
 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nome proposto do LIX 

Descrición: 

 

 

Fotografías do LIX (a diferentes escalas; deben achegarse ao final da ficha, con pés explicativos 

Referencias bibliográficas do LIX (se as houbera) 

 

 

 

 

 

Relación do LIX con usos, costumes ou tradicións da contorna? Indicar unha ou varias 

 Alfarería e cerámica  Tintes e pinturas  Arquitectura popular 

 Arquitectura popular  Recurso arqueolóxico  Gandería ou agropecuario 

 Festas ou tradicións populares  Lendas  Recurso hídrico tradicional 

 Explotación mineira (especificar) 

 Cales, xesos, sais  Produción de sal  Augas termais 

 Rocha ornamental  Metais  Áridos e arxilas 

 Augas minerais  Outro recurso mineiro (especificar) 

Non ten relación con usos, costumes ou tradicións 

2. LOCALIZACIÓN 

Coordenadas xeográficas (latitude e lonxitude)  

Coordenadas UTM UTM X: UTM Y Huso 

Uso do solo: urbano  rústico  

Municipio(s) 

Provincia(s) 

Descrición do itinerario de acceso: 

 

 

 

 

 

                                                      



  

 

 
 

3. FISIOGRAFÍA/SOCIECONOMÍA 

Cota Max. Min. Media 

Tipo de superficie 

 Montañosa  Costa acantilado  Bosque  Matorral 

 Costa areal  Pasto  Roca núa  Terreo agrícola 

 Terreo urbano antropizado  Lámina de auga  Outros (especificar) 

 Entorno socioeconómico (unha sola opción)2 

 Comarca con Índices de renta per capita, educación e ocupación superiores á media rexional 

 Comarca con Índices de renta per capita, educación e ocupación similar á media rexional 

 Comarca con Índices de renta per capita, educación e ocupación inferior á media rexional 

 Comarca en declive socioeconómico 
 

4. INTERESE 

4.1. CRITERIOS PRINCIPALES 

Criterio xeolóxico principal (unha ou varias opcións) 

 Estratigráfico  Sedimentolóxico  Xeomorfolóxico  Paleontolóxico 

 Tectónico  Petrolóxico  Xeotécnico  Minero- metaloxenético 

 Mineralóxico  Hidroxeolóxico  Xeoquímico  Edafolóxico 

Criterio NON xeolóxico principal (pode ser máis de un) 

 Mineiro-industrial  Mineiro-medicinal  Botánico/faunístico  Paisaxístico 

 Arquitectónico  Arqueolóxico  Etnolóxico  Histórico ou cultural 

4.2. CRITERIOS SECUNDARIOS 

Grao de coñecemento científico do lugar (unha soa opción) 

 Non existen traballos científicos publicados sobre o LIX 

 Existen traballos científicos publicados sobre o LIX 

  O LIX é investigado por varios equipos científicos e é obxecto de traballos publicados en revistas científicas 

internacionais 

Condicións de observación (unha soa opción) 

 É facilmente observable na súa totalidade 

 Hai algún elemento que perturba a visión pero que non impide observar o LIX na súa totalidade 

 Hai varios elementos que ocultan o LIX e impiden apreciar algunhas características de interese 

 Hai elementos que ocultan case por completo as características de interese do LIX 

Rareza (una soa opción) 

 Existen bastantes lugares coma este na contorna 

 o LIX é un dos escasos exemplos coñecidos a nivel rexional 

 o LIX é o único exemplo coñecido a nivel rexional 

 o LIX é único exemplo coñecido a nivel nacional (ou internacional) 

                                                      

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259944504067&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleFichaIndicador&param3=1259937499084
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259944504067&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleFichaIndicador&param3=1259937499084


 

 

Diversidade (una soa opción) 

 O LIX só inclúe un criterio xeolóxico principal 

 O LIX inclúe un criterio xeolóxico principal e un criterio no xeolóxico principal 

 O LIX inclúe un criterio xeolóxico principal e dous ou máis criterios non xeolóxicos principais 

Espectacularidade ou beleza (unha soa opción) 

 O LIX intégrase nunha paisaxe natural de gran amplitude 

 O LIX intégrase nunha paisaxe que inclúe cursos fluviais ou grandes láminas de auga (ou xeo) 

 O LIX intégrase nunha paisaxe que posúe unha gran variedade cromática 

 O LIX cumpre con dúas das anteriores características e, ademais, posúe fósiles ou minerais vistosos 

 O LIX intégrase nunha paisaxe natural de gran amplitude que inclúe cursos fluviais ou grandes láminas de 

auga (ou xeo) e que posúe unha gran variedade cromática 

 Non cumpre con ningunha das características anteriores 

Potencialidade didáctica 

 o LIX ilustra contidos de nivel académico universitario 

 O LIX ilustra contidos de BAC, ESO e primaria 

 O LIX utilízase habitualmente en actividades didácticas de calquera nivel educativo 

 Non cumpre con ningunha das anteriores 

Potencialidade para realizar actividades turísticas e recreativas  (unha soa opción) 

 Non ten potencialidade para ser explotado turísticamente ou recreativamente 

 Ten potencial para ser explotado turísticamente OU recreativamente  

 Ten potencial para ser explotado turísticamente E recreativamente 

 Xa existen actividades organizadas turísticas ou recreativas no LIX 

Estado de conservación (una soa opción) 

 Fortemente degradado: o lugar está practicamente destruído 

 Degradado: o LIX presenta deterioros que impiden apreciar algunhas características de interese 

 Aceptable: presenta deterioros que no afectan de maneira determinante ao interese del LIG 

 En bo estado: el LIX atópase practicamente íntegro 

 


