atlántica estamos aínda a tempo 
de reverter o proceso de degradación 
que experimentan estas especies clave.

Imaxe 27. Medidas de protección ante a circulación de persoas en marisma, Catoira

Imaxe 28. Cabo de Estaca de Bares

As marismas xogan un papel importante, filtrando auga que se transfire desde o interior cara ao mar 
a través dos sistemas fluviais. Ademais, teñen o papel de conservar un ecosistema moi rico e sensible. 
As marismas costeiras son un dos hábitats naturais máis escasos. A maioría das aves mariñas e moitos 

peixes dependen destas contornas.
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Esta guía non pretende expor verdades universais nin so-
lucións “máxicas”, senón que conta brevemente experien-
cias, exemplos, que en maior ou menor medida axudaron 
a mellorar certos espazos costeiros europeos e que poden 
servir de referencia para o desenvolvemento e posta en 
práctica de novas solucións para a mellora da xestión dos 
riscos.
Dous aspectos mostraranse a continuación:

•	 A importancia da xestión e dunha aproximación mul-
tidisciplinar que debe ser integrada nas políticas públi-

cas, tendo en conta todos os sectores implicados6.

•	 Repaso ás principais solucións técnicas existentes para 
mitigar o impacto dos riscos costeiros, centrándose na 
erosión e a mobilidade costeira7.

6 Para máis detalles, consultar a publicación de ANCORIM: Governance 
and integration of coastal risks issues in land planning processes.

7 Para máis detalles, consultar a publicación de ANCORIM: Overview of 
soft coastal protection solutions

Para mellorar a prevención e xestión 
dos riscos costeiros, débese partir de 
realizar unha adecuada planificación 
e xestión pública, ademais de ofrecer 
unha serie de solucións técnicas.

a) Planificación e xestión pública

a.1.) Principais recomendacións euro-
peas: xestión integral das zonas costei-
ras e planificación espacial marítima

Desde 2002, a Unión Europea promo-
ve a adopción da Gestión Integral de 
las Zonas Costeras (GIZM)8 por parte 
dos actores locais en todos os países 
europeos (Recomendación 2002/413/
EC), co obxectivo de xestionar as áreas 
costeiras desde unha perspectiva 
sustentable e integrada, tomando en 
consideración os diferentes intereses 
(económicos, sociais, ambientais...) e 
os actores implicados.
A Gestión Integral de las Zonas Coste-
ras alcánzase mediante a organización 
e colaboración de todas as autoridades 
implicadas responsables, os sectores 

8 http://ec.europa.eu/environment/iczm/
home.html

relacionados e as comunidades locais. 
A aplicación da Gestión Integral de las 
Zonas Costeras non depende da Co-
misión Europea, senón dos Estados, 
que deben definir a súa aplicación de 
acordo co seu propio marco lexislativo 
e institucional.
A Comisión Europea tamén promo-
ve a Planificación Espacial Marítima 
(PEM)9, coa publicación en 2008 do 
mapa de planificación espacial ma-
rítima, que se elaborou en estreita 
colaboración con numerosos axentes 
do sector. A Planificación Espacial 
Marítima é un proceso deseñado para 
promover o uso racional e sustentable 
do mar e equilibrar os diferentes inte-
reses, incluíndo aspectos ambientais 
para mellorar a calidade das decisións 
tomadas. Todo isto leva á creación de 
Planes Marítimos Espaciales. Os países 
da Unión Europea non están obrigados 
a desenvolver Planes Espaciales Marí-
timos, pero desde a Comisión Europea 
anímase a adoptalos.
Na actualidade, a Comisión Europea 
está a traballar nunha Política Maríti-

9 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_
planning_en.html

ma10 Integrada para conectar todas as 
políticas que afecten a explotación da 
costa e o mar e a súa xestión, entre elas 
PEM e GIZM.

a.2.) Xestión costeira: ¿Quen toman as 
decisións?

Cada país ten unha estrutura política e 
de competencias diferente, que afectan 
aos riscos costeiros, dependendo das 
institucións, historia e prácticas. Aquí 
preséntase unha breve descrición da 
situación dos países participantes en 
ANCORIM.
En España existe un goberno altamente 
descentralizado, polo que se necesitan 
organismos multinivel para a xestión 
costeira. España está dividida en comu-
nidades autónomas e cada unha ten un 
plan costeiro rexional. Non existe unha 
estrutura homoxénea de xestión en 
cada rexión pero hai principios xerais 
para cada unha delas (EU, 2002).
En Galicia son a Consellería do Mar e a 
Consellería de Medio Ambiente, Terri-
torio e Infraestruturas as que realizan 
a xestión costeira. Tamén participan 

10 http://eu.europa.eu/maritimeaffairs/subpa-
ge_en.html

7. SOLUCIÓNS POTENCIAIS PARA MELLORAR A PREVENCIÓN
 E A XESTIÓN DOS RISCOS COSTEIROS

Xestión dos riscos costeiros
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en diferentes organismos e proxectos 
europeos para elaborar a planificación 
de uso e xestión da costa.
Así mesmo, existe o Plan Territorial de 
Emerxencias de Galicia (PLATERGA), 
que é un instrumento de carácter téc-
nico que comprende un conxunto de 
normas e procedementos de actuación 
que constitúen o sistema e dispositivo 
de resposta das administracións pú-
blicas fronte a calquera situación de 
emerxencia que se produza no ámbito 
territorial da Comunidade Autónoma 
de Galicia. Enténdese como emerxen-
cia para estes efectos aquela emerxen-
cia non ordinaria, é dicir, aquela que 
supera a capacidade de resposta dos 
dispositivos habituais de atención a 

emerxencias, e que non necesita, polo 
tanto, das medidas adicionais e extraor-
dinarias que supoñen a activación do 
plan. Ademais o PLATERGA establece 
os criterios e as directrices que per-
miten integrar nel os plans de ámbito 
inferior da Comunidade Autónoma de 
Galicia, tales como os de ámbito local 
(municipais e comarcais) ou de ámbito 
provincial.
En Francia o control dos perigos na 
costa está coordinado principalmente 
polo goberno central. Como parte do 
GZIM, o goberno francés animou a 
finais dos anos noventa Plans de Pre-
vención de Risco (PPRn) para favore-
cer o control do desenvolvemento de 
zonas costeiras. Nun país centralizado 

como Francia, promoveuse unha nova 
forma de traballar colaborativa, para 
permitir unha mellora na cooperación 
e complementariedade entre goberno 
central, institucións rexionais e autori-
dades locais.
Irlanda apenas desenvolveu plans 
globais de xestión de riscos costeiros. 
En 2007 diversas responsabilidades 
relacionadas cos riscos costeiros trans-
feríronse do goberno aos ministerios 
especializados, aínda que os mecanis-
mos de coordinación son insuficientes.
Portugal ten unha estratexia nacional 
con nove principios baseado no GIZM 
da UE. Neste país existe unha estratexia 
global, clara e baseada nas directrices 
europeas.

b) Exemplos de boas prácticas

Para pór en práctica as recomendacións da Unión Europea 
(GIZM), suxírense unhas liñas de traballo, baseadas nal-
gunhas experiencias que se aplicaron en diversos países.

b.1.) Boas prácticas de xestión

•	 Crear un órgano de coordinación onde estean repre-
sentadas todas as autoridades públicas responsables e 
o resto de entidades implicadas.

Como exemplo, no 2009 créase en Aquitania (Francia) a 
Agrupación de Interese Público (GIP), que organiza de forma 
global a xestión do seu litoral. O GIP inclúe, entre outros, 
representantes do goberno central, do Consello Rexional e os 
municipios costeiros. 
(http://www.littoral-aquitain.fr/spip.php?page=accueil). 

•	 Aprobar, actualizar e harmonizar políticas, lexislacións 
e programas para a xestión integral da zona costeira, 
considerando os riscos naturais e o cambio climático.
 - Xestión das concas fluviais.
 - Xestión de calidade da auga.
 - Planificación e ordenación do territorio litoral para 

evitar un crecemento incontrolado dos asentamen-
tos da poboación e infraestruturas.

 - Planificación das actividades económicas nas zonas 
costeiras (actividades de turismo e lecer, actividades 
agrícolas...): procura de formas máis sustentables, 
evitar solapamento de actividades, etc.

 - Xestión de residuos e outras fontes de contamina-
ción, realizando un control máis estrito.

A Consellería do Mar da Xunta de Galicia, a través do Plan 
territorial de continxencias por contaminación mariña acci-
dental para a comunidade autónoma (Proxecto de decreto 
CAMPGAL), pretende obter a máxima protección para as 
persoas, o ambiente e os bens que resulten o poidan resultar 
afectados en calquera episodio de contaminación accidental 
mariña. 
(http://conselleriamar.xunta.es/web/pesca/
detalleactuacion?content=/Pesca/Contidos/Plans_e_actua-
cions/actuacion_0021.html) 

En España debátese a posibilidade de aplicar instrumentos 
fiscais e non fiscais, como ecotaxas, ou realizar a adquisición 
pública ou privada de espazos litorais de especial valor 
natural para asegurar a súa protección.

Nas rexións do centro de Portugal definiuse un programa de 
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dominio público marítimo que ordena os usos e actividades 
na costa, realiza unha clasificación das praias e unha valora-
ción das praias estratéxicas.

•	 Definir as competencias dos distintos departamentos 
do goberno, organismos nacionais, rexionais e institu-
cionais implicados na xestión litoral, para evitar solapa-
mentos.

•	 Traballar no desenvolvemento sustentable a escala 
rexional para unha xestión máis adecuada. Cada rexión 
ten unhas peculiaridades diferentes.

•	 Ter en conta a opinión das persoas usuarias e profe-
sionais do mar e da costa, da comunidade científica, 
do persoal experto e das asociacións para a toma de 
decisións.

En Aquitania (Francia) cóntase co asesoramento de persoal 
experto en proxectos de ordenación para a toma de decisións.

En Gâvres (Bretaña francesa) púxose en práctica unha 
experiencia en 2011 que consistiu en organizar un diálogo 
construtivo entre a comunidade científica e o municipio 
recollendo as súas opinións, actitudes e preocupacións sobre 
os riscos costeiros.

•	 Transferir e intercambiar información entre os respon-
sables da xestión, de actividades e accións realizadas, 
para evitar duplicacións e compartir experiencias e 
solucións.

•	 Crear e/ou mellorar institutos, laboratorios e centros de 
investigación responsables de realizar estudos e ferra-
mentas operacionais para a xestión costeira.

b.2.) Boas prácticas a nivel técnico

Para axudar á xestión integral da zona costeira, débese au-
mentar o coñecemento, a concienciación e a implicación 
dos organismos responsables e entidades implicadas. Isto 
deberase facer mediante a creación e a análise de distin-
tas metodoloxías e ferramentas para a xestión costeira, 
as avaliacións de impactos, vulnerabilidade e adaptación 

relativas ás zonas costeiras:

•	 Recompilar e analizar boas prácticas interesantes de 
xestión integral da zona costeira para extraer conclu-
sións útiles para mellorar as estratexias de actuación.

•	 Recompilar e analizar os riscos que afectaron as costas 
no pasado (memoria de riscos) e as limitacións e malas 
experiencias nos plans de xestión para definir ou mello-
rar futuros plans.

•	 Capacitar e formar xestores, axentes e poboación en 
xeral mediante a realización de cursos, seminarios e 
xornadas.

•	 Crear infraestruturas 
de protección da cos-
ta e rexenerar praias 
e sistemas dunares, 
por exemplo, me-
diante a subminis-
tración artificial de 
area, a protección de 
cantís, a aplicación 
de sistemas by-pass, 
o uso de defensas “duras” contra a erosión (diques, pe-
dras ou espigóns) ou outras solucións mellores, como a 
revexetación de dunas, que permiten absorber de for-
ma natural a enerxía do mar, etc. 

Tanto en Galicia como no condado de Mayo (Irlanda), a 
rexión norte de Portugal e no Poitou-Charentes (Francia) se 
realizan distintas actividades de alimentación artificial de 
area nas praias e de rexeneración de dunas.

•	 Elaborar ferramentas didácticas (guías, manuais...) 
para concienciar e educar aos axentes do litoral, comu-
nidade educativa e o público en xeral.

•	 Realizar estudos técnicos para conseguir información 
sobre a situación dos recursos costeiros e o seu impac-
to. Esta información permitirá coñecer a situación e 
elaborar leis ou plans de actuación para previr compor-
tamentos futuros.

En España, a Plataforma Tecnológica para la Protección de la 
Costa y del Medio Marino, PROTECMA, traballa no desenvol-
vemento e implantación dunha estratexia de investigación, 
desenvolvemento tecnolóxico e innovación dirixida á protec-
ción da costa e do medio mariño; á prevención, resposta e mi-
tigación da contaminación mariña orixinada pola actividade 
antropoxénica e ao control e mellora da calidade das augas 
mariñas, costeiras e de transición. A coordinación desta 

É importante ter en conta as malas 
experiencias para mellorar 

a prevención de riscos futuros.
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plataforma realízase desde o CETMAR (Centro Tecnológico 
del Mar-Fundación CETMAR) en Galicia.  
(http://www.ptprotecma.es/protecma/index.php) 

Dentro do programa de ordenación e xestión da costa da 
Bretaña (Francia) realizouse un diagnóstico da situación da 
costa para establecer os retos de actuación.

•	 Crear ferramentas operacionais (bases de datos, SIX, 
observatorios, alertas temperás...) para mellorar as ca-
pacidades dos xestores litorais.
 - Posta en marcha de sistemas de seguimento e toma 

de datos sistemática de parámetros para a validación 
de modelos.

 - Cartografía da vulnerabilidade da costa fronte ao as-
censo do nivel do mar baixo distintos escenarios de 
cambio climático e a avaliación do seu impacto na 
costa e sobre os centros urbanos costeiros.

 - Creación de modelos de simulación de riscos e análi-
se dos seus efectos.

 - Avaliación das opcións de adaptación mediante ac-
tuacións sobre factores relacionados coa estabilidade 
do litoral, como o mantemento de descarga e submi-
nistracións sólidas dos ríos.

 - Avaliación de potenciais actuacións para favorecer 
a estabilización de praias e dunas, a construción de 
obras para limitar a capacidade de transporte da on-
dada incidente e as subministracións artificiais de 
sedimentos.

Na Bretaña (Francia) creouse un Sistema de Información Xeo-
gráfica (SIX) a partir de estudos previos da situación da costa, 
así como a implementación dun observatorio fotográfico 
para o seguimento da erosión no litoral.

En España, o Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino está levando a cabo o Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables, como elemento básico na planifica-
ción territorial para a identificación e xestión adecuada das 
zoas inundables, co obxectivo de diminuír os danos fronte a 
inundacións á vez que se preserva o espazo fluvial para lograr 
un estado ecolóxico. (http://www.marm.es/es/agua/temas/
gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/snczi/) 

Galicia conta coa Rede de Observación Ambiental, ROAGA 
(desenvolvida pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas), onde se obtén e procesa información sobre o 
estado ecolóxico das augas.

•	 Crear redes temáticas de información e/ou posta en 
contacto entre axentes, usuarios finais, autoridades e 
grupos de investigación, para que se poidan intercam-
biar opinións, experiencias, dúbidas (webs, foros...)...

Galicia lidera o proxecto europeo ARCOPOL (Espazo 
Atlántico) a través do Centro Tecnológico del Mar, en estreita 
colaboración con INTECMAR, o Servizo de Gardacostas de 
Galicia e Meteogalicia. ARCOPOL ten como obxectivo a me-
llora da capacidade de 
preparación, resposta 
e mitigación fronte ás 
verteduras de hidro-
carburos, substancias 
nocivas e potencial-
mente perigosas (SNPP) 
e inertes. ARCOPOL 
creou una rede atlán-
tica de organizacións e 
persoal experto que ten 
como finalidade pro-
mover o intercambio 
de información, experiencias e coñecementos na loita contra 
a contaminación mariña. No marco de ARCOPOL, INTEC-
MAR actualiza a cartografía de riscos de Galicia y desenvolve 
un sistema que permite integrar, visualizar e xestionar a 
información costeira máis relevante, os datos meteorolóxicos 
e oceanográficos, históricos e en tempo real, e a simulación 
da traxectoria das verteduras. Todo isto foi integrado no Plan 
Territorial de Continxencias (http://www.arcopol.eu). 

En Aquitania (Francia) foi creado un portal de comunicación 
entre a comunidade científica, persoal experto e goberno. 
(http://littoral-aquitain.fr).

Imaxe 29. Recheo de area en Nourriguel, Larmor(Francia)
© LeCornec/GéosAEL. Fonte: http://ancorim.aquitaine.fr/
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a) Catro posibles estratexias para 
a xestión dos riscos de erosión 
costeira

Ante os riscos de erosión costeira e 
inundación, pódense adoptar diversas 
estratexias, que resumimos en catro 
tipos e que implicarán a aplicación de 
diferentes técnicas:

•	 Non intervir: se os intereses en risco 
non xustifican a intervención ou se 
non hai intereses baixo risco, permi-
tirase continuar a tendencia natural 
e tratarase de limitar os impactos 
antropoxénicos. É a mellor solución 
en casos como problemas de ero-
sión que non constitúen un risco.

•	 Intervención limitada: se os inte-
reses requiren intervención pero 
non están expostos a un risco alto, 
a intervención debe desenvolverse 
usando métodos brandos ou non 
estruturais que acompañen os pro-
cesos naturais da mobilidade da liña 
costeira.

•	 Retirada estratéxica: se o valor dos 
intereses e o custo da súa protección 
non xustifican a intervención, os 
intereses son escasos ou as medi-
das de protección non garantirían a 
seguridade, pódese considerar esta 
opción. Serían zonas onde a análise 
custo-beneficio de establecer me-
didas para manter a liña de costa 
non xustifiquen medidas de inter-
vención. Pódese considerar a apli-
cación de medidas de protección 
natural ou artificial pero, en caso de 
retirada, temos tres opcións: quitar 
equipamentos das praias, retirar 
equipamentos e infraestruturas es-
casamente utilizados e evacuación 
de áreas con propiedades privadas. 
A evacuación pode ser definitiva ou 
pode ser reversible. En caso de ser 

definitiva, suporía unha nova reor-
ganización e planificación urbanís-
tica da zona.

Manter a liña costeira: se os intereses 
son grandes, as zonas deberían ser pro-
texidos mediante técnicas brandas ou 
duras.

b) O debate entre o uso de técni-
cas “duras” e “brandas”

As medidas aplicadas poden dividirse 
en técnicas duras ou estruturais e bran-
das ou non estruturais.

Técnicas duras, ríxidas ou estruturais:
Este tipo de solucións (diques, rom-
pentes, barreiras, canles...) funcionan 
establecendo e protexendo unha liña 
de costa que protexa os bens de inte-
rese. Estas técnicas mostraron algúns 
impactos negativos a medio prazo. Mo-
difican a dinámica costeira, xeralmente 
son moi caras, danan ecosistemas e 
empeoran a erosión. Ademais, estas 
técnicas non garanten unha protección 
total da poboación contra os riscos de 

erosión e inundación en caso de fortes 
treboadas.

Técnicas brandas ou non estruturais:
Serían equivalentes a “traballar co me-
dio natural” integrándose nas dinámi-
cas naturais do litoral e a mobilidade 
da liña de costa: enchendo praias con 
sedimento, reforestando ou devolven-
do vexetación onde desapareceu.... 
Este tipo de intervención ten unha du-
ración limitada no tempo, é reversible 
e as súas características dependen da 
evolución do ambiente a escala glo-
bal (cambio climático) e a escala local 
(planificación urbanística, número de 
visitantes...).
É importante lembrar que cada vez que 
estas intervencións se desenvolven, 
tanto se son ríxidas como flexibles, o 
medio que as rodea verase afectado. 
Poden provocar modificacións no 
balance de sedimentos, limitacións á 
circulación, afectar á biodiversidade, 
incrementar problemas de tráfico...
Unha das características máis intere-
santes das técnicas brandas é a súa 

Imaxe 30. Medida de protección da liña de costa na praia de Arealonga, Foz

Revisión das principais opcións para frear a erosión e a mobilidade da liña costeira
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Para axudar á xestión e/ou prevención 
dos riscos costeiros, a continuación 
preséntanse unha serie de boas prác-
ticas e casos de estudo levados a cabo 
nas rexións membro do Espazo Atlánti-
co Europeo ou outras rexións, para que 
se poidan transferir a outros contextos 
territoriais ou sirvan de inspiración 
para a proposta de novas iniciativas.

1. Caso de estudo no condado de 
Mayo (Irlanda)

O condado de Maio, en Irlanda, posúe 
unha lonxitude de costa de 1.168 km e 
conta cunha importante diversidade 
natural (esteiros, costa rochosa, siste-
mas dunares...) e zonas con vivendas 
rurais. O tipo de actividades costeiras 
máis comúns son a acuicultura, a pes-
ca, a cría de moluscos e o turismo.
Entre os riscos costeiros que ameazan a 
rexión, na zona prodúcense fortes pre-
sións derivadas do turismo, o aumento 
da urbanización e a expansión urbana, 
agravados polos efectos do cambio cli-
mático.
O caso de estudo céntrase en analizar os 
riscos naturais e implicacións do cam-
bio climático na zona a nivel microesca-
la e avaliar as políticas de planificación 
para coñecer se os riscos costeiros son 
incorporados nas decisións de ordena-
ción da zona costeira. Tamén se pro-
poñen unha serie de recomendacións 
mediante a análise de boas prácticas e 
medidas innovadoras para aumentar a 

capacidade de decisión.
 - Promotor: Marine Institute
 - Website: http://www.marine.ie/NR/

rdonlyres/23A63FDC-7F88-4226-
9538-0FAE7B5F7179/0/ClimateChan-
geImplicationsForesightSeries2.pdf

2.  Caso de estudo na península de 
Gâvres, l’Orient (Francia)

A península de Gàvres é unha zona moi 
sensible debilitada pola redución gra-
dual do nivel das súas praias e a enerxía 
da ondada. O temporal do 10 de marzo 
de 2008 provocou importantes inunda-
cións mariñas na rexión. Esta situación, 
aconsellou a realización dun estudo de 
loita contra as inundacións, onde se 
identificaron unha serie de solucións 
prácticas para limitar a erosión e man-
ter a protección contra o mar.

Continuando con esta iniciativa, pro-
ponse unha metodoloxía para moni-
torizar a liña costeira e as ferramentas 
usadas para iso, así como realizar un 
programa de educación pública.

 - Promotor: Observatoire Départeman-
tale de l’Environnement du Morbihan

 - Website: http://www.odem.fr/

3.  Caso de estudo da baía de 
Marennes-Oleron (Francia)

A zona de estudo é a baía marisqueira 
Marennes-Oleron que constitúe, xunto 
co resto de costa de Poitou-Charentes, 

a zona máis importante de produción 
de ostra en Europa. A actual actividade 
marisqueira da zona vese ameazada 
por riscos costeiros, como os efectos 
do cambio climático e as variacións na 
calidade da auga.
O caso de estudo propón unha me-
todoloxía de identificación de riscos, 
baseado no uso dun modelo de dis-
persión (Mars 2D), no que se simulan 
os efectos dos riscos que ameazan as 
granxas de cultivo de marisco.
A continuación, para a adaptación 
das zonas de cultivo ás variacións am-
bientais, proponse o uso dun modelo 
espazo-tempo de integración de varia-
bles ambientais para o establecemento 
de zonas de vulnerabilidade e testar un 
modelo para a produción offshore cun 
instrumento para a mellor especializa-
ción das postas e os riscos de disper-
sión.

 - Promotor: CREAA e IFREMER
 - Website: http://ancorim.aquitaine.

fr/368-adaptability-of-the-shellfish; 
http://wwz.ifremer.fr/institut

reversibilidad. A natureza dos mate-
riais empregados que se integran co 
medio que o circunda, tamén fai que 
unha técnica sexa branda. As técnicas 
brandas adoitan afectar a espazos máis 
limitados. 
Por exemplo: se un cantil ten risco de 
desprendementos, pódense realizar 

intervencións xeotécnicas que modifi-
quen as características de terreo (téc-
nica dura) ou apoiar a repoboación de 
vexetación (técnica branda). En xeral, 
as técnicas duras, ríxidas ou estruturais 
comprenden a creación de grandes e 
pesadas infraestruturas, moi caras de 
retirar ou modificar no futuro.

Imaxe 31. Cantil no condado de Mayo, Irlanda

Exemplos de boas prácticas no Espazo Atlántico europeo
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4. Caso de estudo Rías Baixas 
(España)

A ría de Vigo está situada nas Rías 
Baixas de Galicia, na costa noroeste de 
España. Esta zona conta cun elevado 
número de actividades socioeconómi-
cas costeiras: actividades portuarias, 

acuicultura (instalacións acuícolas en 
terra e estruturas flotantes), marisqueo, 
transporte marítimo, turismo, etc.
O obxectivo deste caso práctico é iden-
tificar as fontes potenciais de risco que 
poden afectar ás estruturas acuícolas 
flotantes (bateas) nas augas da ría de 
Vigo e calcular índices de idoneidade 
para a súa localización actual. Para iso, 
desenvólvese un modelo baseado na 
análise de SIX e tense en conta a distan-
cia desde as zonas acuícolas mariñas ás 
fontes potenciais de risco, mostrando 
as zonas máis idóneas para o cultivo 
dentro das áreas predefinidas de cul-
tivo na ría. Téñense en conta tamén 
outras variables ambientais relativas á 
calidade das augas (temperatura e sa-
linidade).

 - Promotor: CETMAR
 - Website: www.cetmar.org

5. Caso de estudo en Esmoriz e 
Cortegaça (Portugal)

Esmoriz e Cortegaça, no norte de Por-
tugal, son dúas rexións urbanas costei-
ras protexidas por catro diques e tres 
muros de protección que se atopan 
nunha situación altamente vulnerable 
e con áreas de alto risco. Nalgunhas 
destas zonas, a erosión avanzou bas-
tante, quedando só separada da pri-
meira liña de vivendas polas estruturas 
de protección costeira. Ademais, fóra 
da zona urbana, existe unha zona de 
bosque tamén afectada pola erosión 
e que está a producir a caída de varios 
centos de árbores.
O estudo ten por obxecto definir po-
sibles escenarios de mobilidade da 
liña costeira e propor escenarios alter-
nativos para a protección das frontes 
urbanas da costa, incluíndo outras 
opcións de xestión das zonas costeiras 
(por exemplo, xestión da realiñación 
costeira).

 - Promotor: Faculdade de Engenharia 
Universidade do Porto

 - Website: http://www.fe.up.pt/si/
web_page.inicial

6. Caso de estudo no Algarve 
(Portugal)

O estudo realizouse na costa sur de 
Portugal, no sector costeiro Quarteira-
Cacela, entre o paseo marítimo de 
Quarteira e a praia de Manta Rota. Ten 
unha extensión total de 63 km de lon-
go. Este espazo presenta unha zona 
de cantís, seguida por un sistema de 
dunas de area das illas e penínsulas da 
ría Formosa. Esta baía ten unha super-
ficie interior de 84 km2, que conta con 
marismas, bancos de area e unha com-
plexa rede de canles. 
Unha grande extensión da parte oeste 
do sector foi sometida a un proceso de 
erosión desde hai varias décadas. Este 
fenómeno acelerouse coas últimas 
treboadas e coa construción de em-
barcadoiros, peiraos, porto pesqueiro, 
etc., polo que nos atopamos ante un 
territorio litoral, onde se produciu a 
retirada dos sistemas de dunas e cantís, 
a diminución do ancho da praia e, en 
ocasións, a intensificación da erosión.
Ante este impacto, as autoridades lo-
cais puxeron en práctica medidas de 
protección e rehabilitación das praias 
en primeira liña de costa dos cantís ou 
o reforzo do sistema dunar das illas-
barreira:

•	 Rexeneración dos areais, con sedi-
mentos dos fondos mariños.

•	 Plantación de vexetación para pro-
mover a consolidación de dunas.

•	 Prohibición/regulación da ocupa-
ción costeira.

•	 Execución de proxectos para pro-
mover os procesos naturais de recu-
peración de dunas.

 - Promotor: LNEC-Laboratorio Nacio-
nal de Engenharia Civil

 - Website: http://www.lnec.pt

Imaxe 32. Acuicultura na ría de Vigo

Imaxe 33. Erosión no sistema dunar debido a 
tormentas
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7. Caso de estudo “BY-PASS” 
(Francia)

Este caso céntrase no aumento rápido 
(uns 200 m) producido na praia situa-
da na costa norte do dique da canle de 
Boucarot, debido ao tránsito sedimen-
tario (uns 100.000 m3/ano) cara ao sur.
A día de hoxe, a area rodea a zona e 
bloquea a entrada da canle. As conse-
cuencias foron un aumento da erosión 
(xa presente nas praias do sur) e, polo 
tanto, a necesidade dun reforzamento 
mediante obras pesadas (muros de 
contención, espigóns, fondos de rocha 
de zonas marítimo-terrestres). Desde 
1983, 15.000 m3/ano de area son ex-
traídas do norte da canle polo goberno 
municipal de Capbreton (mediante ca-
mión) para alimentar as praias do sur.
Un sistema de by-pass hidráulico foi 
posto en marcha co fin de substituír 
o sistema natural. Os sedimentos re-
colleitos na canle de Boucarot son ex-
traídos mecanicamente na praia norte 
para, a continuación, ser depositados 
nas praias do sur mediante un conduto 
ríxido enterrado e equipado con bura-
cos de saída para distribuír a area sobre 
os fondos mariños.

 - Promotor: SOGREAH
 - Website: http://littoral.aquitaine.fr/

IMG/pdf/qdpx_capbreton_texteo-
ca_dossier-2.pdf

8. Ferramenta práctica: modelo 
estatístico de predición de ondada 
(España)

Debido á subida do nivel do mar e á 
inundación de zonas de uso econó-
mico ou residencial, moitos expertos 
veñen alertando dos riscos derivados 
da ondada e os danos que provocan 
sobre praias e paseos marítimos, entre 
outros. Os proxectos de instalación de 
grandes boias para o aproveitamento 
da enerxía maremotriz ou eólica no 

medio mariño, así como a destrución 
de infraestruturas pesqueiras ou de 
acuicultura son outros riscos.
Nos últimos anos, o Instituto de Hidráu-
lica Ambiental da Universidad de Can-
tabria centrouse no estudo da ondada, 
desenvolvendo un modelo estatístico 
de predición. Os estudos determinaron 
que, dependendo das zonas, o tamaño 
das ondas pode oscilar moito entre as 
diferentes estacións do ano. A modo 
de exemplo, no Cantábrico as ondas 
poden superar os 7 metros nos meses 
centrais do inverno, no Atlántico varían 
entre os 6 e os 8 metros segundo área, 
mentres que no Mediterráneo as ondas 
mal superan os 3 metros.
A partir destes datos, puideron demos-
trar a validez da metodoloxía estatísti-
ca que desenvolveron e establecer as 
probabilidades e riscos dunha onda 
xigante, un vento tempestuoso ou 
unha subida extrema do nivel do mar. 
Todo iso considerando o actual cambio 
climático.

 - Promotor: Instituto de Hidráulica 
Ambiental de la Universidad de 
Cantabria

 - Website: http://www.ihcantabria.
unican.es

9. Ferramenta práctica: Sistema 
de Modelaxe Costeira (España)

O Sistema de Modelaxe Costeira (SMC) 
é unha ferramenta informática que 
inclúe un conxunto de metodoloxías 
e modelos numéricos, que permiten 
estudar os procesos costeiros e valorar 
as variacións que sofre unha praia de-
bido a eventos naturais ou actuacións 
humanas na costa. Fronte a un proble-
ma na costa, a metodoloxía permítenos 
definir que estudos debemos levar a 
cabo, que escalas espaciais e temporais 
debemos analizar, que ferramentas nu-
méricas debemos aplicar e os datos de 
entrada necesarios para a nosa análise.
Co SMC levan a cabo un estudo do 
impacto na a costa que pode producir 
unha proposta, por exemplo, a amplia-
ción dun dique de abrigo do porto. Así 
mostraría a propagación da ondada na 
zona, tendo en conto o porto actual e 
a ampliación do mesmo, o sistema de 
correntes, etc.

 - Promotor: Instituto de Hidráulica 
Ambiental de la Universidad de 
Cantabria

 - Website: http://www.ihcantabria.
unican.es/WebIH/en/software/smc.
aspx

Imaxe 34. Ondada na praia de Castro Baroña, Porto 
do Son
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10. Caso de estudo de Rosslare, 
condado de Wexford (Irlanda)

Neste estudo recóllese información de 
medidas adoptadas nos anos noventa 
no condado de Wexford (Irlanda) para 
frear a erosión e manter a liña costeira, 
como a rexeneración de praias e o es-
tablecemento de espigóns de rocha, en 
lugar de espigóns de madeira, como se 
fixo nos anos cincuenta e que se descu-
briu que supuñan a perda de sedimen-
tación ao longo da costa, ademais dun 
elevado custo deste material.

 - Promotor: DHV Group
 - Website: http://aqua.tvrl.lth.se/hh/

safe/PAP2/pap2.doc

11. Boa práctica de control do 
medio mariño e calidade da auga 
(España)

O Instituto Tecnolóxico para ou Control 
do Medio Mariño de Galicia (INTEC-
MAR), en España, vén realizando un 
programa de seguimento para o control 
do medio mariño e a calidade das augas 
costeiras de Galicia, para o desenvolve-
mento de actividades de acuicultura 
e marisqueo. Ademais desenvolve 
iniciativas no campo da oceanografía 
operacional e na loita contra a contami-
nación mariña accidental (como o caso 
do Prestige), estando integrado no Plan 
Territorial de Continxencias de Conta-
minación Mariña de Galicia.

Para iso, dispón dunha Unidade de 
Modelaxe Oceanográfica, que utiliza 
os coñecementos en modelización 
numérica, en oceanografía e meteo-
roloxía, para proporcionar respostas a 
situacións de emerxencia no mar (ver-
teduras ou seguimento de obxectos á 
deriva) e para diagnosticar e predicir a 
dinámica do sistema mariño e as súas 
consecuencias na calidade das augas. 
Pola súa banda, a Unidade de Docu-
mentación e Apoio Científico, recom-
pila información técnica, científica e 
operacional, elaborando e mantendo 
bases de datos.

 - Promotor: INTECMAR
 - Website: www.intecmar.org

 - Centro Europe Direct: www.dicoruna.es/ipe
 - CETMAR: www.cetmar.org
 - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: www.cmati.xunta.es
 - European Environment Agency: http://www.eea.europa.eu/
 - European Commission Environment-Integrated Coastal Zone Management (CZM): http://ec.europa.eu/environment/
iczm/home.htm

 - European Commission Environment-Projects of ICZM: http://ec.europa.eu/environment/iczm/projects.htm
 - Instituto de Hidráulica Ambiental. Universidad de Cantabria: http://www.ihcantabria.com
 - Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR): http://www.intecmar.org 
 - Proxecto ANCORIM: http://ancorim.aquitaine.fr/
 - Proxectos europeos: http://proxectoseuropeos.dicoruna.es
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