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Vista do Val do Toxa dende o núcleo de Foxo, na parroquia de Silleda (Silleda)

15.1 UNIDADE PAISAXÍSTICA: VAL SUAVE DO TOXA

LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE
4.056 Ha.
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ELEMENTOS INDIVIDUALIZADORES E CARACTERIZADORES 

• As pendentes predominantes suaves (<10%).

• Presenta unhas altitudes medias indo dos 300  aos 500 metros.

• Forte densidade de poboación e de núcleos, destacando a presenza do 
núcleo de Bandeira.

• A maior parte da unidade presenta unha especialización gandeira, con 
predominio de pasteiros e cultivos forraxeiros mesturados con sebes e 
bosques esqueléticos de ribeira. As matogueiras e as plantacións forestais 
de rápido crecemento teñen unha presenza residual, exceptuando o norte da 
unidade.

• As parcelas son de mediano tamaño, en función da concentración parcelaria. 
Historicamente esta área  tiña unha estrutura parcelaria minifundista.

• A área presenta unha alta accesibilidade visual debido á forte ocupación do 
terreo tanto por asentamentos como por vías de comunicación (autoestrada, 
N-525, N-640).

PRINCIPAIS VALORES 

• Zona de gran aproveitamento agrogandeiro.

• Núcleo de Bandeira.

• Pazo de Cascaxide e contorna.

• Igrexa románica de San Pedro de Ansemil.

• Ruta Xacobea Vía da Prata.

• Festa da Empanada de Bandeira.

• Concentración de muíños ao longo do río Toxa.

• Ó norte da Unidade localizase  o LIC-ZEPVN  Sistema fluvial Ulla-Deza.

• Gravado rupestre Castro de Primadorna (BIC).

• Fortaleza de Chapa (BIC).

Vista de Bandeira dende a parroquia de Chapa (Silleda) Igrexa románica de San Pedro de Ansemil, parroquia de Ansemil (Silleda)
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OBXECTIVOS E ACCIÓNS DE CALIDADE PAISAXÍSTICA

ESTRATEXIAS URBANAS, RURAIS E INDUSTRIAIS

a) Crear un modelo urbano identitario e sostible na Bandeira e Silleda.

• Conservar e rehabilitar o patrimonio arquitectónico e arqueolóxico.

• Favorecer o esponxamento da mallas internas de Silleda e Bandeira 
mediante a creación de novos espazos libres e zonas verdes. Favorecer a 
compactación  no núcleo da Bandeira en vez dos desenvolvementos lineais 
a carón da N-525 e PO-204. 

b) Fomentar un desenvolvemento urbano (Silleda) integrado coa contorna.

• Favorecer unha transición entre o espazo urbano e a contorna rural.

• Integrar e pór en valor as masas caducifolias (carballeiras e soutos) nas 
zonas verdes dos novos desenvolvementos, que teñen que ter en conta a 
localización da malla urbana, nun promontorio.  

• Favorecer a continuidade das liñas visuais cara o leste  e oeste, destacando  
a percepción cara o Val do Toxa. 

• Ordenar as traseiras e os bordes urbanos dando imaxe de calidade e  conxunto.

• Conservar e integrar os núcleos rurais próximos á malla urbana de Silleda 
nos futuros desenvolvementos ou actuacións urbanísticas.

• No caso de Silleda, potenciar e poñer en valor o Castro de Toiriz, como un 
gran espazo de lecer que lle daría un claro fito identitario á vila. 

• Evitar os crecementos periurbanos que desvirtúen os núcleos rurais.

• Integrar o contexto rural no urbano mediante a creación de hortos urbanos. 

c) Desenvolver un modelo de asentamentos rurais  sostible, integrado 
coa súa contorna e coherente coas características do sistema de núcleos.

• Limitar  os desenvolvementos lineais  ao longo da estrada N-525.

• As novas construcións presentarán unhas características texturais, 
cromáticas e volumétricas integradas na Unidade. 

• Respectar a coherencia e unidade das edificacións tradicionais e fomentar a 
súa rehabilitación. As novas edificacións afastaranse da liña de cumios e das 
canles fluviais, na medida do posible.

• A expansión dos núcleos rurais apoiarase no entramado existente non 
desvirtuando a morfoloxía tradicional.

• As edificacións de grandes dimensións colocaranse preferentemente en 
paralelo ás curvas de nivel ou optando pola construción de distintas naves en 
terrazas sucesivas a diferente nivel.

Construcións tradicionais  no núcleo de Igrexa, na parroquia de Breixa (Silleda)
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ESTRATEXIAS NATURAIS, ECOLÓXICAS E PRODUTIVAS

d) Conservar o mosaico agrogandeiro e forestal tradicional nas zonas 
sen concentración.

• Conservando os peches tradicionais (valados de pedra).

• Recuperando e poñendo en valor os camiños e corredoiras existentes en 
vez de crear un novos.

• Conservar as masas caducifolias autóctonas (bosque de ribeira, 
carballeiras e soutos)

• Fomentar as actividades agrogandeiras, especialmente as ecolóxicas, nas 
zonas de agras, regulando os usos forestais de eucalipto e piñeiro.

• Potenciar a permanencia das sobreiras e sobreirais a través do seu 
uso tradicional como complemento alimenticio nos prados ou do uso da 
súa cortiza.

• Pór en valor a biodiversidade da unidade.

e) Recuperación e restauración das canteiras de Campomarzo.

f) Protexer e pór en valor o río Toxa e o LIC-ZEPVN Sistema fluvial 
Ulla-Deza.

• Limpar e acondicionar a canle e as ribeiras do Toxa, para que permitan o 
desfrute da poboación.

• Acondicionar e protexer o ZEPVN Sistema fluvial Ulla-Deza.

g) As novas actuacións deben permitir a conectividade ecolóxica e 
visual ao longo do val fluvial.

ESTRATEXIAS CULTURAIS, PATRIMONIAIS E TURÍSTICAS

h) Potenciar a ruta xacobea e outras rutas de sendeirismo.

• Potenciar rutas de sendeirismo apoiándose na Vía da Prata. Estas rutas 
poden difundir a riqueza cultural e natural existente na Unidade. 

i) Pór en valor o patrimonio arquitectónico da unidade.

• Restaurar e pór en valor os muíños do Río Toxa.

Vista do río Toxa  dende Ponte de Pedra, na parroquia de Negreiros (Silleda)



Autoestrada

Estradas

Ferrocarril

Rede hidrográfica

Límite municipal

Edificación

Unidade paisaxística



1
5

.1
. V

a
l s

u
a

v
e

 d
o

 T
o

x
a

0 2 km

H
. U

n
id

a
d

e
s
 p

a
is

a
x
ís

tic
a

s


	15.1.Val suave do Toxa.pdf
	Página 1
	Página 2


