
Que é a Xestión Integrada?

A importancia estratéxica destas áreas cobra, se
cabe, unha maior grado en Galicia, cuxa franxa
costeira proporciona un amplo conxunto deA i él d i l l i

A importancia do litoral

costeira proporciona un amplo conxunto de
singularidades xeográficas, sociais e administrativas.

As zonas costeiras revélanse de vital relevancia para
os territorios que delimitan, pois adoitan exercer de
elemento aglutinante da poboación coa conseguinte Normativa

Dende o ano 1996, a Comisión Europea está a
traballar na promoción de proxectos que contribúan

dependencia das actividades económicas nelas
xeradas. Paralelamente, dita concentración afecta en
boa medida aos ecosistemas e hábitats presentes.

Normativa

traballar na promoción de proxectos que contribúan
a frear o deterioro e mellorar a situación das zonas
costeiras na Unión Europea.

boa medida aos ecosistemas e hábitats presentes.

A situación exposta representa un reto para as
administracións responsables, que deben atopar a

Algúns dos principais avances ao respecto recóllense
en:

• (COM/00/545 de 8 Sept. 2000)

maneira de xestionar a zona costeira sen renunciar a
traballar a prol de ámbalas dúas metas; o
desenvolvemento económico e a protección dos (COM/00/545 de 8 Sept. 2000)

• (COM/00/547 de 17 Sept. 2000)
• (COM 2007/308)

desenvolvemento económico e a protección dos
recursos naturais.

A Xestión Integrada da Costa
• Decisión nº 1600/2002/CE
• Directiva 2008/56/CE
Entre as últimas

A Xestión Integrada se ten identificado como o
mecanismo necesario para asegurar o

i g

Entre as últimas

propostas, en

marzo de 2013,

mecanismo necesario para asegurar o
desenvolvemento sostible das Zonas Costeiras, un
ámbito complexo tanto dende o punto de vista físico

a Comisión puxo

en marcha unha

como socioeconómico.

As zonas costeiras teñen sido recoñecidas pola UE
como áreas especialmente sensibles como soporte de

nova iniciativa

conxunta sobre

como áreas especialmente sensibles, como soporte de
poboación, de actividades produtivas, con gran
diversidade biolóxica e fonte de recursos.

Xestión Integrada

das Costas e a

O d dOrdenación do

Espazo Marítimo.

Obxectivos O concello de Sada e a Obxectivos 
do proxecto

O concello de Sada e a 
Ría de Betanzos

A existencia de estruturas xeomorfolóxicas tan O obxectivo do proxecto é a posta en marcha unha

O papel do concello de Sada Obxectivos

especiais como as rías galegas, nas que conflúen e
interactúan tanto servizos ecosistémicos como
presións de ambos medios acuáticos converten ao

O obxectivo do proxecto é a posta en marcha unha
iniciativa piloto en Galicia de Xestión Integrada de
Zonas Costeiras, liderado polo Concello de Sada no
b d d d d dpresións de ambos medios acuáticos, converten ao

concello de Sada nunha magnífica oportunidade
para o emprego dunha ferramenta de

ámbito da Ría de Betanzos, dentro da Reserva de
Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”,
que permita:

desenvolvemento como a Xestión Integrada de
Zonas Costeiras.

I. Coñecer en detalle a situación do litoral da Ría
de Betanzos, tanto biolóxica como económica e
socialmente así como visualizar as súassocialmente, así como visualizar as súas
potencialidades orientadas ao emprego.

II. Deseñar un Sistema de Información Xeográfica.

III. Definición entre todos os axentes implicados de
obxectivos ambientais.

Os Grupos de Acción Costeira

Como resposta á necesidade de fomentar a
sostibilidade social, económica e ambiental, A Xunta

IV. Promover a conexión social, a cooperación e a
participación no proxecto.

V. Fomentar o aproveitamento sostible dos recursos

Os Grupos de Acción Costeira

de Galicia puxo en marcha no ano 2007 o
Programa de “Acción Costeira”.

D i é d d l ifi ió

V. Fomentar o aproveitamento sostible dos recursos
naturais da Ría.

VI. Procura de sinerxías dos sectores turístico e
Deste xeito, a través do proceso de planificación
participativa levado a cabo dende o Grupo de
Acción Costeira Golfo Ártabro, así como o

mariñeiro.

VII. Promover a educación ambiental no litoral.

instrumento institucional e de competencias que
representa o Concello de Sada, conséguese articular
unha canle idónea para a posta en marcha desteunha canle idónea para a posta en marcha deste
tipo de procesos de xestión e desenvolvemento.



Actuacións a Actuacións a 
desenvolver

As Reservas de Biosfera integran zonas de
ecosistemas costeiros, buscando conxugar a
integración da poboación e da natureza, a fin deintegración da poboación e da natureza, a fin de
promover un desenvolvemento sostible mediante a
participación, o intercambio de coñecementos e a
capacidade de adaptación da sociedade

A.ACCIÓNS DE ANIMACIÓN

II Vi it h i i h d capacidade de adaptación da sociedade.

A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras
do Mandeo (MCeTM) foi declarada pola UNESCO o

II. Visita a unha experiencia en marcha de
programas de XIZC.

III. Reunións de diagnose e propostas.
28 de maio de 2013. Abarca unha superficie de
114.000 ha, situada entre as rías do Burgo e
Betanzos e conformada polas cuncas dos ríos Mero eB.ACCIÓNS DEMOSTRATIVAS

Barcés.

Destaca pola representación que posúe de tres das
catro paisaxes definidas para Galicia unha

I. Investigación do estado do litoral da Ría de
Betanzos; problemas e oportunidades.

catro paisaxes definidas para Galicia, unha
elevada diversidade biolóxica e unha importante
representación de hábitats naturais. Inclúe área
lit l t i t íti

II. Realización dun SIX accesible dende Web.

III. Programa de voluntariado ambiental no
concello de Sada. litoral, o espazo costeiro entre o espazo marítimo e

o continental e a área continental, limítrofe coa zona
costeira.

IV. Concurso gastronómico con produtos mariñeiros.

C.ACCIÓNS DE DIVULGACIÓN

I. Seminario sobre XIZC en Sada.I. Seminario sobre XIZC en Sada.

II. Difusión nos medios de comunicación dos logros
do proxecto.

D.ACCIÓNS DE AVALIACIÓN

I. Plan de seguimento das accións do proxecto.

II. Elaboración de informe final.

Cómpre destacar tamén que ahttp://xizcriadebetanzos.wordpress.com
zona alta da Ría de Betanzos
está formada polo estuario e
o curso baixo do río Mandeo.

Esta área atópase integrada dentro do Lugar de
Interese Comunitario “Betanzos-Mandeo”, dentro da
Rede Natura 2000 a nivel europeo, e Zona deN 000 p ,
Especial Protección dos Valores Naturais no que se
refire ao ámbito galego.

O municipio de Sada emprázase no sectorO municipio de Sada emprázase no sector
noroccidental galego, enmarcado nas Rías Altas e
máis concretamente dentro da ría de Betanzos.
Abrangue unha superficie total de preto de 28 km2,Abrangue unha superficie total de preto de 28 km ,
contando cunha poboación de 15.000 habitantes
repartidos entre as súas 8 parroquias.

O á t t i i id d á id dO seu carácter costeiro e a proximidade á cidade
de A Coruña (20 km) perfilan a súa fisionomía
socioeconómica. Así, a pesca e o turismo destacan

d d l ientre os motores de desenvolvemento existentes.

A preocupación por reforzar o crecemento do seu
territorio levan aos seus responsables a promover o

Promove:
Concello de Sada

presente proxecto centrado na Xestión Integrada da
Zona Costeira, co obxectivo de mellorar as
condicións ambientais futuras da ría de Betanzos,
fi it t tibl dafianzar o aproveitamento sostible dos seus recursos
e a adquisición de novas responsabilidades
medioambientais, procurando a creación de
emprego coa identificación de novas oportunidadesemprego coa identificación de novas oportunidades.

ÁO Grupo de Acción Costeira Golfo Ártabro é unha
entidade sen ánimo de lucro de carácter
supramunicipal de cooperación e compromiso. Está
formado por distintos axentes tanto públicos como
privados da zona, con especial protagonismo dos
pertencentes e relacionados co mundo pesqueiro.


