
 

 
 
 
 
 
 

 
Este proxecto técnico foi aprobado no Pleno do Consello Galego 

de Estatística do día 23 de xullo de 2010 



31105 Superficies agrícolas 
PROXECTO TÉCNICO 
 

ESTIMACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS A PARTIR DE TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS 
E DE MOSTRAXE 

 
Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal 

SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE GALICIA 

Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural 

Consellería do Medio Rural 

 

Obxectivos concretos da investigación 
 

Este documento pretende servir de soporte para describir unha operación estatística básica 

que se leva implementando desde o ano 2000 en todo o territorio de Galicia comarca a 

comarca, e que serve actualmente como unha das fontes principais de alimentación para obter 

os resultados das superficies agrícolas  que se publican no Anuario de Estatística Agraria de 

Galicia e do Anuario Estadístico del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM). O 

documento mostra os parámetros actuais do desenvolvemento metodolóxico que en liñas 

xerais consiste no mantemento dunha base cartográfica das coberturas e os usos do solo a 

escala 1:25.000 (Anexo 1), que ademais de ser un modelo cartográfico descritivo, emprégase 

para estratificar o territorio. A poboación está composta por unidades do terreo cadradas froito 

da creación dun marco de áreas (area frame), de 500m x 500m, en todas as comarcas 

(excepto en Terra de Trives e Terra de Caldelas que son de 700 x 700 m e en Allariz-Maceda e 

Tabeirós-Terra de Montes que son de 600 x 600 m). Sobre este marco de áreas e mediante 

técnicas de mostraxe estímanse anualmente as superficies dos diferentes cultivos.  

Esta metodoloxía é unha adaptación da empregada polo Joint Research Centre (JRC) da 

Unión Europea, no proxecto MARS (Monitoring Agriculture with Remote Sensing. 

 

A precisión dos resultados que se está a conseguir de forma xenérica e coa taxa de mostraxe 

actual é : 

 

 CV de grupos de cultivos < 10 

 CV de cultivos maioritarios < 20 (a nivel provincial)  

 CV de grupos de cultivos <   5 

 CV de cultivos maioritarios < 10 (a nivel autonómico) 

 

(CV: coeficiente de variación) 
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O desenvolvemento desta metodoloxía levouse a cabo seguindo as pautas e fluxos de traballo 

que se expoñen no seguinte esquema. 

 

FIGURA 1: Fases do desenvolvemento metodólóxico 

 

A investigación iniciouse no ano 1997 na comarca de A Barcala. No ano seguinte o proxecto 

tratou de contemplar a diversidade agronómica de Galicia expandíndose ás comarcas de 

Valdeorras, Baixo Miño, Chantada, A Fonsagrada e Bergantiños. En 1999 traballouse en 

tódalas comarcas da provincia de Pontevedra e desde o ano 2000, unha vez rematadas as 4 

fases da investigación (Figura 1), a operación realízase en toda a superficie de Galicia, 

comarca a comarca.  

 

A modo de síntese dicir que se foron simultaneando no tempo estas fases, o primeiro que se 

fixo foi crear a base de datos sobre as coberturas e usos do solo para coñecer e caracterizar o 

territorio. Na segunda fase estudiouse a mellor forma de estratificar o territorio con este 

documento cartográfico. Na terceira e cuarta fixéronse estudos para optimizar o tamaño da 

unidade elemental ou segmento así como o número de unidades de mostraxe e as 

intensidades de mostraxe en cada estrato e comarca. 

 

No ano 2007 despois de varias sesións de traballo entre técnicos do ministerio e da consellería 

consensuáronse uns criterios para facilitar a integración metodolóxica da operación que 

desenvolvía por separado cada unha das dúas administracións de cara a mellorar a eficacia e 

eficiencia da operación estatística. Esta integración baseouse fundamentalmente na asunción 

por parte do ministerio do mapa de estratos (marco de áreas) da consellería, a integración das 

dúas mostras nunha sola composta por 4.185 unidades das que o MARM (Ministerio del Medio 

Ambiente, Rural y Marino)  responsabilizase de 881 e a Consellería do Medio Rural de 3.304, 

tanto da toma de datos no campo coma da elaboración anual da base de datos SIX (sistema de 

información xeográfico). Homoxeneizáronse as nomenclaturas e os criterios de toma de datos 

no campo. Para que esta integración operativa fose real celébrase anualmente unha reunión de 

técnicos de ámbalas dúas administracións, previa a campaña de campo, onde se discuten os 

aspectos relacionados ca campaña de campo do ano en curso. A campaña de campo anual 

realizase en xuño/xullo e está composta por 1.798 unidades, (das 3.304) das unidades da 
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consellería, e de 330 (das 881) correspondentes o ministerio1. Anualmente rótase esta 

submostra para  tratar de incluír na visita de campo cada 5 años a totalidade da mostra ou a lo 

menos aquelas unidades que son máis susceptibles de cambio na súa cobertura de cultivos 

agrícolas. Unha vez elaboradas as bases de datos estas se intercambian e as dúas 

administracións realizan por expansión directa a estimación dos resultados, a nivel provincial o 

ministerio e a nivel comarcal a consellería.  

 

Poboación obxectivo 
 

A poboación ou universo obxecto de estudio deste proxecto son os cultivos agrícolas de todas 

e cada unha das comarcas de Galicia, constituíndo cada comarca unha subpoboación. O que 

se investiga é a cobertura do solo, facendo un especial énfase nas superficies que ocupan os 

cultivos agrícolas. A descrición, clasificación e nomenclatura que se emprega na recollida de 

datos en campo está baseada na proposta polo MARM no seu documento Boletín Mensual de 

Estadística (Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos) e no NOMENCLÁTOR 

BÁSICO DE PASTOS EN ESPAÑA, da Sociedad Española para el Estudio de los Pastos, 

(SEEP), coas adaptacións necesarias para axustarnos á realidade agronómica galega como se 

pode apreciar no Anexo 2, Manual de Normas de Campo. 

 

Unidades 
 
Unidade de mostraxe   
A fonte primaria de información empregada para a creación do marco de áreas (area frame) foi 

a malla UTM (Universal Transversal Mercator) do Mapa Topográfico Nacional que percorre a 

totalidade do territorio do estado español creando unidades cadradas de 10 km x 10 km. A 

partir de esta malla primaria obtívose un novo marco de áreas dividindo cada unha destas 

unidades cadradas de 10 km x 10 km en 400 unidades de 0,5 km x 0,5 km que son as celas ou 

unidades de mostraxe que constitúen o modelo (marco de áreas) da poboación obxectivo de 

estudo: a superficie ocupada por cultivos agrícolas. Estas celas ou unidades de mostraxe son 

as que entrarán no sorteo para obter a mostra. 

 

Co obxecto de sistematizar o procedemento e acercalo as peculiaridades do territorio de 

Galicia, (minifundismo atlántico), a partir da malla primaria de 10 km x 10 km obtívose outra 

secundaria de 5 km x 5 km contendo cada un destes cadrado 100 celas de 0,5 km x 0,5 km.  

As unidades que comporán a mostra obtéñense de xeito sistemático: dentro de cada bloque de 

5 km x 5 km selecciónanse as celas de 0,5 km x 0,5 km que correspondan, a primeira vez ao 

azar e despois cóllense as celas coas mesmas posicións relativas dentro de cada bloque. E 

                                                      
1 Tanto o tamaño da mostra como as unidades efectivamente visitadas poden variar 

lixeiramente dunha campaña a outra. 
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dicir, en todos e en cada un dos bloques de  5 km x 5 km repítense de forma sistemática as 

mesmas posicións. No Anexo 5 faise unha descrición gráfica dos modelos que se aplican en 

cada comarca.  

 

Cada un destas celas asináronse a un estrato en función da ocupación maioritaria da súa 

superficie, agrícola, forestal, viñedo, prado, pradeira, urbanización agrícola difusa e outras 

superficies, obténdose así estratos formados por conxuntos de celas. 

 

De forma excepcional, e debido á complexidade do paisaxe, a sinuosidade na forma dos 

estratos e o seu pequeno tamaño, e co obxectivo de encontrar un punto de encontro ou 

compromiso entre a bondade da estratificación, (e mais precisa canto mais pequena sexa a 

malla secundaria), e o tamaño da unidade de mostraxe, (relacionado ca variabilidade de 

cultivos dentro de cada unidade de mostraxe), definíronse en 4 comarcas marcos de área 

(malla secundaria) de diferente tamaño de cela, 0,7 km x 0,7 km, en Terra de Trives e Terra de 

Caldelas e 0,6 km x 0,6 km en Allariz-Maceda e Tabeirós-Terra de Montes, co obxecto de 

acercarnos máis á realidade estrutural destas comarcas. Polo tanto os bloques nestas 

comarcas son de 49 km2 (7km x 7km) e 36 km2 (6km x 6km) respectivamente, contendo 100 

celas dos tamaños arriba mencionados.  

 

Unidade elemental 
 

Enténdese neste proxecto por tesela ou recinto a unidade espacial mínima diferenciable en 

función da codificación proposta en función do cultivo ou cultivos que pode estar formada por 

unha ou varias parcelas, atribuíndose a estas últimas una relación máis estrita ca propiedade. 

O tamaño da unidade elemental está relacionado ca variabilidade de cultivos, co tamaño das 

teselas e dun compromiso técnico económico do proxecto relacionado co custe de investigar 

anualmente máis ou menos superficie. 

 

Baixo este suposto as unidades de mostraxe son susceptibles de ser recortadas, (sen perda 

salientable de precisión na estimación de superficies), cando teñen un número de teselas moi 

alto, e dicir unha gran variabilidade redundante. Investigar no campo soamente unha porción 

de cada unidade de mostraxe, que denominaremos unidades elementais ou segmentos, é 

interesante por razóns económicas e de operatividade. Baixo esta premisa, nunha unidade 

elemental ou segmento debe haber o suficiente número de teselas susceptibles de cambio de 

cobertura do solo, dun ano a outro, para que a variabilidade dos cultivos nel sexa o 

suficientemente alta, e representativa, do seu entorno. Por este motivo, en algunhas comarcas 

con estratos onde a teselación e máis alta, as unidades de mostraxe sofren un recorte, 

xerándose unidades elementais máis pequenas.   
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Despois de realizar diferentes ensaios e dunha revisión bibliográfica, (Anexo 9), consideramos 

que en Galicia un número axeitado de teselas ou recintos por segmento ou unidade elemental 

non debe ser superior 40 no entorno agrícola e gandeiro que é o fundamental foco de interese 

deste proxecto. Por encima deste valor considérase que a precisión da estimación de 

superficies xa non mellora, é dicir, a representación porcentual de cada cobertura dentro da 

unidade de mostraxe non varía de forma salientable.  

 

En función deste criterio e baseándonos na información que acerca do tamaño das teselas nos 

dá o Mapa de Coberturas e Usos do Solo, definíronse varios tamaños de segmentos ou 

unidades elementais de 150, 200, 250, 400 e 500 metros (en unidades de mostraxe de 500 

metros de lado), de 300 metros (en unidades de mostraxe de 600 metros de lado) e de 350 

metros (en unidades de mostraxe de 700 metros de lado) de tal forma que conteñan en torno a 

40 teselas cada un destes segmentos. Na FIGURA 2 descríbese unha síntese da situación en 

canto ó número e ó tamaño das unidades elementais respecto dos tamaños das unidades de 

mostraxe. No Anexo 6 atópase unha descrición ó detalle da situación actual do proxecto neste 

aspecto.  

 

O número de unidades de mostraxe coincide co de unidades elementais, evidentemente. 

TAMAÑO DAS UNIDADES ELEMENTAIS TAMAÑO DAS 
UNIDADES DE 

MOSTRAXE 150 200 250 300 350 400 500 700 
500 29 513 1.907 358 60 61 213   
600       93         
700         70       

1000         17   340 524 
 

FIGURA 2: Número e tamaño das unidades elementais e de mostraxe 

 

Deseño mostral 
 

Estratificación 
A primeira dificultade que nos atopamos ó intentar mellorar a estimación de superficies agrarias 

en Galicia no ano 1997 foi a ausencia dun documento cartográfico actual e co suficiente nivel 

de detalle que permitise coñecer en profundidade a localización xeográfica das diferentes 

zonas de cultivo, a súa estrutura e o tipo de agricultura que se practica en cada unha delas co 

fin de reducir a variabilidade do carácter que queriamos estudiar, e decir  estratificar, para facer 

mais eficientes as técnicas de mostraxe.  

 

Por este motivo elaborouse o Mapa de Coberturas e Usos do Solo a partir da fusión de datos 

procedentes de imaxes dos satélites LANDSAT-(Tematic Mapper) e SPOT-(Pancromatic) 

empregando técnicas de fotointerpretación, (Anexo 1). Elixíronse estes sensores por seren os 

que máis se axustaban ás necesidades do proxecto en canto á resolución espacial, 10 metros 



 6

de SPOT-P, e á resolución espectral, 6 bandas de LANDSAT-TM. Obtivéronse ortoimaxes a 

escala 1:25.000 sobre as que se clasificaron os usos e coberturas  do solo a partir dunha lenda 

adaptada a esta escala de traballo e ás características do territorio de Galicia.  

 

A partir deste documento obtívose un mapa derivado, o mapa de estratos, que é unha 

agregación de clases do mapa de coberturas e usos do solo, o cal pretende responder á 

pregunta, ¿onde están os cultivos?; pregunta que unha vez resolta fai xurdir a seguinte: ¿canta 

superficie hai cultivada de cada cultivo anualmente?, cuestión á que tratou de dar resposta 

empregando técnicas de mostraxe.  

 

Un estrato defínese como unha porción do territorio homoxénea en canto ó tipo de cultivos ou 

cobertura do solo que nel existe. Definíronse a partir das clases do Mapa de Coberturas e Usos 

do Solo, comarca a comarca, mediante asociación das mesmas e tendo en conta a 

composición agrícola, o tamaño, a forma e a sinuosidade das unidades territoriais resultantes.   

 

Os estratos resultantes descríbense a continuación.  

 

Pradeira 
Este estrato comprende aquelas zonas onde o cultivo maioritario é a pradeira. Existen ademais 

neste estrato outros cultivos forraxeiros en menor medida, que rotan coa pradeira, ou non, 

como o millo forraxeiro, o nabo, etc., ademais de cultivos hortícolas, pataca e millo gran, de 

forma minoritaria e localizados ó redor dos núcleos de poboación. O estrato localízase 

fundamentalmente nas provincias de A Coruña, Lugo e no norte de Pontevedra. Son zonas 

gandeiras destinadas fundamentalmente á produción de leite e carne de gando vacún en 

parcelas de tamaño maior que no resto dos estratos.  

 

Prado 
Son zonas onde a maior parte da superficie está cuberta por prados de forma permanente. As 

zonas próximas ós núcleos de poboación están destinadas á produción de cultivos hortícolas, 

pataca e millo gran. Fundamentalmente este estrato dáse nas zonas do interior de Ourense e a 

montaña de Lugo e Pontevedra. O tamaño medio das parcelas é máis pequeno e practícase 

unha agricultura máis tradicional. 

 

Viñedo 
Estrato composto por viñas e cultivos anuais en diferente proporción. Encontrase en zonas 

próximas á costa de Pontevedra e ós vales vitivinícolas dos ríos Miño e Sil fundamentalmente. 

A estrutura é en forma de mosaico irregular de parcelas de pequeno tamaño normalmente. 

 

Agrícola 
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Son zonas destinadas á produción de cultivos anuais onde non hai viñedo. Dáse este estrato 

na costa da Coruña e nalgunhas zonas do interior de Ourense e Lugo. As parcelas son de 

pequeno tamaño salvo na comarca da Limia onde o tamaño da parcela é maior. 

 

Urbanización agrícola difusa 
Son zonas cunha alta densidade de casarío diseminado onde hai unha agricultura residual en 

torno ás vivendas. Adoita estar na costa e próximo ás grandes cidades. 

 

Forestal 
Son zonas cubertas por especies forestais tanto arboradas como de matogueira. En 

determinadas zonas hai gando extensivo en pastizais de tipo arbustivo.  

 

Outras superficies 
Neste estrato englóbanse cidades, núcleos de poboación de tamaño mediano,  minas a ceo 

aberto, parques empresariais, etc. Non hai apenas cultivos nin superficies naturais. 

 

A outra fonte de estratificación foi a procedente do mapa de comarcas de Galicia, aprobado 

polo Consello da Xunta de Galicia o 20 de Febreiro de 1997, que divide o territorio galego en 

53 comarcas “homoxéneas” desde o punto de vista socioeconómico, fisiográfico e agrolóxico.  

 

Creación do marco de áreas 
 

Unha vez feita esta asociación procedeuse á conversión deste mapa de estratos resultante do 

formato vectorial ó ráster, é dicir, converteuse un conxunto de polígonos, liñas e puntos nun 

conxunto de unidades cadradas formando unha malla de celas que constituirán un marco de 

áreas (area frame) en cada comarca. Estas celas constituirán o modelo da poboación  de onde 

se obterán as unidades de mostraxe da mostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Creación do marco de áreas 

Marco de áreas estratificado (ráster)

 

 

Mapa de coberturas e usos do solo (véctor) 
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A fonte primaria de información empregada para a creación deste marco de áreas (area frame) 

foi a malla UTM (Universal Transversal Mercator) do Mapa Topográfico Nacional que percorre a 

totalidade do territorio do estado español creando unidades cadradas de 10 km x 10 km. A 

partir de esta malla primaria obtívose un novo marco de áreas dividindo cada unha destas 

unidades cadradas de 10 km x 10 km en 400 unidades de 0,5 km x 0,5 km que son as celas ou 

unidades de mostraxe que constitúen o modelo (marco de areas) da poboación obxectivo de 

estudo: a superficie ocupada por cultivos agrícolas. Estas celas ou unidades de mostraxe son 

as que entrarán no sorteo para obter a mostra.  

Cada cela asignouse a un destes estratos. A asignación das celas mixtas a un estrato ou a 

outro fíxose seguindo un criterio de máxima superficie de ocupación, é dicir, cada cela pertence 

ó estrato que está superficialmente máis representado dentro dela. Esta é a alternativa máis 

doada de manexar porque cada cela pertence sempre a un só estrato.  

 

Os estratos resultantes obtidos mediante este procedemento non son conexos, é dicir, non é 

continua a superficie pertencente a un determinado, poden existir estratos compostos por celas 

ou grupos de celas illadas unhas de outras. 

 

Tipo de mostraxe 
 

Co obxecto de lle dar un carácter sistemático a mostraxe e evitar posibles sesgos ou baleiros 

territoriais, definiuse un bloque, ou cuadrícula cadrada de 5 km de lado que se repite por todo o 

territorio, (de 6 km nas comarcas de Allariz-Maceda e Tabeirós-Terra de Montes e de 7 km en 

Terra de Trives e Terra de Caldelas, excepcións xa comentadas anteriormente). Estes bloques 

están compostos por celas cadradas de 500, 600 ou 700 metros de lado, respectivamente 

segundo o tamaño do bloque, as cales compoñen o modelo da poboación, creando un marco 

de áreas, do cal se extrae a mostra.  

Dentro destes bloques, compostos cada un deles por 100 celas ou unidades de mostraxe, e de 

forma aleatoria obtivéronse mediante sorteo as posicións das cales se obtivo a mostra en cada 

estrato e comarca. Estas posicións dentro de cada bloque de 100 celas que orixinan as 

unidades de mostraxe que constituirán a mostra son as seguintes: 1:(5,8), 2:(7,6), 3:(3,6), 

4:(9,4), 5:(3,2), 6:(1,8), 7:(7,4), 8:(5,2), 9:(9,9), 10:(8,3), 11:(7,10), 12:(7,2), ...   

A mostraxe, realizado desta forma, ten unha compoñente sistemática, pois repítense as 

mesmas posicións ou arranques aleatorios dentro de cada bloque, e outra aleatoria pois é o 

azar o que marca cales son esas unidades de mostraxe que compoñen a mostra en cada 

bloque. Seguindo ca idea de tentar cubrir ca mostra a maior parte posible do territorio e de 

forma homoxénea estableceuse que entre unidades de mostraxe debe haber a lo menos unha 

distancia limiar dunha cela. (Anexo 5) 

A selección da mostra é específica en cada comarca e para cada estrato pois execútanse por 

orde as posicións obtidas previamente (as cales son comúns para tódolos bloques) ata que se 
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cumpren uns requisitos de taxas de mostraxe e intensidade propostos a priori en cada estrato. 

(Anexo 7) 

En 13 comarcas (A Barcala, Arzúa, Eume, Ordes, Terra de Melide, Xallas, A Fonsagrada, A 

Ulloa, Meira, Sarria, Terra Cha, A Limia e Deza), as  unidades elementais son do tamaño das 

unidades de mostraxe, 500 metros, ou ben recórtanse a 300 ou 400 metros de lado, centrando 

este recorte no centro da malla de 500 metros de lado. (FIGURA 4 A)  

 
FIGURA 4 A: Bloque, unidade de mostraxe (cela ou celdilla) e unidade elemental (segmento) 

 

En outras comarcas viuse que este marco de área de 500 metros de lado resultaba demasiado 

grande onde a forma alongada, estreita e sinuosa dos estratos facían que este tamaño de 

marco convertese os estratos en máis impuros do desexado separándose moito da súa forma 

no terreo. Por este motivo, a partir deste marco de 500 metros de lado creouse un novo marco 

de 250 metros de lado en 36 comarcas que cumprían uns requisitos determinados no referente 

a complexidade da paisaxe, a sinuosidade, ancho e forma alongada dos estratos, o tamaño 

das parcelas, etc, facendo unha malla de 250, máis fina, e unha estratificación mais pura e 

eficiente nestes marcos de 250. Foron ás comarcas de A Coruña, Barbanza, Bergantiños, 

Betanzos, Ferrol, Fisterra, Muros, Noia, O Sar, Ortegal, Santiago, Terra de Soneira, A Mariña 

Central, A Mariña Occidental, A Mariña Oriental, Chantada, Lugo, Os Ancares, Quiroga, Terra 

de Lemos, Baixa Limia, O Carballiño, O Ribeiro, Ourense, Terra de Celanova, Valdeorras, 

Verín, Viana, A Paradanta, Caldas, O Baixo Miño, O Condado,  O Morrazo, O Salnés, 

Pontevedra e Vigo.  

Esta subdivisión de cada cela de 500 m en 4 unidades de 250 m afectou á estratificación 

orixinando estratos máis puros. Desta maneira, as catro porcións resultantes poden pertencer a 

estratos diferentes, sen embargo o tamaño da  unidade de mostraxe  mantívose cun tamaño de 

500 metros de lado. Cando unha destas celas, unidades de mostraxe, de 500 metros de lado é 

escollida de forma aleatoria para formar parte da mostra dun estrato determinado (e  está 

dividida á súa vez en 4 porcións de 250 metros de lado), o criterio empregado para aceptala ou 

rexeitala foi en función de que a porción inferior esquerda pertenza ou non o estrato para o cal 

se está extraendo a mostra. No caso de que estea incluída, tómase esta porción inferior 

esquerda como unidade elemental ou segmento, de 250 metros de lado, ou un recorte dela 

centrado de 200 ou 150 metros de lado, cando exista un número de teselas moi superior a 40. 

(FIGURA 4 B) 
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FIGURA 4 B: Bloque, unidade de mostraxe (cela ou celdilla) e unidade elemental (segmento) 

  

De forma semellante, o que se fixo nestas 36 comarcas (FIGURA 4 B), procedeuse nas 4 

comarcas (Allariz-Maceda, Terra de Caldelas, Terra de Trives e Tabeirós-Terra de Montes) de 

marcos de área diferentes, de 600m x 600m e 700m x 700m, creándose novas mallas de 300 e 

350 metros de lado respectivamente e unidades elementais coincidentes con este tamaño 

situadas na esquina inferior esquerda.  

A decisión de recortar as unidades de mostraxe non se traduce en discrepancias salientables 

respecto de considerar o seu tamaño na súa totalidade e supón un moi importante incremento 

da eficiencia técnico-económica da operación.  

Os tamaños dos marcos de área, unidades de mostraxe e unidades elementais son fixos na 

actualidade e neste estado do proxecto.  

 
Selección da mostra 
O método de selección da mostra fíxose comarca a comarca.  

Tendo como obxectivo chegar a unha determinada taxa de mostraxe,  taxa teórica proposta, en 

cada estrato. No Anexo 5 atópase un exemplo dos resultados deste proceso en cada comarca. 

A selección da mostra fíxose de forma sistemática dentro dos bloques que recobren 

espacialmente o estrato. Cada arranque aleatorio percorre todos e cada un dos bloques que 

solapan cada estrato. Para seleccionar a mostra (unidades de mostraxe) séguese unha orde de 

arranque aleatorio preestablecida, de forma que segundo sexa a taxa teórica proposta en cada 

estrato, cada posición predeterminada, será ou non seleccionada na súa totalidade, nunca en 

parte, segundo se precise para cubrir as necesidades porcentuais de taxa teórica proposta nun 

estrato determinado. Por este motivo as taxas reais serán normalmente lixeiramente maiores 

que as taxas teóricas propostas. Propúxose tamén un limiar en canto a intensidade de 

mostraxe en algúns estratos de notoria importancia agrícola (Anexo 7). 

Sobre estas unidades de mostraxe pertencentes á mostra sitúanse os segmentos ou unidades 

elementais, que serán investigados cada ano na campaña de campo, formando un panel ou 

mostra fixa sobre o territorio. Estes segmentos son de diferente tamaño, como xa se comentou, 

en función do estrato e a comarca, como se pode apreciar no Anexo 6. 
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Taxas de mostraxe 
 

A taxa de mostraxe, definida como a porcentaxe de superficie contida nas unidades elementais 

sobre a superficie total do estrato, considerouse diferente en función do estrato e da comarca, 

propoñéndose máis énfase nos estratos con maior intensidade agrícola. As taxas aplicadas son 

o froito dun acordo entre a operatividade técnico-económica do proxecto e a consecución dos 

obxectivos trazados. Estas taxas de mostraxe son sempre menores que a fracción de mostraxe 

(porcentaxe de celas ou unidades de mostraxe escollidas sobre o total que compoñen o marco 

de áreas en cada estrato). Outro concepto que mais adiante se ten en conta é a intensidade de 

mostraxe, que é o número de unidades de mostraxe por km2, indicador da densidade de 

mostraxe.  

No inicio da investigación apostouse por priorizar o axuste do tamaño dos segmentos, 

unidades elementais, a cada estrato tratando de garantir a representatividade dos principais 

cultivos de interese dentro destas unidades elementais (a variabilidade) e ir subindo as taxas 

de mostraxe en anos sucesivos para mellorar a precisión das estimacións.  

As taxas teóricas propostas en cada estrato inicialmente foron as seguintes: 

 0,50 %  FORESTAL 

 1,00 %  OUTRAS SUPERFICIES 

 1,25 %  PRADEIRA 

 1,50 %  PRADO 

 1,50 %  URBANIZACIÓN AGRÍCOLA DIFUSA 

 1,75 %  AGRÍCOLA 

 1,75 %  VIÑEDO 

No Anexo 7 amósanse as taxas reais aplicadas por estrato e comarca que, como se pode 

apreciar, son normalmente superiores ás taxas teóricas propostas. 

O resultado de aplicar esas taxas reais deu lugar a unha mostra formada por un panel de 4.185 

unidades de mostraxe distribuídas por estratos nas 53 comarcas que compoñen a totalidade de 

Galicia.   

 

Neste apartado é importante salientar a utilización de imaxes LANDSAT-TM e voos 

fotogramétricos recentes, que nos permiten fotointerpretar unidades elementais cunha 

porcentaxe cero de cultivo agrícola descartándoos a priori da investigación de campo desa 

campaña. As unidades elementais nas que non se aprecian cultivos ou variacións na súa 

cobertura (con estas imaxes da campaña en curso), retíranse do lote que serán investigadas 

no campo ese ano e impútanse os resultados da investigación do ano anterior. Como o 

proxecto na actualidade está focalizado na estimación de cultivos agrícolas, esta imputación, 

supervisada mediante teledetección, ocorre fundamentalmente en unidades elementais  con 

coberturas permanentes no tempo e onde os cultivos agrícolas non están presentes ou o están 

en moi pouca proporción, como son as que están no estrato OUTRAS SUPERFICIES (cidades, 

minas, infraestructuras, etc.), no  estrato FORESTAL e no estrato URBANIZACIÓN AGRÍCOLA 
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DIFUSA. Baixo esta premisa, e tamén debido ás limitacións económicas, a taxa real de visita é 

menor que a taxa real indicada con anterioridade. 

 

Por outra banda, ademais de ter como marco de referencia as taxas teóricas propostas  

acordouse establecer un limiar mínimo de 5 unidades de mostraxe por estrato, aínda que este 

número resultase menor por indicacións desta taxa teórica proposta. O obxectivo desta 

decisión foi o de minimizar o efecto da distribución espacial dos cultivos dentro dos estratos e 

mellorar as estimacións nos estratos máis pequenos onde a taxa teórica proposta alcanzábase 

con moi poucas unidades de mostraxe podendo ocasionar este feito unha inestabilidade nas  

estimacións dos cultivos e nas súas varianzas. Asemade, establécense outros limiares de 

intensidades mínimas de mostraxe, (número mínimo de unidades de mostraxe por km2) dentro 

de estratos pequenos e outros que se consideran máis relevantes desde o punto de vista 

agronómico. No Anexo 7 expóñense as taxas reais que son froito da execución do sorteo tendo 

en conta as taxas teóricas propostas, os limiares de número de mostras e de intensidade de 

mostraxe. 

 

Distribución  da mostra  
 

A mostra está composta por 4.185 unidades de mostraxe distribuídas entre as 53 comarcas 

que compoñen Galicia constituíndo cada unha delas una subpoboación dentro da poboación 

que é Galicia. Cada unha das comarcas está dividida a súa vez en varios estratos (Anexo 5)  
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 FIGURA 5: Distribución da mostra 

 

Unha das características máis salientables deste desenvolvemento metodolóxico respecto 

doutros é a unidade territorial que toma como subpoboación, a comarca. En cada comarca 

aplícase un modelo específico en canto á estratificación, ó marco de áreas e ó tamaño e 

número de unidades de mostraxe e elementais, deseñado a partir das súas peculiaridades 

agronómicas como o grao de  parcelación, a complexidade do territorio, o tipo e a distribución 

espacial dos cultivos, etc. (Anexo 5) 

 
Recollida e tratamento dos datos 
 

Toma de datos no campo 
 

A información sobre a superficie ocupada polos distintos cultivos obtense en campo por 

observación directa polos técnicos de campo delimitando teselas.  

A orde dos pasos a seguir na toma de datos de campo é a seguinte: 

− Localízanse en campo os segmentos mediante a cartografía do Instituto Geográfico 

Nacional, E:1:25.000 e fotografías aéreas a E:1:18.000, GPS, etc. 

− Unha vez situado o técnico de campo no segmento identifica os cultivos, modificando a 

teselación (recintos) do ano anterior que leva impreso nun acetato; numera e codifica 
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as novas teselas ca cobertura actual e calcula as porcentaxes de cultivo dentro dos 

mosaicos ou teselas con máis dun cultivo. 

− Por cada unha das follas do IGN, escala 1:25.000, complétanse unha ficha coa 

distribución das clases mixtas FRMX (mestura de froiteriras), HOHU (mestura de 

cultivos hortícolas) e FRFH (mestura de froiteiras de oso) en función dos segmentos xa 

rematados que contén a folla. Esta información servirá para estimar a superficie dos 

cultivos minoritarios dentro destas tres clases que son caixóns de xastre, con moi 

pouca repercusión superficial.  

− Xa no gabinete transcríbese a un formato MS ACCESS a información dos cultivos 

existentes en cada tesela obtida en cada segmento no estadillo correspondente.  

 

Nota: Indicaranse os segmentos, que a xuízo do técnico de campo, deban ser renovados coas 

observacións pertinentes sobre o seu desfase, a construcción dunha nova infraestrutura por 

exemplo.  

Esta información de campo recóllese en estadillos  que se encontran no Anexo 3. Neste anexo 

atópanse ademais dos estadillos empregados para reflectir superficies de cultivos, 

especialmente da composición dos mosaicos, formularios de enquisas para obter información 

sobre as clases FRMX, HOHU e FRFH. 

 

No Anexo 2 encóntrase unha descrición máis ó detalle do material empregado, os métodos de 

supervisión, as normas de deslinde das teselas, as de codificación, a descrición dos cultivos, 

etc.  

 

A campaña de campo realizarase nos meses de xuño, xullo e agosto, co cal non se poderán 

estimar algunhas superficies de cultivos que non estén presentes nese momento no campo. 

Estas superficies non son especialmente relevantes nin cualitativa nin cuantitativamente en 

Galicia.  

 

A súa estimación feita vía mostraxe sería moi custosa polo que de momento non se fai unha 

campaña de inverno. A súa  superficie de ocupación  pódese imputar en base a información 

recollida en anos anteriores mediante enquisas a agricultores sobre a relación superficial deses 

cultivos con algún de referencia que se estime con precisión como a pataca ou o millo. 

Estamos falando de cultivos como o grelo/nabo forraxeiro, o cereal de inverno para forraxe, o 

raigrás en alternativa anual co millo, ás crucíferas de inverno, a pataca de cedo e a horta de 

cedo. Este tipo de imputación xunto ca mencionada anteriormente referente os segmentos con 

0% ou moi pouca superficie agrícola e aqueles posibles erros que se atopen despois da fase 

de dixitalización (Anexo 4) son todas as que se están a levar a cabo. 

 

Revisións durante a toma de datos de campo 
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Previamente á campaña, realízase un curso de formación dos técnicos de campo co obxectivo 

de transmitirlles as normas de execución do traballo. Durante a campaña de campo, o traballo 

dos técnicos de campo está permanentemente coordinado polos técnicos supervisores da 

campaña de campo e expertos SIX co obxectivo de eliminar os erros interpretativos e de 

execución. Os técnicos supervisores da campaña de campo e expertos SIX son coñecedores 

da realidade agrícola das diferentes comarcas galegas e polo tanto, a súa supervisión resulta 

clave para evitar erros interpretativos na codificación de cultivos e na forma de realizar o 

traballo. Estes técnicos supervisores da campaña de campo e expertos SIX son os 

responsables da formación dos técnicos de campo, do seguimento e control da campaña de 

campo, da dixitalización da información e da obtención final dos resultados. Son expertos en 

agronomía e en sistemas de información xeográfica e teñen unha dedicación a tempo completo 

a este proxecto.     

A supervisión de campo fundaméntase en: 

− Unha vez rematada a fase de aprendizaxe, as unidades de elementais ou segmentos 

vanse facilitando ós técnicos de campo de forma paulatina, de xeito que unha vez por 

semana se entrega e se recolle traballo co obxectivo de levar o control do que se está 

a facer e cómo. 

− Lévase a cabo un seguimento continuo dos técnicos de campo, resolvendo tódalas 

dúbidas que se lle presentan persoalmente, incluso acompañando ó técnico na 

execución da unidade elemental “in situ” se é necesario, fundamentalmente nos 

primeiros días da campaña. 

− Unha vez recollido o primeiro traballo semanal dos técnicos de campo, os técnicos 

supervisores da campaña de campo e expertos SIX revisan no campo un 5 % do 

traballo, visitando as unidades elementais novamente e detectando os erros que se 

están a cometer e cómo se está a facer o traballo. Tamén se revisan tódolos estadillos, 

comprobando que a información da clase mosaicos está ben recollida e as porcentaxes 

dos cultivos ben aplicadas. Este traballo é especialmente importante durante os 

primeiros días polo seu contido didáctico. 

− De forma simultánea á realización do traballo, o técnico supervisor establece reunións 

cos técnicos de campo para informarlle das revisións realizadas e advertirlle das 

correccións que debe levar a cabo. Se non se considera aceptable a súa elaboración, o 

traballo devólvese ó técnico de campo ata que se faga correctamente.  

Algúns dos motivos que poden ocasionar a devolución dun, varios ou a totalidade dos 

segmentos a un técnico de campo para que refaga o traballo son os seguintes: 

− Non aplicar as normas de campo, de codificación e delimitación  correctamente. 

− Por desorde na devolución do material. 

− Por falta de limpeza e orde na delimitación de teselas e na codificación. 

− Por erros interpretativos sistemáticos. 

− Por non realizar o traballo nas unidades elementais na súa totalidade. 
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Tratamento informático dos datos 
Dixitalización dos parcelarios en gabinete 

Os parcelarios de cada segmento recollidos polos técnicos de campo sobre un acetato 

dixitalízanse, de forma que se obtén unha base de datos gráfica das teselas e unha base 

alfanumérica asociada coa información do cultivo de cada tesela de cada estrato e comarca. A 

base gráfica permite obter información do tipo: forma da tesela, superficie, perímetro, etc.; 

mentres que a base alfanumérica recolle información do cultivo e algunhas das súas 

características agrolóxicas. 

 

 
FIGURA 6: Elaboración da base de datos gráfica e alfanumérica 

 
FIGURA 7: base de datos asociada a cada parcela 

 

Os traballos de dixitalización lévano a cabo os mesmos técnicos supervisores de campo coa 

axuda de operadores dixitalizadores. Esto esixe o manexo de diferentes bases de datos que se 

corrixen e supervisan individualmente para detectar os posibles erros sistemáticos. Na seguinte 

figura amósase un exemplo de unidade de traballo de dixitalización composta por un número 

determinado de segmentos pertencentes ás follas 1:25.000 que compoñen unha comarca.  
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FIGURA 8: Unidade de traballo de dixitalización 

 
Operacións de análise e control da información 

 
O emprego de ferramentas informáticas no proceso de elaboración da base de datos ofrece 

certas avantaxes nas operacións de tratamento da información e posterior análise como son: 

− Control dos erros na introdución da información, pois prográmase a aplicación para non 

permitir datos de codificación errónea nin erros sistemáticos. (Anexo 4) 

− Maior precisión nos cálculos de superficie (fíxase a precisión que se desexe). 

 
FIGURA 9: Control da precisión na dixitalización 

 

− Permite facer análises interanuais dos cultivos. 

− As unidades elementais ou segmentos poden agruparse para seren analizadas 

mediante multitude de criterios (estratos, comarcas, follas IGN a escala 1:25.000, etc.) 

e poden ser estudiadas a cada un deses niveis. 
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FIGURA 10: Consultas e operacións de análise 

 

Gravación da base de datos da clase MOSAICO 

 

Os técnicos de campo recollen a información da clase MOSAICO (teselas con varios cultivos 

en pequenas porcións) no estadillo de campo e posteriormente gravan esta información nunha 

base de datos MS ACCESS deseñada especificamente para evitar erros sistemáticos. En 

gabinete valídanse estas bases mediante un protocolo de consultas que permite corrixir datos 

erróneos si os houbera, Anexo 4. 

 

 
      FIGURA 11: Base de datos das parcelas da clase mosaico 
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Elaboración da base de datos definitiva 

 

Rematados os procesos de dixitalización das teselas e da súa corrección individual, así como 

do tratamento da base da clase MOSAICOS, elabórase a base de datos definitiva de Galicia, 

comarca a comarca, a partir da cal se obteñen por expansión directa os resultados definitivos 

de cada estrato e comarca.  

Antes de obter os resultados sométese esta base a un novo protocolo de consultas coa 

finalidade de actualizar e de corrixir erros no proceso de unificación das bases, e outros que se 

poderán cometer ó longo do proceso co obxecto de garantir a calidade dos resultados, Anexo 

4.  

Chegado este punto e cando se intercambian ás bases elaboradas por ámbalas dúas 

administracións, (Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino e a Consellería do Medio 

Rural), únense e hoxenizanse para poder estimar os resultados finais polo método de 

expansión directa. 

 
Procedemento de estimación 
 

Unha vez concluída a elaboración da base de datos definitiva procédese a obter as estimacións 

de superficies para os diferentes cultivos e grupos de cultivo, primeiro a nivel estrato por 

expansión directa e logo obtéñense os resultados a nivel comarca, provincia e comunidade 

autónoma. Para a estimación do erro empréganse as fórmulas de mostraxe estratificado e 

aleatorio para o caso de poboacións finitas propostas polo Joint Research Centre, no proxecto 

MARS (Monitoring Agriculture with Remote Sensing).  

 

As fórmulas empregadas son as seguintes: 

Yc = 1/n Yic
i

n

=
∑

1

     Zc = D*Yc 

Var(Yc) = (1-n/N)*(1/(n*(n-1)))* ( )Yic Yc
i

n

−
=
∑ 2

1

 Var(Zc) = D 2 Var(Yc) 

Errest (Zc) = Var Zc( )   CV(Zc) = errest(Zc)/Zc 

onde: 

− D: área total do estrato 

− N: número total de unidades de mostraxe no estrato 

− n: número de unidades consideradas 

− Zc: superficie estimada do cultivo c 

− Yc: proporción do cultivo c 

− Yic:proporción do cultivo c na unidade de mostraxe i 

− Var(Zc): varianza da estimación 
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− Errest (Zc): erro estándar 

− CV(Zc): coeficiente de variación 

  

O coeficiente de variación representa o tanto por cento de error na estimación da superficie do 

cultivo c (Zc).  

 

Os resultados estatísticos obtéñense de forma automática mediante unha aplicación 

informática deseñada expresamente con esta finalidade e implementada na base de datos 

ACCESS. Esta aplicación permite obter resultados por cultivo e por grupo de cultivos, a nivel 

estrato, comarca, provincia e Galicia, incorporando cálculos da varianza e do coeficiente de 

variación. 

 

 
FIGURA 12:  Obtención de resultados 

 

 
FIGURA 13: Táboas finais de distribución de superficies 
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FIGURA 14: Análise de resultados 

 

Unha vez obtidas as táboas de datos estatísticos, analízanse os resultados e elabóranse as 

táboas finais de distribución de superficies de cultivo en Galicia. No Anexo 8 atópase unha 

táboa onde se amosa un modelo de agregación dos resultados que estarán referidos o nivel 

provincial e desglosados a nivel cultivo co seu coeficiente de variación. 
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Anexo 1 
Mapa de coberturas e usos do solo  
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INTRODUCIÓN 
 

En ocasións, a presión á que se ve sometido o medio ambiente provoca 
unha aceleración dos procesos de cambio nas coberturas e usos do solo. Estes 
cambios, ainda que facilmente detectables e avaliables de forma puntual, 
acostuman ser de difícil control e seguimento en espazos xeográficos máis 
amplos. Por este motivo os organismos con competencias na planificación 
territorial atópanse con serias limitacións de información no proceso de toma de 
decisións, provocando tensións sociais e problemas ambientais. 

A existencia de liñas de produción propostas desde organismos estatais 
e europeos, definidas baixo as súas ópticas, fai que estes mapas non se 
axusten de forma idónea ás necesidades particulares dun territorio menor que 
ten uns requirimentos conceptuais e métricos distintos, como é o caso de 
Galicia. Por ese motivo este proxecto afrontou estes asuntos desde unha 
perspectiva local sen que iso repercutise na súa integrabilidade noutras bases 
de datos nacionais ou europeas. 

Os principais procesos ou actividades que provocan cambios na 
cobertura e o uso do solo en Galicia son fundamentalmente o despoboamento 
do medio rural, os cambios tecnolóxicos producidos nas prácticas agrícolas, 
gandeiras e forestais, as explotacións mineiras a ceo aberto, a transformación 
do mato en cultivos forraxeiros, o avance das explotacións forestais a costa da 
superficie agrícola e de mato, a rexeneración de especies arbóreas autóctonas, 
os incendios forestais, a constante construción de infraestructuras, a 
concentración parcelaria e a expansión da gandería de montaña. Estes 
procesos non sempre son fáciles de detectar e menos de cuantificar e plasmar 
nunha cartografía. 

Co obxecto de contribuír a cubrir o baleiro de información existente e 
grazas ás facilidades que os sistemas de información xeográfica e a 
teledetección nos están ofrecendo, a Xunta de Galicia a través da Sociedade 
para o Desenvolvemento Comarcal está levando a cabo un programa de 
detección, cuantificación e seguimento dos usos e das coberturas do solo en 
Galicia. De que forma se estaba a utilizar o solo no pasado e como se está a 
facer na actualidade é unha información básica para garantir o equilibrio entre a 
actividade produtiva e a conservación do Medio Ambiente.  

Esta cartografía pretende dar un apoio ás novas liñas de actuación, 
axudar a diagnosticar situacións complexas, potenciar o debate entre os 
distintos axentes do sector e favorecer en definitiva o proceso democrático no 
cal estamos inmersos. A base de datos está concibida como unha ferramenta 
de consulta e de análise, tanto a nivel cartográfico como estatístico. Precisará 
de revisións e actualizacións periódicas coa fin de facilitar datos precisos e 
actuais que sirvan de apoio no seguimento e na avaliación das diferentes 
políticas que teñen a súa base de actuación no territorio.  
 



 b

 
 
METODOLOXÍA 
  

Desde o lanzamento do primeiro satélite da serie LANDSAT, pola North 
American Space Agency (NASA) en 1972, viñeron utilizándose datos 
procedentes de sensores remotos en aplicacións de localización, cuantificación 
e seguimento dos usos e coberturas do solo en diferentes ámbitos. As imaxes 
de satélite no ámbito da cartografía temática son consideradas desde aquela 
unha valiosa fonte de datos para a discriminación e a inventariación de 
recursos agrícolas e forestais. 

A medida que estes datos se difundiron entre a comunidade científica 
foron aparecendo controversias sobre os métodos aplicados para obter 
información destas fontes. Estas técnicas pódense dividir en dous grandes 
grupos: as que se basean na fotointerpretación de documentos analóxicos 
obtidos a partir de imaxes e aquelas que tratan de clasificar de modo 
“automático” os seus valores dixitais. A elección dun ou outro depende de 
factores como a homoxeneidade radiométrica das clases a discriminar, a súa 
distribución espacial, o tamaño dos obxectos, a escala de traballo, a 
variabilidade da área de estudio, o número de clases, o tipo de sensor 
empregado, etc. O método de traballo que se seguiu na realización do mapa de 
usos e coberturas do solo de Galicia aproxímase ó empregado no proxecto 
CORINE “land-cover” denominado, “fotointerpretación asistida por ordenador 
de imágenes de satélite”, coas adaptacións debidas á necesidade de 
cartografar as peculiaridades do territorio de Galicia. 
 
ENFOQUE  
 

Despois de analizar un grande número de estudios empíricos chegamos 
a unha síntese xeral de enfoques aplicados na elaboración de mapas de usos e 
coberturas do solo que resumimos en tres fundamentais: 
a)-O enfoque funcional. 

Interésase por cartografar e analizar a actividade que se realiza nun 
espazo derivándose dela o uso. Así podemos distinguir os usos polas funcións 
básicas das que proceden: 
- funcións de produción (agrícola, industrial, forestal, gandeira,…) 
- funcións de consumo (recreativo, residencial,...) 
- funcións de conservación (parques naturais, lugares de interese xeral, áreas 
en perigo de desertización,...) 

Este enfoque é demasiado descritivo e moi xeral presentando problemas 
naquelas áreas onde se solapan varias das funcións descritas. 
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b)-O enfoque formal.  

Pretende identificar os usos do solo pola cobertura do mesmo. Esta 
análise realízase mediante a identificación de cada uso polas calidades 
materiais extraídas dos seus aspectos visibles como a densidade, a cobertura, 
o ton, a textura, etc. A súa principal virtude é a obxectividade na definición das 
clases a discriminar proporcionando moi bos resultados en espazos de 
monocultivo e en usos estables como viñedo, oliveiras, froiteiras, bosques e 
construcións. 
 
c)-O enfoque multidimensional. 

Este enfoque integra o uso por actividades para algunhas clases e o uso 
pola forma para outras. 

A elección dun ou outro enfoque para a realización dun mapa depende 
de : 

-O obxectivo do estudio. Relacionado coas funcións que se pretende que 
teña o documento, detectar, cuantificar, avaliar, diagnosticar, etc.  
-As características da área de estudio. Nas zonas onde predominan as 
unidades naturais é suficiente coa interpretación formal, mentres que 
nunha rexión fortemente humanizada é máis adecuado un enfoque 
funcional. 
-As fontes de información. Unha análise baseada na información 
procedente de imaxes de satélite permite case exclusivamente un 
enfoque formal. Se contamos con fotografía aérea a unha escala 
adecuada poderán interpretarse funcionalmente un número importante 
de categorías. 
Combinando imaxes de satélite, fotografía aérea, traballo de campo e 

estatísticas será posible abordar o estudio tanto desde o punto de vista formal 
como funcional. O enfoque multidimensional é o que se está a aplicar no 
programa de detección, cuantificación e seguimento dos cambios de usos e 
coberturas do solo en Galicia. 
 
DEFINICIÓN DA LENDA 
 

A elaboración dunha lenda sempre supón un esforzo de abstracción 
para pasar do espazo continuo da variable en estudo, a un discreto formado 
por unhas clases que describan o territorio dunha forma máis comprensible. A 
lenda do mapa dos usos e coberturas do solo de Galicia presenta unha 
organización xerárquica e estruturada en niveis asimilables ós do mapa 
CORINE “land-cover”. Para definila utilizáronse como fontes de información 
imaxes de satélites (LANDSAT-TM e SPOT-P), fotografía aérea, mapas de 
cultivos e aproveitamentos, mapas forestais, estatísticas oficiais e traballo de 
campo. Definíronse as clases como unidades de superficie homoxéneas 
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compostas por un ou varios usos/coberturas do solo. Cada unha das clases 
pretende describir unha situación concreta e única desde o punto de vista 
agrolóxico, medioambiental e socioeconómico. Cómpre salientar que cada 
clase descríbese mediante os seus aspectos máis sobresaíntes, obviando 
aqueles que se dan en menor medida. 

Debido ó pequeno tamaño das parcelas existente en Galicia (policultivo 
atlántico) e á heteroxénea distribución dos cultivos nas zonas agrícolas, a 
maioría das clases están definidas por varios usos/coberturas. A superficie 
mínima cartografable proposta a priori foi de 5 hectáreas que inclúe máis dunha 
parcela, principalmente en zonas agrícolas. A medida que se foi avanzando na 
clasificación a unidade mínima cartografable foi variando en función da 
necesidade  de delimitar áreas homoxéneas que cumprisen cos requirimentos 
descritos na lenda. As unidades máis pequenas encóntranse nas clases puras: 
prados, cultivos forraxeiros, viñedo, núcleos de poboación, minas, marismas, 
zonas húmidas e pantanosas interiores, lagoas, etc., chegándose nalgúns 
casos a unidades de 1 ha. Baixo este punto de vista é importante destacar que 
un uso/cobertura determinado se poida atopar incluído en máis dunha clase e 
haberá que recorrer a varias para obter a información completa acerca 
dun/dunha en particular.  

Os parámetros que se utilizaron para definir as clases son os seguintes: 
 
1.-COBERTURA:  Ocupación dunha superficie: mato, árbores, casas,... 
 
2.-USO:  Actividade que se está a realizar nun espacio determinado.  
Dentro deste apartado definíronse os seguintes tipos: 
Gandeiros: 
a) Gandería moderna: 
-vacún de leite (gando frisón) 
-vacún de carne (gando rubio galego) 
-vacún de leite e de carne (gando frisón e rubio galego) 
b)Gandería tradicional: Pequenas explotacións con ovino, vacún 
autóctono e cruces. 
c) Gandería de montaña: Vacún e cabalar. 
Agrícolas: 
-agrícola de autoconsumo 
-agrícola (destino fundamentalmente comercial) 
Forestais: 
-madeireiro (piñeiro e eucalipto) 
-cinexético 
-silvícola (explotación de madeira, castaña, cogomelos, leña, cama para 
aloxamentos gandeiros, abono, etc.). 
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Relacionados coa pesca: 
-cultivos mariños, 
-marisqueo. 
Relacionados coa poboación e a industria: 
-residencial, 
-produción de enerxía eléctrica, 
-industrial 
-comercial 
-servizos 
-recreativo 
Mineiros:  
-minas a ceo aberto de lousa, granito, carbón, cuarzo, caolín, area, etc. 
A modo de información complementaria describíronse tres atributos 
máis: 

 
3.-ESTRUTURA 
Definiuse este parámetro de tres formas: 
- En función da distribución espacial 
Simple: Unidade onde a cobertura é única e homoxénea. 
Mosaico: Unidade composta por varias parcelas de diferente cobertura 
non diferenciables á escala de traballo.  
Asociación: Unidade que contén varias coberturas distribuídas de forma 
heteroxénea.  
- En función do “tamaño medio” das parcelas 
Parcelas grandes: maiores de  0,5 hectáreas. 
Parcelas pequenas: menores de  0,5 hectáreas.   
- En función do grao de ordenación 
Regular: Presenza de infraestructuras viarias en forma de malla.  
Irregular: Presenza de infraestructuras viarias tradicionais. 
 
4.-DINÁMICA: Uso ou cobertura á que tende unha clase. 

 
5.-OBSERVACIÓNS: Neste apartado indícase a diversidade que hai 

nunha clase en canto á cobertura, ó uso, á estrutura ou á dinámica. 
Co obxecto de describir con máis detalle os usos gandeiros  propuxéronse 
dous parámetros: 
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-% de cabezas de vacún de leite respecto do total de vacún 
-carga gandeira (número de cabezas de vacún por hectárea)  
A estimación dos intervalos que definen estes parámetros obtivéronse co 

apoio das estatísticas oficiais publicadas no Anuario de Estatística Agraria 1999 
da Xunta de Galicia. 

Para os usos forestais describiuse a “fracción de cabida arbórea” e para 
os residenciais o “número de habitantes”. Establecéronse dous intervalos en 
función do número de habitantes, 5.000-50.000 e maior de 50.000 para as 
clases “núcleos de poboación” e “tecido urbano continuo” respectivamente. As 
entidades máis pequenas non teñen representación cartográfica, 
encontrándose incluídas na súa maioría dentro das clases agrícolas. 

O mapa caracterizado mediante estas variables está estruturado nunha 
base de datos espacial onde a cada “unidade” se lle atribuíron, ademais destes 
parámetros, outros datos específicos de cada unha, que varían dentro dunha 
mesma clase. Esta información é a seguinte: 

-porcentaxe de ocupación de cada uso/cobertura, 
-especies forestais, 
-presenza de : 

- afloramentos rochosos 
- turbeiras 
- usos e coberturas secundarias 
- concentración parcelaria 
- superficies incendiadas, etc 

Cada clase ten un ritmo de cambio propio. A actualización de cada unha 
delas deberase acometer una vez que a súa alteración sexa significativa á 
escala de traballo 1:25.000 (i.e. cando o cambio supere a unidade mínima 
cartografable). Neste senso disponse un calendario progresivo de actualización 
do mapa para cada clase. As zonas máis cambiantes acostuman estar nos 
ambientes urbanos, sen embargo, a descrición desta dinámica non entra dentro 
dos obxectivos desta fase do proxecto. Para realizar un seguimento efectivo 
destes usos/coberturas habería que utilizar fontes de datos con maior 
resolución espacial e definir unhas clases adaptadas a estas zonas. 
 
ESTRUCTURA DE LENDA  
 
1. ZONAS EDIFICADAS E MINAS 

1.1. TECIDO URBANO CONTINUO 

1.2. URBANIZACIÓNS        

1.3. URBANIZACIÓN AGRÍCOLA DIFUSA  

1.4. NÚCLEOS DE POBOACIÓN       

1.5. ZONAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIZOS    

1.6. MINAS     
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2. ZONAS AGROGANDEIRAS 

2.1. ZONAS AGRÍCOLAS 

2.1.1.CULTIVOS ANUAIS       

2.1.2.VIÑEDO        

2.1.3.CULTIVOS ANUAIS EN MAIORÍA E VIÑEDO 

2.1.4.VIÑEDO EN MAIORÍA E CULTIVOS ANUAIS 

2.1.5.VIÑEDO E VEXETACIÓN FORESTAL 

2.2. ZONAS DE GANDERÍA TRADICIONAL 

2.2.1. PRADOS 

2.2.2. PRADOS EN MAIORÍA E CULTIVOS ANUAIS 

2.2.3. PRADOS EN MAIORÍA, CULTIVOS ANUAIS E VIÑEDO 

2.2.4. PRADOS EN MAIORÍA, CULTIVOS ANUAIS E MATO 

2.2.5. PRADOS EN MAIORÍA, CULTIVOS ANUAIS E CADUCIFOLIAS 

2.2.6. PRADOS EN MAIORÍA, CULTIVOS ANUAIS E CASTIÑEIRO 

2.2.7. PRADOS EN MAIORÍA, CULTIVOS ANUAIS E ESPECIES MADEIREIRAS 

2.3. ZONAS DE GANDERÍA MODERNA 

2.3.1. CULTIVOS FORRAXEIROS. VACÚN DE LEITE 

2.3.2. CULTIVOS FORRAXEIROS. VACÚN DE CARNE 

2.3.3. CULTIVOS FORRAXEIROS EN MAIORÍA E OUTROS CULTIVOS. VACÚN DE LEITE 

2.3.4. CULTIVOS FORRAXEIROS EN MAIORÍA E OUTROS CULTIVOS. VACÚN DE CARNE 

2.3.5. CULTIVOS FORRAXEIROS EN MAIORÍA E OUTROS CULTIVOS. VACÚN DE LEITE E CARNE 

2.3.6. CULTIVOS FORRAXEIROS E MATO. VACÚN DE LEITE E CARNE 

2.3.7. CULTIVOS FORRAXEIROS E CADUCIFOLIAS. VACÚN DE LEITE E CARNE 

2.3.8. CULTIVOS FORRAXEIROS E ESPECIES MADEIREIRAS. VACÚN DE LEITE E CARNE 

 

3. ZONAS FORESTAIS  

3.1. ESPAZOS CON VEXETACIÓN ARBÓREA 

3.1.1. FRONDOSAS 

3.1.1.1. EUCALIPTO        

3.1.1.2. CASTIÑEIRO        

3.1.1.3. CADUCIFOLIAS 

3.1.2. CONÍFERAS.  

3.1.2.1. PIÑEIRO        

3.1.3. FORMACIÓNS ARBORADAS MIXTAS 

3.1.3.1. EUCALIPTO E PIÑEIRO       

3.1.3.2. CADUCIFOLIAS E PIÑEIRO      

3.1.3.3. EUCALIPTO, PIÑEIRO E CADUCIFOLIAS   

3.1.3.4. MIMOSAS EN MAIORÍA, PIÑEIRO E CADUCIFOLIAS 

3.1.4. MATO ARBORADO 

3.1.4.1. MATO E CADUCIFOLIAS 

3.1.4.2. MATO E ESPECIES MADEIREIRAS     

3.2. ESPAZOS SEN VEXETACIÓN ARBÓREA  

3.2.1. ESPAZOS CON VEXETACIÓN HERBÁCEA E ARBUSTIVA. GANDERÍA DE MONTAÑA. 

3.2.1.1. MATO-PASTEIRO 

3.2.1.2. BREIXEIRA-PASTEIRO 

3.2.1.3. MATO-PASTEIRO CON ROCHA 

3.2.2..ESPAZOS CON VEXETACIÓN ARBUSTIVA 

3.2.2.1. MATO 

3.2.2.2. BREIXEIRA 

3.3. ESPAZOS CON POUCA VEXETACIÓN OU SEN ELA  

3.3.1. PRAIAS, DUNAS E AREAIS  

3.3.2. ROCHEDOS COSTEIROS 
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4. ZONAS HÚMIDAS 

4.1.ZONAS HÚMIDAS E PANTANOSAS INTERIORES 

4.2.MARISMAS  

5. ZONAS DE AUGA 

5.1. ENCOROS       

5.2. LAGOAS CONTINENTAIS      

5.3. LAGOAS LITORAIS       

 
ORTOIMAXES 
 

O papel das imaxes de satélite na elaboración dun mapa de usos e 
coberturas  ten unha dobre vertente, a de dar soporte cartográfico ó documento 
e a de servir de fonte de información temática.  

No proceso de elaboración das ortoimaxes o primeiro paso foi a elección 
do sensor que mellor se adaptase ás necesidades de información do proxecto. 
A elección fíxose en función dos obxectivos trazados e do enfoque do proxecto. 
Para que esta fose o máis acertada posible tivéronse en conta os parámetros 
que caracterizan as imaxes de satélite como son a resolución espacial, a 
temporal, a radiométrica e a espectral, de forma que fosen suficientes para 
alcanzar os niveis de detalle necesarios. Estes requisitos quedaron satisfeitos 
coa elección dos satélites LANDSAT-5 (Tematic Mapper) e SPOT 
(Pancromatic).  

A corrección xeométrica das imaxes consistiu en prover a estas dunha 
proxección xeográfica. Esta corrección fíxose mediante a toma de puntos de 
control a partir da cartografía 1:25.000 do Instituto Xeográfico Nacional. 
Utilizáronse ecuacións polinómicas de 2º grao para corrixir as escenas SPOT 
Pancromático e un algoritmo de convolución cúbica para asignar os novos 
valores dixitais ós píxeles corrixidos. A continuación procedeuse á 
homoxeneización radiométrica das imaxes mediante o proceso de igualar as 
súas medias e desviacións típicas. Por último corrixiuse imaxe a imaxe a 
cobertura Thematic Mapper respecto á xa rectificada SPOT.   

Para integrar os datos de Thematic Mapper e os pancromáticos de 
SPOT empregáronse algoritmos Brovey, ponderando cada unha das bandas de 
Thematic Mapper cun coeficiente que relaciona a banda pancromática de 
SPOT coas de Thematic Mapper. Desta forma obtivéronse novas bandas coa 
resolución espectral de Thematic Mapper e a espacial de SPOT-P, 10 metros.  

A fotointerpretación realizouse sobre 3 das 7 bandas de Thematic 
Mapper. Elixiuse a banda 4 (0.76-0.90 nm) no infravermello próximo, por ser a 
máis sensible á liberación de calor da superficie terrestre, a 5 (1.55-1.75 nm) no 
infravermello medio, por ser na que se observa un maior contraste da 
humidade e a 3 (0.63-0.69nm) no vermello, por ser na que mellor se detecta a 
actividade fotosintética das plantas.    

Una vez obtidos estes ficheiros aplicáronse técnicas de expansión lineal 
dos histogramas encamiñadas a mellorar a calidade visual das imaxes e 
filtráronse con matrices de realce de bordes co obxecto de facilitar a 
visualización dos elementos lineais. 
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CLASIFICACIÓN  
 

O carácter multiespectral das imaxes xunto coa posibilidade de aplicar 
diferentes tratamentos dixitais para mellorar a súa calidade visual permitiron a 
discriminación dalgunhas clases.  

O proceso de clasificación consistiu na identificación de unidades 
homoxéneas de usos e coberturas do solo delimitando polígonos e 
asociándolles un código identificativo. Ademais da información procedente de 
imaxes de satélite, contouse neste labor con documentación auxiliar como 
estatísticas oficiais, traballo de campo, mapas forestais e de cultivos, fotografía 
aérea, etc. Neste senso é importante resaltar a información que achegan as 
fotografías aéreas na definición de pequenos obxectos, grazas á súa resolución 
espacial permiten a discriminación de usos e coberturas nos últimos niveis da 
lenda onde a identificación sería imposible co uso exclusivo de imaxes de 
satélite.  

Nunha primeira fase do traballo xeráronse unhas claves de identificación 
onde criterios como a cor, o ton e a textura da imaxe/fotografía nos deron unha 
primeira aproximación sobre as coberturas/usos do solo. Unha vez finalizada 
esta etapa realizáronse saídas ó campo co obxecto de contrastar os resultados 
obtidos na primeira clasificación. Este primeiro traballo permitiu afondar no 
coñecemento do territorio e estudar a súa diversidade. Co coñecemento obtido 
redefiniuse a lenda previamente elaborada e continuouse clasificando.  

Na segunda campaña de campo contrastouse a fiabilidade dos criterios 
de clasificación que se estaban a aplicar e afondouse na discriminación das 
clases de máis difícil interpretación.  
 
BASE DE DATOS 
 

A elaboración da base de datos foi levada a cabo en varias fases : 
1.-Deseño 
2.-Captura de datos espaciais  
3.-Entrada de atributos alfanuméricos e codificación 
4.-Validación 

Unha vez rematadas estas tarefas a base de datos integrouse no SITGA 
(Sistema de Información Territorial de Galicia) desde onde se poderá utilizar en 
múltiples procesos de análise grazas ás potencialidades que ofrecen as 
ferramentas do tipo “sistemas de información xeográfica” (SIX). Esta 
capacidade de establecer relacións entre diferentes capas de información 
favorece a “visión integradora” que esixe a actividade medioambiental.  

As posibilidades de utilización desta información son múltiples e van 
desde a súa representación a diferente escala e proxección xeográfica, á 
selección de lendas a distinto nivel de agregación para diferentes unidades 
administrativas ou naturais.  
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Esta base de datos pretende ser un soporte que sirva para analizar e 
avaliar algúns dos procesos e conflictos medioambientais que hoxe en día ten 
formulados Galicia.   

A continuación exponse a modo de síntesis a caracterización de Galicia 
que fai o Mapa de Coberturas e Usos do Solo. 



 

  



  



  



  



  



  



































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
Manual de normas de campo 
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►SÍNTESE DA METODOLOXÍA DO TRABALLO DE CAMPO 

A información que se recolle no campo obtense de forma obxectiva por observación directa dos 

cultivos feita por un técnico de campo. 

A orde dos pasos a seguir na campaña de campo é a seguinte: 

− Localízanse en campo as unidades elementais ou segmentos mediante a cartografía 

I.G.N. e:1:25.000 e as fotografías aéreas e:1:18.000. 

− En cada segmento ou unidade elemental identifícanse os cultivos, o sistema de cultivo, 

o código de solo e o tipo de sementeira, modificando as teselas impresas no acetato, 

numerando e codificando as novas teselas e calculando as porcentaxes nos mosaicos. 

− Transcríbese ao estadillo de campo a información obtida en cada segmento. Sempre en 

mosaicos, e no resto dos casos, cando no acetato sexa difícil de identificar. 

− Grávase na base de datos, formato ACCESS, a información do estadillo de campo 

relativa á clase “MOSAICO”. 

O MATERIAL preciso na Campaña de Campo será entregado ao principio da campaña, sendo de 

máxima prioridade lerse con detalle o presente manual de normas e resolver tódalas dúbidas 

antes de comezar o traballo de campo. 

Para realizar os cambios nas teselas do ano anterior empregaranse rotuladores indelebles finos 

(que escriban sobre acetato) de cores azul ou verde. Os rotuladores, as carpetas de campo e as 

fotocopias do estadillo de campo serán aportados polo técnico de campo. 

A SUPERVISIÓN E CHEQUEO DO TRABALLO será realizada por un técnico supervisor e 

experto en SIX responsable de cada grupo de traballo (2 grupos de traballo), que se ocuparán 

ademais de dar soporte continuo e unificar criterios entre os técnicos de campo de cada grupo. 

Os membros de cada grupo reuniranse para resolver dúbidas sempre que o técnico supervisor e 

experto en SIX o suxira, sendo conveniente que durante os primeiros días as reunións sexan máis 

frecuentes. 

As unidades elementais ou segmentos serán entregadas paulatinamente ao longo da campaña 

polo técnico supervisor e experto en SIX de cada grupo de traballo. Devolverase o segmento co 
traballo de teselación completamente terminado e o estadillo de campo cuberto, xunto coa 
cartografía e os fotogramas facilitados na mesma orde coa que foron entregados. Non se 
entregará novo traballo antes da devolución do rematado. 

A base de datos Access, ca información dos mosaicos, deberá ser entregada ao mesmo 

tempo que o resto do traballo, ca parte correspondente dos mosaicos, para a revisión por parte do 

técnico supervisor. Esta base de datos, dispón dunha táboa “MS”, na que se meterán os datos da 

clase mosaicos co número de tesela correspondente, e da consulta “suma porcentaxes” que 

permitirá comprobar se a suma das porcentaxes é a correcta (entre 100 e 200). 
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Será motivo de cese do técnico de campo que non devolva o traballo nun período de tempo 

razoable, ou non leve a cabo o traballo correctamente (valorado polo técnico supervisor e experto 

en SIX de cada grupo), pídese dedicación exclusiva, aínda que non se admitirá a realización de 

máis de 45 segmentos / técnico de campo / semana. 

Un 10-20% da mostra será revisado para comprobar a bondade do traballo que se está realizando 

e soamente se aceptarán aqueles segmentos que estean correctamente realizados a xuízo do 

técnico supervisor e experto en SIX de cada grupo. 

 

►NORMAS PARA O DESLINDE  

Todos os segmentos presentan as teselas da Campaña 2.009. Os cambios na teselación deben 

estar xustificados, e non ser froito de interpretacións subxectivas: 

− Separarase en dúas ou máis teselas unha única parcela agronómica cando se presenten 

novas divisións permanentes sobre o terreo ou cambios de uso que xustifiquen a división. 

− Nos segmentos con excesiva teselación do ano anterior, recoméndase xerar 
mosaicos, unindo as pequenas teselas. 

− No caso de cambios substanciais nas teselas do segmento, é recomendable empregar un 

novo acetato en branco e deslindar as teselas de novo (a consultar sempre co técnico 

supervisor e experto en SIX do grupo). Neste caso, deberanse numerar as novas teselas 

na orde de esquerda a dereita e de arriba a abaixo, e deberá entregarse o estadillo de 

campo cuberto coa totalidade das teselas. 

NOTA: Enténdese por tesela a superficie continua de terreo ocupada por un mesmo cultivo ou uso de solo. 

(Excepto no caso dos mosaicos onde hai máis de un cultivo). 

As cidades, pobos e vías de comunicación, así como o cultivo do viñedo, están 

considerados como unha única tesela, delimitando o perímetro exterior total. Non se 
moverán os seus límites a non ser que haxa erros ou cambios importantes, respecto 
ao ano anterior. Non se teselarán os camiños de acceso a fincas cun ancho que non 

permita o paso dun carro ou tractor. 

 

►NORMAS A APLICAR NOS CAMBIOS DOS SEGMENTOS  

Os segmentos deberán ser devoltos coa máxima claridade posible nos cambios reflectidos. 

Se o técnico supervisor e experto en SIX de grupo considera que non é intelixible, non se 

recollerá. 

Se unha liña desaparece, tacharase en toda a súa lonxitude cunha liña serrada. 
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− Sempre que haxa un cambio de uso ou cultivo, de sistema de cultivo, código de solo ou 

tipo de sementeira, tacharase o código impreso no acetato e escribirase o novo código da 

maneira máis clara posible. 

− As teselas numeraranse a partir do último número asignado no segmento, que figura 
no extremo superior dereito do segmento. A numeración non debe superar as dúas 

cifras, de maneira que do 1 ao 99 segue a orde natural, e a partir do 99 seguirán a 

seguinte codificación: A0 (100), A1 (101), A2 (102),…, B0 (110),…, G0 (160),…  

− No caso de que o técnico de campo elimine teselas no segmento, empregará os números 

das eliminadas para numerar as novas teselas xeradas. 

− O estadillo de campo (ver anexos) deberá ser devolto perfectamente cuberto cos 
datos xerais da cabeceira e nel deberá figurar a seguinte información: 

o Relación ordenada dos mosaicos de tipo AS, AC, VV, FF, DD e MS cos cultivos 

que os integran. A codificación dos cultivos (código de cultivo e codificación 

auxiliar se corresponde) e as súas porcentaxes situaranse nas columnas 

relativas ao cadro “MOSAICOS”. Nesta campaña 2009 existen columnas 

relacionadas con sistemas de cultivo, código de solo e tipo de sementeira. 

Debe recordarse que as porcentaxes dos mosaicos deben sumar sempre 100 ou 

máis de 100 e nunca superar o 200. 

NOTA: AS, AC sempre > 100%; FF e MS = 100%; VV e DD = ou > 100% 

o As novas teselas xeradas no segmento ordenadas segundo a numeración, 

situando o número de tesela na columna do cadro “Nº TESELA”, campo “S/R/I” 

correspondente ao código sistemas de cultivo, o campo CÓDIGO DE SOLO e o 

campo TIPO DE SEMENTEIRA, coa codificación correspondente nas columnas 

“GRUPO” e “CULTIVO”. 

o Presentarase a tesela resultante da unificación de varias reutilizando a 

numeración dalgunha das iniciais. En observacións, indicaranse os números das 

teselas iniciais. 

o Relación das teselas eliminadas. 

  NOTA: Cada segmento entregarase ao técnico de campo acompañado do estadillo de campo do ano 

  2009 que se utilizará de referencia para actualizar a información dos mosaicos do ano 2010. 

  Non se modificarán, salvo caso de erro, as porcentaxes dos cultivos leñosos do ano anterior nos  

  mosaicos do tipo FF ou VV. 

  NOTA: No caso de que o segmento sufra unicamente cambios de codificación, non será necesario  

  entregar o estadillo de campo a non ser que algunha sexa un mosaico, ou se eliminen teselas. 
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►NORMAS PARA A CODIFICACIÓN 

Para o correcto entendemento do traballo a realizar en campo, recoméndase ler polo miúdo as 

presentes normas, a nova codificación e solucionar dúbidas co técnico supervisor e experto en SIX 

antes de comezar a traballar. 

 

Sistema de cultivo 

Existen diferentes sistemas de cultivo que inflúen notablemente no rendemento das colleitas. 

Por isto dentro de sistemas de cultivo haberá: cultivos de secaño (S), cultivos de regadío (R), e 

cultivos en invernadoiros ( os invernadoiros sempre son cultivos de regadío). 

Polo que para facilitar a recollida de datos no campo, só haberá que engadir a R co subíndice 

correspondente aos cultivos de regadío, presupoñendo que os que non leven ese código serán de 

secaño, agás os cultivos en invernadoiro que levarán o código auxiliar I, co subíndice 

correspondente. 

*S: Cultivo de secaño. É o sistema mais xeral de cultivo, no cal o aporte de auga para as plantas 

depende exclusivamente das precipitacións atmosféricas. 

*R: Cultivo de regadío. Considérase que un cultivo é de regadío cando ao longo da sementeira 

ou desenrolo foi efectivamente regado, alomenos unha vez. O enquisador debe apreciar, esta 

característica no momento da visita ao segmento; en caso de dúbida, constatarao pola presenza 

de instalacións de rega que houbesen posibilitado a aplicación do rego ao cultivo. O regadío 

codifícase coma “R1”, “R2”, “R3”, “R4” ou “R5”, na columna S/R/I do estadillo de campo para a 

clase mosaicos, e no acetato para o resto dos cultivos. 

Tipificación de Regadíos 

Nas parcelas de regadío é IMPRESCINDIBLE, que se codifique o tipo de rega como (R1, R2 ,R3, 

R4 e R5) 

A modalidade dos sistemas de regadío tipifícase de acordo ca seguinte clasificación: 

Tipo 1 (R1): Rega por superficie ou por gravidade. Caracterízase polo reparto da auga na 

superficie da parcela aproveitando a forza da gravidade. A auga utiliza dita superficie como 

sistema de distribución. Son modalidades deste tipo de regadío a rega a manta, en regos, etc, A 

canalización da acometida da auga ata a parcela é fixa. 

Tipo  2 (R2): Regadío por aspersión. Caracterízase pola distribución da auga mediante tubarias a 

alta presión ata os mecanismos de aspersión. Este sistema de distribución soe ser de carácter 

fixo, sendo, xeralmente completo o recubrimento da parcela, ou portátil, efectuándose a rega da 

parcela por sectores. 
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Tipo  3 (R3): Regadío de tipo automotriz. Caracterízase pola distribución da auga mediante 

tubarias a alta presión ata os mecanismos de aspersión que se desprazan de forma autónoma. 

Inclúense nesta modalidade os sistemas baseados en mecanismos tipo pívot e automotrices. A 

diferenza co tipo fixo radica na mobilidade do aspersor. 

Tipo  4 (R4): Rega localizada. Pode ser por goteo, neste caso a auga distribúese no solo a través 

de orificios emisores ou goteiros. Soe ter un carácter fixo, podendo estar enterrado o sistema 

principal de distribución. Inclúese neste tipo a micro aspersión e similares. 

Tipo  5 (R5): Outros sistemas de rega. Especificar no estadillo correspondente. 

O sistema de cultivo, de regadío ou de secaño, depende da aportación ou non de auga de regadío 

á parcela. Unha parcela non é de regadío por estar ubicada nunha zona de regadío, ou incluso por 

estar dotada desta infraestrutura, se non foi regada durante o desenrolo do cultivo ou a súa 

preparación. 

Como norma xeral, as zonas de regadío atópanse nas hortas e en certos cultivos á carón das 

entidades de poboación, e tamén os prados de fondo de val, que posúen canalizacións de rega 

nas cabeceiras o tipo de rega é por gravidade. 

E en tódalas fincas que onde se vexa claramente que dispoñen de sistemas de rega e que foron 

utilizados para tal fin na presente campaña. 

 

*I: Invernadoiro: Un invernadoiro dispón sempre de sistema de rega. Se un cultivo se atopa en 

invernadoiro levará o código auxiliar I, e dependendo das características do invernadoiro será I1 
I2, I3, e I4, e si é un mosaico de invernadoiro, cubrirase na columna S/R/I do estadillo de campo. 

Nas parcelas de invernadoiro é IMPRECINDIBLE que se codifique o tipo de invernadoiro según a 

clasificación (I1, I2, I3, e I4). 

Tipo 1 (I1): Invernadoiros elementais. Entre as súas características distintivas cabe enumerar: 

 Estrutura sinxela: Tipo parral con poste de madeira ou arco metálico. 

 Cuberta sinxela: Plástico corrente ou malla. 

 Ventilación manual lateral. 

 Normalmente a altura destas estruturas non supera os 2,8m. 

Tipo 2 (I2): Invernadoiros sinxelos. Caracterízanse polos seguintes rasgos: 

 Estrutura metálica con material perimetral de tubos galvanizados. 

 Cuberta de malla ou lámina flexible  

 Ventilación lateral e cenital. 

 Normalmente dispoñen de calefacción. 
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 Altura maior de 2,8m. 

Tipo 3 (I3): Invernadoiros altamente tecnificados. Deben cumprir a maioría das seguintes 

propiedades, sen ser necesario que as cumpran todas: 

 Estrutura ríxida de aceiro ou formigón, frecuentemente multicapela. 

 Cuberta de placa semiríxida ou ríxida, incuso dobre cuberta interior. 

 Ventilación automática lateral e cenital, incuso forzada. 

 Control de humidade. 

 Calefacción. 

 Sistemas de fertirrigación en hidroponía. 

 Sistema de fecundación con abellóns. 

 Altura maior de 3 metros. 

Tipo 4 (I4): Outros invernadoiros non incluídos anteriormente. Descríbanse en observacións. 

En ningún caso se indicará o tipo de rega da que dispón o invernadoiro, posto que tódolos 
invernadoiros se consideran de regadío. 

 

Código de Solo 

Posuirán código de solo tódolos cultivos leñosos. Os cales clasificaranse en función do manexo 

que reciba a superficie de solo que existe baixo as árbores: 

Laboreo tradicional (LT): alterar e remover, mediante implementos mecánicos, o perfil do solo 

nunha profundidade igual ou superior a 20cm. 

Laboreo mínimo (LM): laboreo superficial mediante a utilización de cultivadores, gradas e arado 

de cincel, a profundidade é menor de 20cm. 

Cubertas vexetais espontáneas (CE): o solo non recibe labor mecánica algunha, está protexido 

por unha cuberta vexetal espontánea, contrólase o crecemento xa sexa de maneira mecánica 

(sega), química (herbicidas) ou pastoreo. 

Sen mantemento (SM): o terreo non recibiu na última campaña ningunha labor de mantemento 

nin de control de vexetación, xa sexa mecánica, química ou de pastoreo. 

Cubertas vexetais sementadas (CS): o solo non recibe labor mecánica algunha, está protexida 

por unha cuberta vexetal sementada de gramíneas (cebada, bromo, etc), ou leguminosas (vezas, 

altramuces, etc), o crecemento contrólase xa sexa de maneira mecánica (sega), química 

(herbicidas) ou pastoreo. 
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Nota: Non se incluirán os códigos de solo nos mosaicos de froiteiras diseminadas (DD), e nos 

mosaicos de viñedo, só se terá en conta cando o cultivo de viñedo sexa maioritario, máis do 50%, 

e non existan cultivos baixo a viña. 

Exemplo campaña 2009: MSVV = VT 60% + PTX 60% + PT 40% 

Na nomenclatura para o 2010 será MSVV = VT 60% + PT 40%, e no campo código de solo haberá que por SM, 
porque este ano non se cultivou nada baixo da viña e non ten mantemento, está en Barbeito. 

 

Tipo de sementeira 

Terán que levar código de tipo de sementeira, todos os cereais gran e o millo forraxeiro  

Defínese como sementeira directa o establecemento de un cultivo anual en un terreo o cal non 

recibe labor algunha dende a recolección do cultivo ata a sementeira do seguinte; trátase de 

manter o solo cuberto, mediante a distribución homoxénea dos restos do cultivo anterior; evitando 

a compactación excesiva polo paso da maquinaria e do gando; e controlando as herbas 

previamente á sementeira, mediante a aplicación de doses reducidas de herbicidas de baixa 

peligrosidade. As sementadoras deben ir acompañadas de discos cortadores separadores de 

rastroxos. 

Só levarán o código aqueles cereais e millo forraxeiro que se constate que foron sementados 

mediante sementeira directa e o código a usar será a letra (D). 

 

Códigos auxiliares  

Nesta campaña inclúense unha serie de códigos auxiliares a ter en conta:  

* 1, J, N, Y e E: Utilízase nos cultivos leñosos para determinar os distintos estados de produción 

das plantacións. 

 1: Nova plantación do ano. Aquelas plantacións que na campaña anterior levaran este 

código auxiliar deberán codificarse co código auxiliar de J. 

 J: Plantación nova que aínda non produce. 

 N: Plantación onde o cultivo abandonouse. Só se utilizará nas plantacións de viñedo. 

Nesta campaña haberá que verificar tódolos baldíos e naqueles onde se observe que houbo viña 

en algunha ocasión se codificará coma VTN. 

 Y: Cultivos de froiteiras que non teñen un fin comercial (Só para mosaicos FF e cultivos de 

froiteiras de un só tipo. O código Y é incompatible cos códigos 1, J, E e N. 



ESTIMACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS EN GALICIA                                                                         CAMPAÑA 2.010 
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL – SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA (SITGA)  

 

  8

 E: Utilízase para plantacións de viñedo e froiteiras en espaleira. Só se considerarán en 

estado de produción, polo que este código é incompatible cos códigos 1, J, e N. 

* I: Código auxiliar para cultivos baixo plástico. 

* X : Cultivos asociados que comparten a superficie de ocupación do cultivo principal (só en MS). 

* 1-6 : Pradeiras de un, dous...ata seis anos. 

* 1-3 : Barbeitos e posíos de un, dous ou tres anos. 

 

CADRO RESUMEN 

1
J

R
R1
R2
R3
R4
R5

I

I1 X
I2
I3 1
I4 2

3
4
5

LT 6
LM

1
2

SM 3

D

Regadío de tipo automotriz

Invernadoiros altamente tecnificados

SISTEMAS DE CULTIVO (A ter en conta para todos os cultivos)

Só para barbeitos e 
posíos, todos deberán 

levar algún número entre  
1-3

Outros sistemas de rega

Tódos os cultivos en 
regadío deberán ser 

codificados con algún 
destes códigos

Si se cubrirá para todos os invernadoiros, 
os invernadoiros sempre serán regadíos

Cultivos de regadío Si se cubrirá para este tipo de cultivos
Rega por superficie ou por gravidade

Regadío por aspersión

Outros invernadoiros

Y Cultivos de froiteiras sen uso comercialCódigo incompatible con 
1, J,E e N

E Para cultivos de froiteiras e viñedo en 
espaleira

Código incompatible con 
1, J, e N

Rega localizada

Invernadoiros elementais
Invernadoiros sinxelos

TIPO DE SEMENTEIRA (A ter en conta só para cereais gran e millo forraxeiro)

Invernadoiros

Barbeitos ou posíos de un ano
Barbeitos ou posíos de dous anos
Barbeitos ou posíos de tres anos

CÓDIGO DE SOLO (A ter en conta só nos cultivos leñosos)

Laboreo tradicional
Laboreo mínimo

Sen mantemento

Todos os cultivos en 
invernadoiro deberán ser 

codificados con algún 
destes códigos

Sementeira directa
Deberá levar este código todos os cereais e millo 

forraxeiro nos que o tipo de sementeira sexa directa

Pradeiras de dous anos
Pradeiras de tres anos

Pradeiras de catro anos
Pradeiras de cinco anos
Pradeiras de seis anos

Só para pradeiras, 
tódalas predeiras 

deberán levar algún 
número entre 1-6

CE

Só para 
cultivos 
leñosos

Cubertas vexetais espontáneas (con 
mantemento)

CÓDIGOS AUXILIARES 

Plantación nova que ainda non produce

N Plantación onde o cultivo está abandonado, 
só para viñedo

Nova plantación do ano

Código auxiliar para cultivos baixo plástico

Para cultivos asociados

Pradeiras de un ano
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A continuación farase unha descrición dos cultivos facendo máis fincapé naqueles que presentan 

maior complexidade na súa identificación para evitar en todo o posible a ambigüidade. 

 

CE CEREAIS GRAN MA Mil lo gran FR FROITEIRAS MN Maceira
CE TB Trigo blando FR PE Pereira
CE TT Triticale FR CE Cerdeira e guindeira
CE CN Centeo FR CR Ameixeira ou ciroleira
CE AV Avea FR ME Melocotoneiro, nectarinas e pexegueiro
CE C2 Cebada de dúas carreiras FR LI Limoeiro
CE MC Mestura de cereais gran FR NR Laranxeira
FO CULTIVOS FORRAXEIROS PP Pradeiras FR KW Kiwi
FO MF Mil lo forraxeiro FR CJ Castiñeiro
FO CS Col forraxeira FR FX Outras froiteiras
FO AF Alfalfa FR HI Figueira
FO RX Cabaza forraxeira FR MB Marmeleiro
FO RF Remolacha forraxeira FR NU Nogueira
FO FV Outras forraxeiras FR AE Abeleira ou abraira
LE LEGUMINOSAS GRAN JS Feixón seco FR NI Nespereira
LE LX Outras leguminosas VI VIÑEDO VT Viñedo de uva de transformación
TU TUBÉRCULOS PT Pataca TC OUTRAS TERRAS DE CULTIVO BA Barbeito
HO CULTIVOS HORTÍCOLAS CM Repolo TC PO Posío
HO CK Coliflor e brocoli PP PRADOS E PASTEIROS PR Prados
HO JV Feixón verde PP PS Pasteiros
HO CL Cebola SF SUPERFICIE FORESTAL CD Caducifolias
HO AJ Allo SF EU Eucalipto
HO PU Alloporro SF PN Piñeiro
HO GR Grelo SF PC Piñeiro e caduc ifolias
HO GV Chícharo SF EC Eucalipto e caducifolias
HO LC Leituga SF EP Eucalipto e piñeiro
HO PQ Pemento SF MZ Eucalipto, piñeiro e caducifolias
HO TO Tomate SF MR Mato arborado
HO CT Cenoria SF MT Mato
HO AZ Acelga SF MP Mato e pasteiros
HO CB Calabacín OS OUTRAS SUPERFICIES AG Augas interiores
HO FN Fresa, fresón e framboesa OS BL Baldío
HO HX Outras hortalizas OS IM Improductivo
HO FU Horta baleira OS NA Urbano, comunicacións
FV FLORES E VIVEIROS FL Flores MS MOSAICOS AS Asociación millo gran/feixón seco (MS >100%)
FV VO Viveiros de plantas ornamentais MS AC Asociación millo gran/cabaza forraxeira (MS >100%)

MS FF Só froiteiras (MS=100%)
MS DD Presencia de froiteiras diseminadas (MS=ou>100%)
MS VV Viñedo con cultivos herbáceos (MS=ou>100%)*
MS MS Xeral (MS =100%)

I Cultivos baixo plástico
P.e.: FVFLI

X Cultivos asociados que comparten a superficie de ocupac ión do cultivo principal (só en MS)
P.e.: MSVV= 100%TUPTX + 100%VIVT,         MSAS = 100%CEMA + 30%LEJSX

1-6 Pradeiras de un, dous….ata seis  anos
1-3 Barbeitos e posíos de un, dous ou tres  anos

CODIFICACIÓN DE CULTIVOS

CODIFICACIÓN AUXILIAR EN CULTIVOS:

GRUPOS DE CULTIVOS CULTIVOS GRUPOS DE CULTIVOS CULTIVOS

1,J,N,Y,E Códigos complementarios só para cultivos leñosos  

NOTA: En FF, DD ou VV, non se modificarán as porcentaxes dos cultivos leñosos a non ser nos casos de novas 

plantacións ou erros moi evidentes. Tratarán de evitarse as reinterpretacións subxectivas. 

 

DEFINICIÓN DOS CULTIVOS 

1. CEREAIS GRAN, GRUPO CE 

Millo gran (MA). É importante a diferenciación co millo forraxeiro, tendo en conta que o destinado 

a gran, adoita presentarse en teselas de menor tamaño próximas ás vivendas. 

Trigo, triticale, centeo, avea e cebada. É preciso coñecer as súas características morfolóxicas 

para diferencialos entre si. Cando se atopen segados, non deben confundirse con pradeiras. 

Mestura de cereais gran (MC). Trátase de varios cereais mesturados na mesma tesela, que se 

recollen conxuntamente. P.e. avea+trigo, cebada+avea. Deberá colocarse en observacións de que 

tipo de cereais se trata. Nunca debe facerse mosaico nesta clase. 

 

NOTA: Os casos nos que os cereais gran estean asociados con cultivos leñosos, levarán a codificación auxiliar X. 

P.e. tesela de millo gran con viñedo nos bordos, MSVV= 20% VI+ 20% MAX + 80% MA 
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2. CULTIVOS FORRAXEIROS, GRUPO FO 

Pradeira (PP): enténdese por este termo ao cultivo temporal de gramíneas (raigrás inglés, raigrás 

italiano, raigrás híbrido, dactilo, festuca alta, ...), leguminosas (trébol blanco, trébol violeta, …) e 

outras …., explicitamente sementado como parte dunha rotación de cultivos, plantexada de 

antemán, que se levanta de novo transcorrido un número predeterminado de anos. Poderá seguir 

calificándose de tal, en tanto as especies que conteñen sexan descendentes directas das 

inicialmente sementadas. Están incluídas nos cultivos forraxeiros e son terra arable. Se co tempo 

se produce un proceso de naturalización pode chegar a converterse nun prado. 

Nesta campaña só poderán pasar a prado aquelas pradeiras que teñen o código auxiliar 6, ou 

salvo erros de codificación, e no caso de darse este feito deberá vir especificado no estadillo de 

campo. 

 

 

 

 

 

NOTA: as teselas de PP que se observe foron sementadas na presente campaña engadirase o código auxiliar 1, e todas 

aquelas pradeiras que leven o código auxiliar 1,2,3,4 ou 5 e non cambiaron de cultivo, pasarán a ser 2,3,4,5 ou 6 

respectivamente. 

Millo forraxeiro (MF). Preséntase principalmente nas comarcas de vocación gandeira. 
Características principais: 

− Cultivo anual que se aproveita nas explotacións gandeiras principalmente ensilado. 

− As diferenzas máis importantes respecto ao millo gran son que: soe estar sementado con 

maior densidade, acostuma a estar en leiras de maior tamaño e máis afastado das casas, 

non se aporca, pode sementarse mediante “sementa directa”. Non se presenta en 

asociación. 

Col forraxeira (CS). Acostuma a estar en pequenas superficies nas zonas de horta. É frecuente a 

asociación con pataca e con cultivos de horta. Non se debe confundir co repolo ou con outras 

crucíferas. 

Alfalfa (AF). Non se debe confundir co trevo. 

Cabaza forraxeira (RX). Preséntase con frecuencia asociada ao millo gran, integrándose nos 

mosaicos do tipo MSAC. 

p.e.  MSAC=100% MA + 30% CZX. 

Remolacha forraxeira (RF). Adoita estar en pequenas teselas nas áreas de horta, formando parte 

dos mosaicos do tipo MSMS. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

Ci PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PR
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Outras forraxeiras (FV). Xirasol forraxeiro, chícharo para forraxe e outros. Debe indicarse no 

estadillo de campo o tipo de cultivo. 

 

3. LEGUMINOSAS GRAN, GRUPO LE 

Feixón seco (JS). Características principais: 

− A maioría deste cultivo está representado pola especie botánica Vicia faba, que se cultiva 

en asociación co millo gran nunha alta proporción, sobre todo, nas comarcas 

noroccidentais da provincia da Coruña (Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra). En 

asociación co millo (MSAS). Acostuma a presentarse en porcentaxes inferiores ao 100%, 

mentres que o millo mantén o 100%. 

      P.e. MSAS= 100% MA + 30% JSX. 

− A outra especie botánica que inclúe o feixón seco é a Phaseolus Vulgaris (faba asturiana). 

Cultívase maioritariamente en ocupación principal na súa totalidade, é dicir, non se asocia 

con outro cultivo, é tutorada. A Mariña lucense é a zona de Galicia con maior superficie de 

ocupación desta especie. 

Outras leguminosas (LX). Garavanzos, fabas ou lentellas. Debe indicarse o cultivo na columna 

de observacións do formulario. 

 

4. TUBÉRCULOS, GRUPO TU 

A pataca (PT), como único representante importante en Galicia. É importante identificar as teselas 

sen cultivo, nas que se observan sinais dunha colleita de pataca recente e codificalas como PT, 

sobre todo, naquelas comarcas máis litorais ou nas que se visitan ao final da campaña de campo. 

É frecuente nas comarcas de Pontevedra que a pataca se cultive baixo os emparrados de viña, 

codificándoa nese caso como PTX nos mosaicos de tipo MSVV. 

 

5. CULTIVOS HORTÍCOLAS, GRUPO HO 

Os cultivos de horta preséntanse en xeral en superficies moi pequenas que na maioría dos casos 

non son teselables de forma individual á escala de traballo. Nestes casos a clase idónea a 

empregar é a clase MOSAICO, que se tratará polo miúdo ao final deste apartado. 

Nota: A codificación auxiliar de X (asociado) e I (invernadoiro) afecta principalmente aos cultivos hortícolas polo que deberá 

prestarse moita atención á hora de escribir o tipo de mosaico e as codificacións de cultivos. 

− O código X, só se empregará en MOSAICOS de cultivos hortícolas asociados ao viñedo que dupliquen a 

superficie do viñedo. (Nunca no viñedo)   P.e. MSVV= 30% VT + 30% TOX + 70% CL 

− O código I empregarase como codificación auxiliar de cultivos hortícolas baixo plástico. 
 P.e. MSMS= 40% JVI + 40% TOI + 20% LCI  
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NOTA IMPORTANTE: fixarse no código FU, que agora é o que se utiliza para a horta baleira. 

Un mosaico, nunca poderá levar cultivos baixo plástico conxuntamente con cultivos ao aire libre, non se terá en conta os 

pequenos invernadoiros dentro das hortas. 

 

6. FLORES E VIVEIROS ORNAMENTAIS, GRUPO FV 

Este grupo abrangue ás explotacións de flor, principalmente baixo plástico (FLI) e os viveiros de 
planta ornamental, que poden presentarse baixo plástico (VOI) ou ao aire libre (VO). 

Nota: Non deben codificarse como FV as áreas de flor das hortas. Estas débense incluír na zona de NA, non agrícola. 

Lembrar que tódolos invernadoiros teñen que levar o código correspondente ao tipo de invernadoiro (I1, I2, I3, I4) 

 

7. FROITEIRAS, GRUPO FR 

Clases de único cultivo (Maceira, Pereira, Kiwi, Castiñeiro, Outras froiteiras, etc.). 

O máis habitual é que exista un marco de plantación, con densidade de árbores variable, pero 

sempre a superficie de ocupación debe ser superior ao 30%. Cando a densidade de árbores 

sexa menor, a clase a empregar será a de froiteiras diseminadas. 

As clases de único cultivo poden presentarse como teselas individuais ou como mosaicos do tipo 
MSFF e nunca en ningún outro tipo de mosaico. 

As froiteiras deste grupo nunca están asociadas con cultivos herbáceos ou con prado en 
mosaicos que superan o 100%. 

Na clase Outras froiteiras (FRFX), deberá indicarse no estadillo de campo en observacións a 

froiteira de que se trata. 

Cando calquera froiteira xa estea soa, ou formando parte dun mosaico, e non sexa comercial se lle 

poñerá o código Y. 

 

CASO PARTICULAR: FROITEIRAS DISEMINADAS 

Os cultivos deste grupo son os mesmos que no caso das froiteiras, pero con diferente codificación. 

As froiteiras diseminadas nunca deben ocupar superficie como único cultivo, sempre duplican a 

superficie doutros cultivos (horta, prado, etc.), integrando unicamente mosaicos do tipo MSDD. 

A densidade de árbores pode ser variable, considerando dous casos principais: 

− PRADO CON FROITEIRAS DISEMINADAS: a superficie de ocupación da froiteira debe 
ser inferior ao 30%. P.e. mosaico de prado con maceira diseminada, MSDD= 

100%PPPR+30%FRMND), no estadillo e na base de datos só deberá aparecer o dato 
pertencente ao cultivo herbáceo, ex: MSDD: 100%PPPR 

Nota: Si a maceira ocupase máis do 30%, a tesela pasaría a ser FRMN directamente. 
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− CULTIVOS HERBÁCEOS CON FROITEIRAS DISEMINADAS: a densidade pode ser máis 

elevada, a superficie de ocupación das froiteiras diseminadas non debe superar o 30%. 

P.e. MSDD=40%FOCS+40%HOCL+20%HOHX+10%FRFHD+10%FRPED), no estadillo e 
na base de datos só deberá aparecer o dato pertencente ao cultivo herbáceo, ex: 
MSDD: 40%FOCS+40%HOCL+20%HOHX, especificando para este caso en concreto en 

observacións a que cultivo corresponde o código HX( outras hortalizas). 

Casos especiais: 

− Froiteiras de linde: Non se teselan, deben codificarse como froiteiras diseminadas. 

− Froiteiras que forman parte das hortas de forma minoritaria, ocupando unha superficie sen 

cultivos debaixo, codifícanse como froiteiras diseminadas, asignando a superficie de 

ocupación ao código HOFU(código novo para a horta baleira). 

Nota Importante: Nesta campaña do mesmo xeito que na anterior, nos mosaicos tipo MSDD, non 

aparecen os datos correspondentes aos frutais, e non se terán en conta á hora de escribilos no 

estadillo ou na base de datos. 

 

8. VIÑEDO, GRUPO VI 

O viñedo pode presentarse en teselas individuais ou formando parte dos mosaicos VV. 

Nota: Os mosaicos poden levar ou non cultivos herbáceos asociados dependendo da ocupación do viñedo, por exemplo: 

− MSVV= 100% VT + 100% PTX (o viñedo e a pataca ocupan o 100% da superficie) 

− MSVV= 50% VT + 50% PT (non hai superficie duplicada, non hai nada sementado baixo o viñedo) 

− MSVV= 50% VT + 50% PT + 50% PTX (a pataca ocupa o 100% da superficie, pero só a metade está asociada ao 

viñedo) 

 

9. OUTRAS TERRAS DE CULTIVO, GRUPO TC 

Son teselas en descanso temporal. A este grupo pertencen dúas clases: 

 

Barbeito: 

Clasificaranse como barbeito1 aquelas teselas que na campaña anterior, 2009, houbo un cultivo, 

e na campaña presente está en descanso sen ter aproveitamento gandeiro algún. 

Clasificarase como barbeito2 as teselas clasificadas como barbeito1 ou posío1 no ano 2009 e 

que seguen en descanso o presente ano 2010. 

Clasificaranse como barbeito3 as teselas clasificadas como barbeito2 ou posío2 na campaña 

2009, que seguen en descanso na presente campaña 2010. 
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Clasificaranse como Baldío ou Prado as teselas clasificadas como barbeito3 na campaña 2009, 

que seguen en descanso sen aproveitamento para o caso de Baldío e con aproveitamento 

para o caso do Prado na presente campaña 2010. 

Posío: 

Clasificaranse como posío1 as teselas que na campaña anterior 2009 estiveron cultivadas, e na 

presente campaña 2010 non teñen cultivo pero manteñen algún aproveitamento gandeiro, 

normalmente mediante pastoreo. 

Clasificarase como posío2 no ano 2010 as teselas que sendo posío1 ou barbeito1 no 2009 este 

ano seguen sen cultivo e manteñen algún tipo de aproveitamento gandeiro ou non. 

Clasifícanse como posío3 as teselas clasificadas como posío2 ou barbeito2 na campaña 2009, 

que seguen sen cultivo e manteñen algún tipo de aproveitamento gandeiro ou non. 

Clasificaranse como Baldío ou Prado as teselas clasificadas como posío3 na campaña 2009, que 

seguen en descanso sen aproveitamento para o caso de Baldío e con aproveitamento para o 

caso do Prado na presente campaña 2010. 

Os cambios posibles polos que aparecen estas clases nas teselas figuran no seguinte gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Cando se encontra una tesela sen cultivo pero intúese que houbo algo sementado na presente campaña a norma 

xeral é tentar coñecer cal foi ese cultivo (preguntando, polo coñecemento da zona, observando os restrollos, etc). Se a 

tesela é de tamaño medio o máis probable é que fose pataca ou grelo, si é máis pequena probablemente un cultivo 

hortícola. Non poñer nunca BA1 cando se vexa que houbo cultivo na presente campaña. 

NOTA: Nunca levarán a codificación auxiliar X. 

 

 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
PRADO

BA3 BALDÍO
CULTIVO

PRADO
PO3 BALDÍO

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO BA1 ó PO1
PRADO

BA3 BALDÍO
CULTIVO

PRADO
PO3 BALDÍO

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

PO2

BA2
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10. PRADOS E PASTEIROS, GRUPO PP 

Prados (PR) 

Son pastos herbáceos polifitos espontáneos de carácter permanente, tupidos, producidos por o 

home nun pasado máis ou menos remoto e por o pastoreo, constituídos por especies vivaces 

naturais, típicas de climas húmidos, subhúmedos ou máis secos pero con humidade edáfica. 

Normalmente coexisten con estruturas agrícolas como vallas, muros, arborado de lindes, 

cercados, bebedeiros, pacas de feo, regueiros, etc…, que poden facilitar a labor de discriminación 

destas superficies. Teñen un aproveitamento mediante sega ou pastoreo durante un número 

indefinido de anos. Inclúense aquí aquelas pradeiras que sufriron un proceso de naturalización no 

transcurso dos anos e que xa teñen carácter permanente e non rotan con cultivos herbáceos. 

 

Pasteiros (PS). 

Son pastos formados por comunidades herbáceas bastas permanentes e espontáneas 

aproveitadas a dente en pastoreo extensivo onde a produción é moi dependente da climatoloxía e 

polo tanto moi variable. Por efecto do clima, sécanse no verán e non soen ser húmidos, salvo as 

brañas e campas de zonas montañosas altas cunha herba máis fina e cun certo grao de 

humidade. Estas zonas son moi similares aos denominados pastos de porto pola SEEP. 

Fundamentalmente encóntranse en altitudes comprendidas entre 0 a 1.500 metros de altitude en 

zonas de monte. A súa densidade é variable e frecuentemente está salpicada de especies 

leñosas. 

 

11. SUPERFICIE FORESTAL, GRUPO SF 

Cando a densidade de especies de matogueira é moi alta, >30%, os pasteiros pasan a 

denominarse pasteiros arbustivos ou mato pasteiros. Faranse modificacións nas teselas sempre 

que existan cambios reais. Deberán evitarse as reinterpretacións subxectivas do que estea 

codificado. 

NOTA: Tódalas pequenas teselas sitas preto das poboacións clasificadas como pasteiros arbustivos ou mato pasteiros 
(MP) ou pasteiro (PS), reinterpretaranse cara prado (PR), baldío (BL) ou matogueira (MT) en función do aproveitamento 

actual, a cobertura de mato e a orixe agraria da parcela. 

NOTA: A clase pasteiro arbustivo ou mato pasteiro (MP), aplicase ás áreas de matogueira onde pasta gando de montaña 

e onde a cobertura é de mato e herba, con unha  proporción de mato >70%. Comprobarase que estas teselas teñen un uso 

gandeiro claro, se non é así reinterpretarase como matogueira, (MT). Non se clasificarán máis teselas con este código 

salvo no caso de que se detecten erros. 
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12. OUTRAS SUPERFICIES , GRUPO OS 

Non agrícola (NA). Pobos, cidades, estradas, solares de edificación, parques públicos, silos, etc... 

Baldíos (BL). Características principais: 

− Terras de cultivo ou prados visiblemente abandonados. No caso de que se aprecien restos 

de cultivos leñosos indicarase en observacións no estadillo de campo, p.e: viña. 

− Sen aproveitamento agrícola nin gandeiro. Ás veces, rózanse co obxectivo de mantelos 

limpos de matogueira, pero segue a ser baldío se non se aprecia CLARAMENTE unha 

actividade gandeira ou agrícola. 

− Con presenza de mato abundante. Se toda a tesela está cuberta por mato e hai 

rexeneración arbórea clara clasificarase a tesela como mato arborado (MR). 

− Poden ser parcelas situadas en áreas de expansión urbanística. 

− Deben evitarse as reinterpretacións subxectivas cara outras clases. 

Improdutivo (IM). Son áreas desprovistas de vexetación ou con vexetación escasa tales como 

rochedos, areais, praias, dunas, graveiras, escombreiras, etc. Nunca están edificadas e tampouco 

presentan aproveitamento agrogandeiro. 

Augas interiores (AG). Ríos, regatos, encoros e lagos interiores. Non se deben modificar a non 

ser unha nova infraestrutura de rego considerable ou un encoro novo. 

 

13. MOSAICOS, GRUPO MS 

Este grupo non representa ningunha clase agrícola en concreto, trátase dunha clase de apoio 

aos grupos de terras de cultivo (grupos CE, FO, LE, TU, HO, FV, FR, VI) e o de superficies 

permanentes (grupo PP), cando sexa dificultosa a teselación debido ao pequeno tamaño da 

superficie de ocupación dos cultivos. 

Para determinar con maior precisión a composición das teselas empréganse as porcentaxes de 
ocupación nos cultivos. A suma destas porcentaxes deberá situarse entre o 100 e o 200%., as 

porcentaxes de ocupación nos mosaicos deben ser sempre múltiplos de 5. 

 

Conceptualmente, pódese falar de dous tipos de mosaicos: 

− Asociación de cultivos nunha única tesela: p.e. millo gran + feixón seco, pataca + col, 

etc. A recolección de ambos cultivos pode facerse individualmente. E non debe confundirse 

coa mestura de cereais gran nas que é imposible a recolección individual. 

− Agrupación de pequenas teselas con diferentes cultivos: p.e. teselas de horta 

pequenas e xuntas, difíciles de teselar. 
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En función das porcentaxes de ocupación, hai dúas clases de mosaicos 

1. Superficie cultivada = superficie da tesela. As porcentaxes de ocupación dos cultivos 

suman 100. 

Os cultivos que integran o mosaico ocupan un mesmo “nivel de cultivo”. Pequenas 

superficies de horta difíciles de teselar individualmente, p.e. pataca+col. 

2. Superficie cultivada > superficie da tesela. A porcentaxe de ocupación dos cultivos é 

sempre superior a 100 e igual ou inferior a 200. 
 

NOTA: Os cultivos que integran o mosaico ocupan “diferentes niveis de cultivo”. P.e. Viñedo 

emparrado + cultivos herbáceos debaixo. Tamén se inclúen neste tipo as asociacións de millo 

gran con feixón seco ou cabaza forraxeira, posto que o cultivo do millo mantén o seu marco de 

plantación estea asociado ou non. Os cultivos asociados que dobren a súa superficie de 

ocupación sobre o cultivo principal, levarán sempre a codificación X (p.e. LEJSX, TUPTX). 
 

O grupo MOSAICO recolle 6 TIPOLOXÍAS: 

1. MSAS: Asociación millo gran/feixón seco. A porcentaxe de ocupación dos cultivos 

sempre é superior ao 100%. 

− Liñas de cultivo intercaladas onde o millo ten o mesmo marco de plantación que 
cando non ten feixón seco asociado. P.e. MSAS= 100% MA + 20% JSX 

− Asociación planta a planta, onde coincide o marco de plantación de ámbolos dous 
cultivos. P.e. MSAS= 100% MA + 100% JSX 

Nota: Empregarase o código AS sempre que exista esta asociación aínda que haxa outros cultivos. P.e. MSAS= 

50% MA + 50% JSX + 50% PT 

2. MSAC: Asociación millo gran/cabaza forraxeira. A porcentaxe de ocupación dos cultivos 

é sempre superior ao 100%.   P.e. MSAC= 100% MA + 30% CZX 

Nota: Empregarase o código AC sempre que exista esta asociación aínda que haxa outros cultivos. 

P.e. MSAC= 50% MA + 50% CZX + 50% PT 

3. MSFF: Mosaico integrado unicamente por froiteiras e viñedo. A porcentaxe de ocupación dos 

cultivos é do 100%. 

4. MSDD: Mosaicos de diferentes cultivos con presenza de froiteiras diseminadas. A 

porcentaxe destas non se especificará na presente campaña. Neste tipo de mosaicos a 

porcentaxe de froiteira nunca suma. 

5. MSVV: Mosaico formado por viñedo asociado a cultivos herbáceos, que pode superar ou 

non ao 100% de ocupación.  

      P.e. MSVV=  50% VT + 50% PT + 50% PTX ou  MSVV= 30% VT + 70% MA 
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NOTA: No caso de que este ano non houbera cultivo herbáceo, pasará a VT. Non se considera BA1 ou PO1 asociado co 

código auxiliar X. 

6. MSMS: Recolle o resto dos mosaicos non especificados nas clases anteriores, con mestura 

de diferentes grupos de cultivos. A porcentaxe de ocupación dos cultivos é do 100%. 

    P.e. MSMS= 20% CS + 80% PT 

NOTA: Facilitarase a cada técnico de campo o estadillo de campo do ano 2009 onde se explicitarán os diferentes tipos 

de mosaicos, soamente coas porcentaxes dos mosaicos tipo MSDD, MSFF e MSVV co obxecto de que nesta campaña 

2010 se actualicen as porcentaxes de cultivos herbáceos sen variar os leñosos do 2009, (os mosaicos FF non se variarán 

salvo erro ou a aparición de novas teselas con esta tipoloxía. Os técnicos de campo deberán tomar este estadillo do 2009 

como referencia e confeccionar un novo en formato dixital para a presente campaña. 

Na presente campaña entregarase a base de datos en formato dixital en un” PEN drive”, o cal será devolto ao final 
da campaña de campo “Agraria 2010” ao seu respectivo coordinador de campo. 

 

14. Hortos familiares, código HU 

 

Na presente campaña 2010 deberán codificarse aquelas parcelas tanto de cultivos únicos 
coma do grupo mosaicos que se consideren que sexan hortos familiares, entendemos por 
horto familiar aquela pequena parcela de secaño ou regadío, cultivada de hortalizas, 
patacas, outros cultivos herbáceos e pes soltos de froiteiras ou outros leñosos, onde a 
produción dedícase principalmente ao autoconsumo. 

Sempre que sexa posible codificaranse este tipo de hortos dentro do acetato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 3 
Modelos de estadillos e enquisas de campo 
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Nº segmento: Nº folla 25.000:
Comarca:

CULTIVO % CULTIVO % CULTIVO % CULTIVO % CULTIVO % CULTIVO % CULTIVO % CULTIVO %
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ESTADILLO DAS TESELAS DAS UNIDADES DE MOSTRAXE

7 8
MOSAICOS

3 4CULTIVOGRUPO 1 OBSERVACIÓNS

Técnico de campo:
Data de visita:

S/R/I HU 2 5TIPO DE 
SEMENTEIRANº  TESELA

Supervisor:
Data de Chequeo:

6CÓDIGO 
DO SOLO



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 4 
Control de calidade  
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Co obxecto de crear unha base de datos de calidade, a cal será a fonte para 
obter a estimación final de superficies de cultivo, sométense os datos a unha 
serie de procesos e revisións que a modo de síntese expoñemos a 
continuación. 
 
1. AS UNIDADES ELEMENTAIS OU SEGMENTOS LEVAN 

INCORPORADOS OS PARCELARIOS PREIMPRESOS DO ANO 
ANTERIOR  PARA A NOVA TOMA DE DATOS 

As unidades elementais presentan un parcelario preimpreso, de maneira 
que o técnico de campo parte da información da campaña anterior en canto a 
deslindes e cultivos. Deste xeito, trátanse de eliminar aspectos subxectivos na 
interpretación que conducen a erro como poden ser: 

 Modificacións dos deslindes debido a interpretacións subxectivas do 
técnico. 

 Cambios de codificacións por motivos de interpretación do técnico de 
campo en clases de baixa variabilidade, como as clases forestais, as clases 
non agrícolas, o viñedo, as froiteiras, etc.  

 Tamén permite controlar os cambios entre clases moi suxeitas á 
interpretación do técnico de campo, como pradeira - prado, baldío - prado 
en malas condicións, baldío - mato. Nestas clases débense evitar os 
cambios motivados polo aspecto da tesela no momento da visita, sen 
chegar a ser un cambio real de cultivo. Por exemplo, debe evitarse que un 
baldío segado se confunda cun prado, unha pradeira seca cun prado ou 
unha saca de toxo cun baldío. 

 
2. REVISIÓN DA BASE DE DATOS ACCESS GRAVADA POLOS 

TÉCNICOS DE CAMPO 
 
A base de datos Access da clase GRUPO MOSAICOS (Anexo 2) gravada 
polos técnicos de campo, precisa dunha revisión exhaustiva antes de ser 
incorporada á base definitiva: 

 Mediante un protocolo de consultas en Access, detéctanse e 
cuantifícanse os erros. Estes pódense dar na suma das porcentaxes dos 
cultivos nos mosaicos, na codificación en función do tipo de mosaico, 
incoherencias dos dobres cultivos, etc. Este protocolo realízase antes da 
aceptación do traballo do técnico de campo unha vez rematada a 
campaña. 

 Unha vez rematado o traballo de dixitalización, e por segunda vez, 
procédese de forma sistemática á  identificación de mosaicos, que por 
erro, non se cuantificasen en campo, comprobando as equivalencias 
entre a base de datos xerada por GEOMEDIA (con dimensión espacial) 
coa base de datos ACCESS da clase mosaicos gravada polos técnicos 
de campo.  Si despois de estas dúas revisións quedase  algún mosaico 
sen información impútase a do ano anterior. Esta imputación nunca  ten 
superado o 1.5 %. 



 b

 
3. REVISIÓNS DE ERROS NA GRAVACIÓN DA INFORMACIÓN EN 

GABINETE 
Para a introducción da información recollida en campo (gráfica e alfanumérica), 
emprégase un Sistema de Información Xeográfica, Geomedia Professional 5.1, 
que emprega como base de datos alfanumérica Access 2000. 
O emprego desta ferramenta supón un avance importante na eliminación de 
erros provocados na introducción dos datos. 
As bases de datos en GEOMEDIA están construídas de maneira que: 

 Non se permiten erros de introducción de códigos de cultivo non 
existentes. Aparece un aviso de erro cando se emprega unha 
codificación non existente.  

 Non se permiten 2 teselas co mesmo número identificativo. 
 Os códigos de grupo cárganse automaticamente, polo que non 

poden existir incoherencias entre os códigos de grupo e de cultivo. 
 Non poden existir teselas sen información de cultivos. 
 Dáse unha actualización automática dos códigos a maiúsculas, 

esixencia imposta pola aplicación estatística dos estimadores. 
 
Para a gravación da información gráfica cóntase con varias licenzas do 
programa informático GEOMEDIA P. 5.1 de INTERGRPH. Esta fase do 
proxecto tamén segue un protocolo de revisión que levan a cabo os técnicos 
supervisores da campaña de campo e expertos  en SIX. Estes  organizan o 
traballo controlando as bases comarcais resultantes e dixitalizando a 
información recollida no  campo. 
A supervisión da información dixitalizada, realízase sobre un  5 % do total co 
obxectivo de valorar a fiabilidade do traballo que se está a realizar e corrixir a 
tempo os erros cometidos. 
Finalmente, os técnicos supervisores da campaña de campo e expertos en SIX 
revisan a totalidade das bases GEOMEDIA verificando : 

 Nos cálculos xeométricos de superficies das unidades elementais o 
erro de superficie admisible debe ser inferior a 0,01 m2.  

 Compróbase a correspondencia entre as unidades elementais 
dixitalizadas e as unidades de mostraxe obtidas no deseño 
estatístico a nivel comarcal inicialmente. 

 As teselas da clase mosaicos teñan información correcta. 
(2ª  revisión) 

Finalmente, unifícanse as bases e adáptanse os seus campos á aplicación 
estatística do cálculo de estimación de superficies. 
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4. REVISIÓNS DE ERROS NA OBTENCIÓN DE RESULTADOS 
Para a obtención dos resultados, emprégase un protocolo de consultas dunha 
aplicación ACCESS 2000, expresamente deseñada para o proxecto de 
Estimación de Superficies Agrarias en Galicia. Esta aplicación adáptase ás 
necesidades de obtención de resultados do proxecto permitindo unha análise 
estatística, cálculo da varianza e coeficientes de variación.  
Nas revisións de erros, emprégase un protocolo de consultas ACCESS 2000 
e unha folla de cálculo EXCEL 2000 para facilitar esta tarefa. 
Todas as fases do traballo, tanto de campo como de gabinete, son  
supervisadas por un técnico responsable do proxecto. 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 5 
Modelos comarcais 
PROVINCIA CORUÑA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   
          ARZÚA 



             
         BARBANZA 



 
 
 
      

      
          A BARCALA 



 
 
 

  
         BERGANTIÑOS 



      
          BETANZOS 



    
         A CORUÑA 



    
               EUME 



     
          FERROL 



       
          FISTERRA 



     

       
         TERRA DE MELIDE 



      
           MUROS 



       
          NOIA 



      
            O SAR 



   
          ORDES 



   
         ORTEGAL 



    
         SANTIAGO 



    
         TERRA DE SONEIRA 



    
           XALLAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 5 
Modelos comarcais 
PROVINCIA LUGO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
         A MARIÑA CENTRAL 



      
         A MARIÑA OCCIDENTAL 



       
         A MARIÑA ORIENTAL 



      
         CHANTADA 



       
          A FONSAGRADA 



  
         LUGO 



      
         MEIRA 



               

     
         OS ANCARES 



      
         QUIROGA 



    
          SARRIA 



      
         TERRA DE  LEMOS 



    
         TERRA CHA 



     
         A ULLOA 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 5 
Modelos comarcais 
PROVINCIA OURENSE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
          ALLARIZ-MACEDA 



      
         BAIXA LIMIA 



   

      
         TERRA DE CALDELAS 



   
              O CARBALLIÑO 



    
            TERRA DE CELANOVA 



     
          A LIMIA 



    
         O RIBEIRO 



      
         OURENSE 



     
        TERRA DE TRIVES 



    
         VALDEORRAS 



    
          VERÍN 



    
          VIANA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 5 
Modelos comarcais 
PROVINCIA PONTEVEDRA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       
          A PARADANTA 



    
        O BAIXO MIÑO 



      
         CALDAS 



 

     
          DEZA 



      
          O CONDADO 



      
          O CONDADO 



    
          O MORRAZO 



       
         O SALNÉS 



   
         PONTEVEDRA 



   
         PONTEVEDRA 



 
 
 

      
             TABEIRÓS-TERRA DE MONTES 



  

  
        VIGO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 6 
Unidades de mostraxe e  elementais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



NÚMERO DE UNIDADES ELEMENTAIS SEGUNDO O SEU TAMAÑO POR COMARCA E ESTRATO

150 200 250 300 350 400 500 700 Total
A CORUÑA A Barcala FORESTAL CMR 9 9

MARM 1 4 5
PRADEIRA CMR 13 13

MARM 1 1 2
Total A Barcala 13 11 5 29
A Coruña AGRÍCOLA CMR 25 25

MARM 2 1 3
FORESTAL CMR 10 10

MARM 1 3 4
OUTRAS SUPERFICIES CMR 8 8

MARM 1 1 2
URBANIZACIÓN AGRÍCOLA DIFUSA CMR 11 11

MARM 1 1
PRADEIRA CMR 17 17

MARM 3 3
Total A Coruña 71 5 8 84
Arzúa FORESTAL CMR 17 17

MARM 2 11 13
PRADEIRA CMR 44 44

MARM 2 2
Total Arzúa 44 21 11 76
Barbanza AGRÍCOLA CMR 32 32

FORESTAL CMR 10 10
MARM 1 2 2 5

OUTRAS SUPERFICIES CMR 5 5
MARM 1 1

Total Barbanza 32 15 1 3 2 53
Bergantiños AGRÍCOLA CMR 22 22

MARM 1 1 2
FORESTAL CMR 30 30

MARM 2 12 14
OUTRAS SUPERFICIES CMR 3 3

MARM 2 1 3
PRADEIRA CMR 35 35

MARM 3 1 4
Total Bergantiños 90 8 15 113
Betanzos AGRÍCOLA CMR 12 12

FORESTAL CMR 37 37
MARM 4 8 12

PRADEIRA CMR 43 43
MARM 4 3 7

Total Betanzos 12 80 8 11 111
Eume FORESTAL CMR 1 26 27

MARM 2 9 11
OUTRAS SUPERFICIES CMR 6 6
PRADEIRA CMR 15 15

MARM 1 3 4
Total Eume 16 35 12 63
Ferrol AGRÍCOLA CMR 19 19

MARM 1 1
FORESTAL CMR 28 28

MARM 1 8 9
PRADO CMR 23 23

MARM 1 2 4 7
OUTRAS SUPERFICIES CMR 8 8
URBANIZACIÓN AGRÍCOLA DIFUSA CMR 6 6

MARM 1 1
Total Ferrol 84 1 5 12 102
Fisterra AGRÍCOLA CMR 11 11

FORESTAL CMR 13 13
MARM 2 9 11

PRADEIRA CMR 12 12
Total Fisterra 36 2 9 47
Muros AGRÍCOLA CMR 12 12

MARM 1 1
FORESTAL CMR 10 10

MARM 1 2 3
Total Muros 12 10 1 3 26
Noia AGRÍCOLA CMR 22 22

MARM 1 1
FORESTAL CMR 12 12

MARM 3 6 9
PRADEIRA CMR 10 10

Total Noia 22 22 4 6 54
O Sar AGRÍCOLA CMR 21 21

MARM 1 1
FORESTAL CMR 11 11

MARM 1 2 3
Total O Sar 21 11 2 2 36
Ordes FORESTAL CMR 12 12

MARM 1 7 8
PRADEIRA CMR 32 32

MARM 8 8 16
Total Ordes 32 21 15 68
Ortegal AGRÍCOLA CMR 12 12

FORESTAL CMR 19 19
MARM 2 7 9

PRADO CMR 13 13
MARM 1 1 2

Total Ortegal 12 32 3 8 55
Santiago AGRÍCOLA CMR 37 37

MARM 4 1 5
FORESTAL CMR 28 28

MARM 5 5 10
OUTRAS SUPERFICIES CMR 6 6
PRADEIRA CMR 26 26

MARM 3 1 4
Total Santiago 97 12 7 116
Terra de Melide FORESTAL CMR 10 10

MARM 5 5
PRADEIRA CMR 14 14

MARM 1 5 1 7
Total Terra de Melide 14 1 15 6 36
Terra de Soneira AGRÍCOLA CMR 9 9

MARM 1 1
FORESTAL CMR 23 23

MARM 2 6 8
PRADEIRA CMR 22 22

MARM 1 2 3
Total Terra de Soneira 9 45 4 8 66
Xallas FORESTAL CMR 11 11

MARM 4 4
PRADEIRA CMR 30 30

MARM 4 2 6
Total Xallas 30 15 6 51

Total A CORUÑA 120 593 88 3 61 175 146 1.186

TAMAÑO DA UNIDADE ELEMENTAL (metros de 
lado)PROCEDENCIA 

DA MOSTRAPROVINCIA COMARCA ESTRATO



NÚMERO DE UNIDADES ELEMENTAIS SEGUNDO O SEU TAMAÑO POR COMARCA E ESTRATO

150 200 250 300 350 400 500 700 Total

TAMAÑO DA UNIDADE ELEMENTAL (metros de 
lado)PROCEDENCIA 

DA MOSTRAPROVINCIA COMARCA ESTRATO

LUGO A Fonsagrada FORESTAL CMR 34 34
MARM 3 14 17

PRADEIRA CMR 20 20
MARM 2 4 6

Total A Fonsagrada 20 39 18 77
A Mariña Central FORESTAL CMR 25 25

MARM 5 6 11
PRADO CMR 28 28

MARM 4 4
Total A Mariña Central 53 9 6 68
A Mariña Occidental AGRÍCOLA CMR 8 8

FORESTAL CMR 24 24
MARM 4 8 12

PRADO CMR 18 18
OUTRAS SUPERFICIES CMR 5 5

MARM 1 1
Total A Mariña Occidental 8 47 4 9 68
A Mariña Oriental FORESTAL CMR 20 20

MARM 3 6 9
PRADEIRA CMR 31 31

MARM 3 1 4
Total A Mariña Oriental 51 6 7 64
A Ulloa FORESTAL CMR 12 12

MARM 6 6
PRADEIRA CMR 30 30

MARM 5 5
Total A Ulloa 30 17 6 53
Chantada FORESTAL CMR 15 15

MARM 4 2 6
VIÑEDO CMR 8 8
PRADEIRA CMR 42 42

MARM 9 1 10
Total Chantada 65 13 3 81
Lugo AGRÍCOLA CMR 14 14

MARM 1 1
FORESTAL CMR 24 24

MARM 9 12 21
PRADEIRA CMR 53 53

MARM 12 4 16
Total Lugo 14 77 21 17 129
Meira FORESTAL CMR 10 10

MARM 5 5
PRADEIRA CMR 27 27

MARM 1 2 3
Total Meira 27 11 7 45
Os Ancares FORESTAL CMR 51 51

MARM 3 24 27
PRADO CMR 52 52

MARM 2 2 4
Total Os Ancares 103 5 26 134
Quiroga FORESTAL CMR 32 32

MARM 4 10 14
PRADO CMR 10 10

MARM 1 1
VIÑEDO CMR 12 12

Total Quiroga 54 5 10 69
Sarria FORESTAL CMR 12 12

MARM 3 10 13
PRADEIRA CMR 55 55

1000 9 5 14
Total Sarria 55 24 15 94
Terra Chá FORESTAL CMR 27 27

MARM 6 19 25
PRADEIRA CMR 54 54

MARM 26 6 32
Total Terra Chá 54 59 25 138
Terra de Lemos FORESTAL CMR 35 35

MARM 4 12 16
PRADO CMR 49 49

MARM 9 2 11
VIÑEDO CMR 38 38

MARM 2 2
Total Terra de Lemos 122 15 14 151

Total LUGO 22 572 186 228 163 1.171



NÚMERO DE UNIDADES ELEMENTAIS SEGUNDO O SEU TAMAÑO POR COMARCA E ESTRATO

150 200 250 300 350 400 500 700 Total

TAMAÑO DA UNIDADE ELEMENTAL (metros de 
lado)PROCEDENCIA 

DA MOSTRAPROVINCIA COMARCA ESTRATO

OURENSE A Limia AGRÍCOLA CMR 60 60
MARM 3 2 5

FORESTAL CMR 15 15
MARM 7 8 15

PRADO CMR 19 19
MARM 5 5

Total A Limia 19 60 30 10 119
Allariz-Maceda AGRÍCOLA MARM 1 1

CMR 13 13
FORESTAL MARM 3 4 7

CMR 15 15
PRADO MARM 2 1 3

CMR 22 22
Total Allariz-Maceda 50 5 6 61
Baixa Limia FORESTAL CMR 30 30

MARM 1 11 12
PRADO CMR 15 15

MARM 2 2
VIÑEDO CMR 11 11

MARM 1 1
OUTRAS SUPERFICIES CMR 5 5

Total Baixa Limia 26 35 1 3 11 76
O Carballiño AGRÍCOLA CMR 13 13

MARM 2 2
FORESTAL CMR 30 30

MARM 1 2 7 10
PRADO CMR 21 21

MARM 3 3
Total O Carballiño 64 1 7 7 79
O Ribeiro FORESTAL CMR 20 20

MARM 1 7 8
PRADO CMR 9 9

MARM 1 1
VIÑEDO CMR 19 19

MARM 2 2
OUTRAS SUPERFICIES CMR 7 7

Total O Ribeiro 55 3 8 66
Ourense FORESTAL CMR 27 27

MARM 4 7 11
PRADO CMR 11 11

MARM 2 1 3
VIÑEDO CMR 54 54

MARM 1 3 1 5
OUTRAS SUPERFICIES CMR 5 5

MARM 1 1
Total Ourense 97 1 9 10 117
Terra de Caldelas FORESTAL MARM 4 4

CMR 12 12
PRADO MARM 4 4

CMR 17 17
VIÑEDO CMR 5 5

Total Terra de Caldelas 34 4 4 42
Terra de Celanova AGRÍCOLA CMR 25 25

FORESTAL CMR 21 21
MARM 4 9 13

PRADO CMR 19 19
MARM 1 1 2

Total Terra de Celanova 25 40 5 10 80
Terra de Trives FORESTAL MARM 2 10 12

CMR 15 15
PRADO MARM 2 1 3

CMR 21 21
Total Terra de Trives 36 4 11 51
Valdeorras FORESTAL CMR 45 45

MARM 3 24 27
PRADO CMR 18 18
VIÑEDO CMR 34 34

MARM 1 1
OUTRAS SUPERFICIES CMR 6 6

MARM 1 1
Total Valdeorras 103 5 24 132
Verín FORESTAL CMR 47 47

MARM 5 22 27
PRADO CMR 31 31

MARM 3 3
VIÑEDO CMR 39 39

Total Verín 117 8 22 147
Viana FORESTAL CMR 40 40

MARM 1 20 21
PRADO CMR 26 26

MARM 1 1
VIÑEDO CMR 6 6
OUTRAS SUPERFICIES CMR 5 5

Total Viana 77 2 20 99
Total OURENSE 51 588 69 133 85 143 1.069



NÚMERO DE UNIDADES ELEMENTAIS SEGUNDO O SEU TAMAÑO POR COMARCA E ESTRATO

150 200 250 300 350 400 500 700 Total

TAMAÑO DA UNIDADE ELEMENTAL (metros de 
lado)PROCEDENCIA 

DA MOSTRAPROVINCIA COMARCA ESTRATO

PONTEVEDRA A Paradanta FORESTAL CMR 14 14
MARM 2 8 10

PRADO CMR 18 18
MARM 1 1

VIÑEDO CMR 10 10
MARM 1 1 2

Total A Paradanta 28 14 1 3 9 55
Caldas FORESTAL CMR 11 11

MARM 3 2 5
VIÑEDO CMR 38 38

MARM 2 1 3
Total Caldas 38 11 2 4 2 57
Deza FORESTAL CMR 12 12

MARM 1 15 16
PRADEIRA CMR 65 65

MARM 6 8 14
Total Deza 65 19 23 107
O Baixo Miño FORESTAL CMR 14 14

MARM 1 6 7
VIÑEDO CMR 38 38

MARM 3 3
OUTRAS SUPERFICIES CMR 5 5

Total O Baixo Miño 38 19 4 6 67
O Condado FORESTAL CMR 12 12

MARM 1 3 3 7
VIÑEDO CMR 46 46

MARM 2 2
Total O Condado 46 12 1 5 3 67
O Morrazo FORESTAL CMR 10 10

MARM 1 1 2
VIÑEDO CMR 29 29

MARM 1 1 2
OUTRAS SUPERFICIES CMR 6 6

Total O Morrazo 29 16 2 2 49
O Salnés FORESTAL CMR 6 6

MARM 1 2 3
VIÑEDO CMR 54 54

MARM 3 1 4
OUTRAS SUPERFICIES CMR 6 6

Total O Salnés 54 12 4 1 2 73
Pontevedra FORESTAL CMR 29 29

MARM 2 14 16
PRADO CMR 11 11
VIÑEDO CMR 39 39

MARM 4 4
OUTRAS SUPERFICIES CMR 5 5

Total Pontevedra 39 45 6 14 104
Tabeirós-T.de Montes FORESTAL MARM 5 6 11

CMR 19 19
PRADEIRA 1000 5 5

CMR 24 24
Total Tabeirós-T.de Montes 43 10 6 59
Vigo FORESTAL CMR 20 20

MARM 4 3 7
VIÑEDO CMR 60 60

MARM 3 6 1 10
OUTRAS SUPERFICIES CMR 5 5

MARM 1 1
URBANIZACIÓN AGRÍCOLA DIFUSA CMR 17 17

MARM 1 1
Total Vigo 77 25 3 11 5 121

Total PONTEVEDRA 29 320 154 108 11 65 72 759

Total GALICIA 29 513 1.907 451 147 61 553 524 4.185

CMR : Consellería do Medio Rural
MARM : Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 
Taxas reais de mostraxe 
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PROVINCIA COMARCA ESTRATO Nº UNIDADES 
DE MOSTRAXE

INTENSIDADE DE 
MOSTRAXE

TAXA REAL DE 
MOSTRAXE

A CORUÑA  A Barcala  FORESTAL 12 0.09 2.21
 PRADEIRA 15 0.20 3.16

 A Coruña  AGRÍCOLA 28 0.36 2.24
 FORESTAL 13 0.06 0.38
 OUTRAS SUPERFICIES 9 0.20 1.23
 PRADEIRA 20 0.24 1.48
 URBANIZACIÓN AGRÍCOLA DIFUSA 12 0.24 1.52

 Arzúa  FORESTAL 26 0.10 2.58
 PRADEIRA 46 0.20 1.76

 Barbanza  AGRÍCOLA 32 0.43 1.71
 FORESTAL 13 0.08 0.52
 OUTRAS SUPERFICIES 5 0.40 2.29

 Bergantiños  AGRÍCOLA 24 0.30 1.90
 FORESTAL 42 0.09 0.56
 OUTRAS SUPERFICIES 5 0.26 1.60
 PRADEIRA 39 0.22 1.36

 Betanzos  AGRÍCOLA 12 0.44 1.65
 FORESTAL 49 0.12 0.74
 PRADEIRA 50 0.21 1.32

 Eume  FORESTAL 33 0.08 2.02
 OUTRAS SUPERFICIES 6 0.22 5.41
 PRADEIRA 19 0.18 2.83

 Ferrol  AGRÍCOLA 20 0.31 1.94
 FORESTAL 36 0.09 0.59
 OUTRAS SUPERFICIES 8 0.30 1.59
 PRADO 30 0.25 1.55
 URBANIZACIÓN AGRÍCOLA DIFUSA 7 0.22 1.35

 Fisterra  AGRÍCOLA 11 0.36 2.04
 FORESTAL 21 0.08 0.50
 PRADEIRA 12 0.22 1.40

 Muros  AGRÍCOLA 13 0.47 1.82
 FORESTAL 13 0.11 0.70

 Noia  AGRÍCOLA 23 0.46 1.83
 FORESTAL 18 0.07 0.47
 PRADEIRA 10 0.31 1.91

 O Sar  AGRÍCOLA 22 0.42 1.66
 FORESTAL 14 0.11 0.70

 Ordes  FORESTAL 18 0.07 1.81
 PRADEIRA 42 0.08 1.33

 Ortegal  AGRÍCOLA 12 0.45 1.79
 FORESTAL 24 0.08 0.48
 PRADO 15 0.27 1.70

 Santiago  AGRÍCOLA 42 0.34 2.13
 FORESTAL 35 0.08 0.53
 OUTRAS SUPERFICIES 6 0.36 2.27
 PRADEIRA 30 0.22 1.40

 Terra de Melide  FORESTAL 11 0.05 1.24
 PRADEIRA 21 0.15 1.31

 Terra de Soneira  AGRÍCOLA 10 0.61 2.45
 FORESTAL 31 0.11 0.70
 PRADEIRA 25 0.31 1.95

 Xallas  FORESTAL 13 0.07 1.68
 PRADEIRA 36 0.18 1.72

TOTAL PROVINCIA DA CORUÑA 1,139 0.14 1.27

LUGO  A Fonsagrada  FORESTAL 46 0.08 2.01
 PRADEIRA 26 0.24 2.15

 A Mariña Central  FORESTAL 32 0.08 0.51
 PRADO 32 0.30 1.85

 A Mariña Occidental  AGRÍCOLA 9 0.45 1.81
 FORESTAL 31 0.08 0.47
 OUTRAS SUPERFICIES 5 0.45 2.23
 PRADO 18 0.31 1.97

 A Mariña Oriental  FORESTAL 27 0.09 0.58
 PRADEIRA 34 0.32 1.98

 A Ulloa  FORESTAL 17 0.08 1.97
 PRADEIRA 35 0.17 1.55

 Chantada  FORESTAL 21 0.10 0.60
 PRADEIRA 52 0.22 1.38
 VIÑEDO 8 1.02 6.40

 Lugo  AGRÍCOLA 15 0.44 1.75
 FORESTAL 27 0.04 0.24
 PRADEIRA 69 0.11 0.71

 Meira  FORESTAL 14 0.07 1.70
 PRADEIRA 30 0.28 2.54

 Os Ancares  FORESTAL 68 0.08 0.53
 PRADO 58 0.23 1.47

 Quiroga  FORESTAL 40 0.08 0.48
 PRADO 12 0.45 2.78
 VIÑEDO 12 0.44 2.75

 Sarria  FORESTAL 18 0.04 1.05
 PRADEIRA 69 0.17 1.51

 Terra Chá  FORESTAL 34 0.04 0.95
 PRADEIRA 76 0.08 0.74

 Terra de Lemos  FORESTAL 45 0.08 0.53
 PRADO 60 0.19 1.20
 VIÑEDO 40 0.42 2.63

TOTAL PROVINCIA DE LUGO 1,080 0.11 0.99
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PROVINCIA COMARCA ESTRATO Nº UNIDADES 

DE MOSTRAXE
INTENSIDADE DE 

MOSTRAXE
TAXA REAL DE 

MOSTRAXE
OURENSE  A Limia  AGRÍCOLA 65 0.31 3.81

 FORESTAL 19 0.04 0.99
 PRADO 24 0.21 1.92

 Allariz-Maceda  AGRÍCOLA 13 0.32 2.88
 FORESTAL 15 0.06 0.57
 PRADO 23 0.22 2.01

 Baixa Limia  FORESTAL 37 0.08 0.52
 OUTRAS SUPERFICIES 5 0.22 1.37
 PRADO 17 0.42 1.69
 VIÑEDO 12 0.59 2.37

 O Carballiño  AGRÍCOLA 14 0.33 2.05
 FORESTAL 36 0.08 0.53
 PRADO 24 0.29 1.81

 O Ribeiro  FORESTAL 25 0.07 0.47
 OUTRAS SUPERFICIES 7 0.61 3.83
 PRADO 10 0.71 4.46
 VIÑEDO 21 0.46 2.89

 Ourense  FORESTAL 34 0.08 0.53
 OUTRAS SUPERFICIES 6 0.32 2.01
 PRADO 14 0.24 1.49
 VIÑEDO 59 0.42 2.61

 Terra de Caldelas  FORESTAL 12 0.05 0.65
 PRADO 18 0.22 2.64
 VIÑEDO 5 1.32 16.13

 Terra de Celanova  AGRÍCOLA 25 0.43 1.73
 FORESTAL 29 0.08 0.48
 PRADO 21 0.28 1.76

 Terra de Trives  FORESTAL 15 0.04 0.54
 PRADO 21 0.23 2.87

 Valdeorras  FORESTAL 63 0.08 0.50
 OUTRAS SUPERFICIES 8 0.30 1.88
 PRADO 18 0.29 1.79
 VIÑEDO 35 0.42 2.62

 Verín  FORESTAL 66 0.09 0.53
 PRADO 34 0.24 1.51
 VIÑEDO 39 0.43 2.67

 Viana  FORESTAL 54 0.09 0.55
 OUTRAS SUPERFICIES 5 0.24 1.47
 PRADO 27 0.27 1.72
 VIÑEDO 6 0.43 2.70

TOTAL PROVINCIA DE OURENSE 981 0.13 0.97

PONTEVEDRA  A Paradanta  FORESTAL 20 0.07 0.44
 PRADO 19 0.59 2.35
 VIÑEDO 12 0.58 2.31

 Caldas  FORESTAL 15 0.08 0.48
 VIÑEDO 40 0.43 1.74

 Deza  FORESTAL 19 0.03 0.83
 PRADEIRA 79 0.17 1.56

 O Baixo Miño  FORESTAL 19 0.09 0.54
 OUTRAS SUPERFICIES 5 0.38 2.39
 VIÑEDO 41 0.46 1.84

 O Condado  FORESTAL 14 0.06 0.37
 VIÑEDO 48 0.47 1.86

 O Morrazo  FORESTAL 12 0.15 0.92
 OUTRAS SUPERFICIES 6 0.79 2.98
 VIÑEDO 31 0.61 1.37

 O Salnés  FORESTAL 9 0.08 0.47
 OUTRAS SUPERFICIES 6 0.28 1.55
 VIÑEDO 58 0.43 1.70

 Pontevedra  FORESTAL 39 0.08 0.52
 OUTRAS SUPERFICIES 5 0.33 1.91
 PRADO 11 0.31 1.93
 VIÑEDO 42 0.42 1.67

 Tabeirós-Terra de Montes  FORESTAL 20 0.06 0.50
 PRADEIRA 25 0.15 1.31

 Vigo  FORESTAL 23 0.06 0.38
 OUTRAS SUPERFICIES 6 0.16 0.81
 URBANIZACIÓN AGRÍCOLA DIFUSA 18 0.42 1.67
 VIÑEDO 70 0.44 1.77

TOTAL PROVINCIA DE PONTEVEDRA 712 0.17 1.01
TOTAL DE GALICIA 3,912 0.13 1.06  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 
Modelo de presentación dos resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS EN GALICIA

HA CV HA CV HA CV HA CV HA CV
CEREAIS GRAN Millo gran

Trigo
Centeo
Outros cereais gran
TOTAL

CULTIVOS FORRAXEIROS Pradeiras 
Millo forraxeiro
Col forraxeira
Outras forraxeiras
TOTAL

CULTIVOS HERBÁCEOS
FROITEIRAS Castiñeiro

Resto de froiteiras 
TOTAL

CULTIVOS LEÑOSOS

SUPERFICIE CULTIVADA
cultivos asociados

PRADOS E PASTEIROS Prados
Pasteiros 
TOTAL

SUPERFICIE TOTAL

SUPERFICIE FORESTAL
OUTRAS SUPERFICIES

TUBÉRCULOS
C. HORTÍCOLAS, FLORES E VIVEIROS

VIÑEDO

OUTRAS TERRAS DE CULTIVO

LUGO OURENSE PONTEVEDRA

LEGUMINOSAS GRAN

GRUPOS CULTIVOS GALICIA A CORUÑA
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