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I N V E S T I G A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

Este libro é froito dunha investigación urbanís-
tica sobre as áreas supramunicipais na provincia
da Coruña que foi desenvolvida entre os anos
2005 e 2008 mediante un convenio subscrito
entre a Deputación e a Universidade da Coruña.

O estudo céntrase principalmente en dúas enti-
dades territoriais suficientemente recoñecidas e
que presentan o maior grao de complexidade: por
unha banda, a rexión urbana da Coruña-Ferrol; e,
pola outra, a área urbana de Santiago, ambas as
dúas integradas no espazo coñecido como Eixo
Atlántico. Non obstante, tamén se incide na aná-
lise doutras áreas, como son o sistema urbano da
ría de Arousa e os restantes ámbitos que están
suxeitos a menores tensións urbanísticas.

Non se trata aquí tanto de adoptarmos conclu-
sións categóricas sobre esta difícil cuestión como
de tratarmos de efectuar unha aproximación ana-
lítica de carácter básico, coa esperanza de que
sirva para evidenciar os procesos de crecemento
urbano que actualmente protagonizamos.
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7

esde que hai máis de 20 anos o Ministerio de
Administración Territorial nos encomendou a
formación e xestión da Enquisa de infraestrutura
e equipamentos locais da provincia (EIEL),
sempre entendemos que esta importante
información urbanística non podía limitarse a
recoller alfanumericamente datos estatísticos,
senón que debía ser instrumentalizada na súa
dimensión máis básica, que é a espacial. Deste
xeito, podería ser empregada con plena
efectividade polas comunidades científica e
empresarial, así como polas organizacións non
gobernamentais e, por suposto, polas diferentes
administracións públicas.

Foron múltiplas as accións desenvolvidas a
este respecto, as cales, finalmente, conduciron á
súa actualización anual e a facer publicamente
accesíbeis, pola vía telemática, as bases de
datos e os sistemas de información xeográfica en
código aberto con que conta. Adiantámonos,
pois, de forma pioneira nesta materia, ás
exixencias da Unión Europea que sobre políticas
de goberno electrónico ou e-Governement están
sendo paulatinamente incorporadas na distinta
normativa estatal e autonómica.

Esta información así instrumentada foi
fundamental na elaboración do Plan estratéxico

da provincia da Coruña que, coincidente no seu
horizonte temporal co cuarto período de
planificación da política europea, estamos a
desenvolver mediante distintas intervencións
supramunicipais de carácter integral ou sectorial,
entre as cales debemos destacar actualmente o
Plan de recuperación do curso fluvial do Mandeo.

Así mesmo, debemos salientar aquí a
colaboración que obtivemos das dúas
universidades públicas da provincia nos procesos
de elaboración de todos estes instrumentos e
recoñecermos a importancia capital que están a
ter os seus valiosos recursos científicos e
humanísticos.

Nesta mesma liña, coa información da EIEL e
en colaboración coa Universidade da Coruña,
encadramos esta investigación urbanística sobre
áreas supramunicipais e as súas xornadas
internacionais. Con isto cremos que cumprimos
agora, como Administración local de ámbito
territorial, cun deber democrático de suma
importancia: o de facilitarmos un debate que xa
está aberto sobre esta cuestión na sociedade
europea e no cal a información e participación
públicas da cidadanía resultarán, unha vez máis,
absolutamente necesarias.

D
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9

ando asumimos responsabilidades de goberno
nesta Área de Asistencia e Cooperación a
Concellos, a nosa competencia sobre a Enquisa
de infraestrutura e equipamentos locais (EIEL)
sempre impulsou unha firme política a favor da
información pública, para que os seus datos
alfanuméricos e os propios sistemas de
información xeográfica (gisEIEL) que permiten a
súa xestión territorial dixitalizada, resultasen
universalmente accesíbeis en código aberto por
medio da internet (webEIEL).

Entre as obvias funcionalidades que para a
Administración ofrece esta valiosa información,
así tratada dixitalmente e actualizada cada ano,
cómpre salientarmos a que se deduce da súa
especial virtualidade para a investigación, que
serve de base na formación ou revisión de todo
tipo de instrumentos de ordenación territorial e
urbanística.

De todos é coñecido que en Galiza nos
atopamos sometidos a importantes tensións
urbanísticas que exixiron ultimamente drásticas
reformas na lexislación especial sobre esta materia
e que demandan a oportuna adaptación de todo o
sistema de plans que temos en vigor. Ademais, a

maior parte desas dinámicas de crecemento
urbano está a producirse a escalas territoriais que
desbordan amplamente os estreitos límites
municipais, razón pola cal as cualidades que para
a investigación urbanística presenta a EIEL cobran,
se cadra, maior relevancia.

A este respecto, como responsábel político
debo manifestar que o máis importante de
calquera proposta que se deduza de
investigacións deste tipo é que vaia encamiñada
a deseñar outro mapa institucional e territorial
galego. Desde a nosa óptica, o fundamental
radica precisamente na capacidade da
Administración para planificar e xestionar os
servizos públicos nestas áreas, ordenando o
territorio desde unha nova estrutura
competencial do país.

En congruencia con esta política,
presentamos esta investigación baseada na EIEL
sobre áreas supramunicipais e as súas xornadas
internacionais que, realizadas en colaboración
coa Universidade da Coruña, pretenden situar
este transcendental debate no campo da
participación pública que a toda sociedade
democrática lle corresponde.

C
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ecentemente, nun congreso sobre
intervencións nas frontes marítimas das cidades,
a prudencia profesional da tradutora converteu
unha recomendación de sir Peter Hall a prol das
crazy ideas en simples “propostas atrevidas”.
Pero, consonte o principio aristotélico do nullum
magnum ingenium sine quaedam dementiae, sería
máis acaído dicir que nestes tempos de incerteza
urbanística hai que experimentar coa maior
liberdade e a risco dalgunha loucura, chamando
polo enxeño que nos evite perder
competitividade.

Se o urbanismo nunca foi un campo fértil
para a seguridade científica, moito menos o é
hoxe para as xeracións que coñecemos o arado
romano e a tecnoloxía dixital. Os avances
producidos na mobilidade e a comunicación,
mediante o automóbil e a internet, estenden a
dimensión cotiá do urbano ata límites que nos
fan preguntarnos pola presunta morte da cidade.
Porén, por moito que dubidemos desas
conurbacións marítimas e fluviais onde se
confunden cada vez máis os campos do
planeamento urbanístico e da ordenación
territorial, máis ben parece que estes cambios de
escala só significarían unha etapa crítica do
crecemento antes que a fin da urbanidade.

Nun territorio de grandes valores ambientais
e profundamente humanizado como é Galiza, a
conxestión dos centros urbanos e a hibridación
do medio rural son as dúas propiedades máis
específicas coas que se presenta este fenómeno
invertebrado e insostíbel da expansión difusa.
Sobre estas tendencias tan negativas estariamos
a conformar ao longo do eixo atlántico un
sistema policéntrico de cidades, vilas e lugares
que, deixando atrás as divisións municipais, se
insire conflitivamente sobre as pegadas
históricas dunha milenaria galaxia nuclear.

Imaxe das Directrices de ordenación territorial de Galiza,
actualmente en formación.

R
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Houbo un tempo en que un mercado foral
entre diferentes tribos de sete outeiros propiciou
a formación da urbe por antonomasia que deu
lugar á civilización romana. Tamén chegaron días
nos cales unha afortunada invectio nosa serviu
para crear os camiños que asentaron a cultura
occidental e conduciron finalmente á Unión
Europea. Xa que logo, a dotación oportuna do
espazo público, particularmente prazas e viario,
constituíu decote o medio idóneo para o
intercambio económico e cultural que está na
base da experiencia urbana. Nos mapamundi
medievais, a torre de Hércules e a catedral de
Santiago simbolizarían as axeitadas respostas

IN
TR

O
D
U
C
C
IÓ

N

12

Fragmento do mapamundi do Beato de Liébana
(catedral de Burgo de Osma, s. XI)

que soubemos dar aquí, oportunamente, a esas
dinámicas sociais de tempos pasados.

Dun modo análogo, para confirmarmos hoxe a
necesaria urbanidade que resolva as disfuncións
da nosa patoloxía, habería que usar
fundamentalmente uns sistemas xerais de
dotacións públicas que articulen o territorio e
estruturen as áreas urbanas supramunicipais,
creando novas centralidades e multiplicando a
escasa superficie ambiental protexida.

Naturalmente, resultaría ideal para todas
estas intervencións dispormos dun novo mapa
municipal que fose máis axustado á realidade,
pero o proceso de crecemento urbano ten outros
tempos e non vai esperar por esas políticas.

Vivimos, pois, entre a incerteza e a vertixe,
mais non sen oportunidades. A creación dos
portos exteriores e a chegada do tren de alta
velocidade deberían servir de impulso básico a
esta estratexia para vertebrarmos a megalópole
atlántica e as súas áreas urbanas principais,
mediante o desenvolvemento prioritario duns
sistemas integrados de transporte marítimo e
ferroviario de carácter intermodal.

Recapitulando, vemos que o Plan da cidade
das rías promovido pola Deputación da Coruña
nos pasados anos setenta segue a ser o único
intento existente dun planeamento urbano de
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actualizándoa anualmente, acadamos o obxectivo
de que as súas bases de datos e sistemas de
información xeográfica resulten libremente
accesíbeis pola vía telemática. Tamén o somos
das nosas propias limitacións e da sinerxía que
ofrece para estes fins unha colaboración regular
co capital humano das universidades públicas.

Así, con esta información e a procedente
doutras fontes complementarias, a Deputación e
a Universidade da Coruña efectuamos esta
investigación urbanística sobre áreas
supramunicipais que, xunto ás xornadas
internacionais realizadas, concibimos como
instrumento e foro abertos no espazo europeo
con total vontade de cuestionamento.

Porque, se a planificación urbana territorial e
a administración a esa mesma escala son a
resposta, cal era a pregunta?

conxunto municipal, así como só agora as
directrices en trámite ou o vindeiro Plan do
litoral están empezando a se ocuparen da
ordenación integral do territorio.

Seguramente, neses dous ámbitos maiores do
tecido urbano, no territorial e nos conxuntos
municipais, van ter que ser experimentados
outros tipos de planificación e novas
organizacións administrativas, para o cal se
abrirá axiña un período de propostas e debates
no que a cidadanía exercerá o seu dereito á
información e participación democráticas.

A este respecto, desde o Servizo de
Asistencia Técnica a Municipios sempre fomos
conscientes das funcionalidades que representa
para calquera actuación urbanística a mellor
disposición da Enquisa de infraestrutura e
equipamentos locais; eis a razón pola que,

13

Modelo territorial das Directrices de ordenación
territorial de Galiza, actualmente en formación

Modelo urbanístico do Plan da cidade das rías
(Andrés Fernández-Albalat Lois)
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Xosé Lois Martínez Suárez
Dr. Arquitecto

Profesor de Urbanística da Escola Técnica Superior de Arquitectura de Galiza
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ento cincuenta e cinco anos despois de
realizada a actual división administrativa
provincial e municipal, moito ten mudado a
sociedade para a que foron concebidos os
ámbitos de xestión e administración da “res
publica”.

A Galiza decimonónica que contaba con máis
de 16.000 nucleos de poboación e 1.850.000
habitantes (1860) masivamente rurais pasou a
2.784.169 habitantes maioritariamente urbanos
e a máis de 30.000 núcleos (2008).

Un crecemento próximo ao 1.000.000 htes e
a duplicación da cantidade de núcleos.

Este crecemento non se produxo de xeito
uniforme na súa distribución espacial de acordo
cun pretendido modelo teórico de “equilibrio
territorial” entendido como un reparto
proporcional ligado a parámetros numéricos de
relación poboación-superficie.

A provincia da Coruña duplicou o número de
habitantes, dos 550.000 en 1850, ata 1.139.121
habitantes no ano 2008.

As provincias de Lugo ou Ourense teñen en
2008, moita menos poboación que en 1840.

Se isto é significativo, máis o é que en todas
as provincias a poboación teña o lugar de
residencia, ou de traballo e de consumo

localizada de xeito ben distinto que fai 150
anos: Os 432.517 habitantes empadroados en
1860 na provincia de Lugo e distribuídos en
miles de aldeas, lugares, casais, vilas e cidades,
entendidos como espazos residencia, produción
e consumo quedaron reducidos a 355.549
habitantes no ano 2008 dos que case a cuarta
parte residen no Término Municipal de Lugo.

O mesmo ocorre na provincia de Ourense, na
que os 369.045 habitantes dos milleiros de
núcleos de poboación de 1860, reducíronse a
336.099 habitantes dos que só no Termo
Municipal de Ourense e na súa contorna próxima
(Barbadás e San Cibrao das Viñas) residen
120.147 habitantes, máis da terceira parte da
poboación provincial.

Aqueles núcleos de poboación realmente
poboados, habitados, espazos de residencia, e
produción para o autoconsumo, que nun tempo
histórico concreto foron tomados formando
grupos polo número de habitantes como
parámetro para a delimitación de ámbitos para a
realización dunha pretendida división
administrativa “moderna” (a división en
“términos municipais”), representan hoxe máis
que nunca en miles de casos a evidencia máis
clamorosa da inadecuación das estruturas da

15

C
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Galicia. Divisións Administrativas. 1837. A. H. Dufour.
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administración pública ás profundas
transformacións estructurais derivadas dos
profundos procesos socioeconómicos acaecidos
en Galiza.

¿Que foi, polo tanto, dos milleiros de núcleos
poboados en Ourense e Lugo, ou dos interiores
das provincias da Coruña e Pontevedra? ¿Existe a
Galiza dos máis de 30.000 núcleos de
“poboación”? ¿Existe a Provincia dos máis de
10.000 núcleos de poboación?

Os términos municipais, salvo contadas
excepcións, seguen a manter os límites e
superficies deseñados coa Revolución Liberal:
uns límites que definían ámbitos políticos-
administrativos, de xestión e de administración
do “público” en tanto que servizo ao que a
poboación debería ter acceso na súa condición
de cidadán suxeito de dereitos e deberes.

Esta división respondía a un MODELO de
“construción” e ordenación política do Estado-
Nación, moi distante da realidade galega, na que
“a parroquia” xogaba un rol organizador e de
cohexión social máis aló da súa funcionalidade
espiritual ou relixiosa. Unha auténtica “vía
láctea” de aldeas e lugares a carón das sés
parroquiais, da milenaria division de carácter
eclesiástico, que a pesar de ser asumida
socialmente como chanzo na estruturación
suprafamiliar do grupo, foi ignorada
sistemáticamente non acadando a ter
oficialmente un recoñecemento político efectivo
a partires do que puideran establecerse formas
de participación colectiva en asuntos referentes
ao “público” nun sentido moderno.

O novo modelo fixaba novas polaridades do
sistema que pretende ordenar nas diversas
escalas debidamente xerarquizadas. Estas
polaridades deberían ter xogado un rol
uniformizador que, en primeiro lugar, permitira o
acceso equilibrado aos bens e servizos públicos,
impulsara ou cando menos, propiciara unha
posta en valor dos recursos territoriais ao tempo
que servira de armadura vertebradora para unha
distribución da poboación no territorio acorde
coa xerarquización deseñada.

As proxeccións do modelo, que teoricamente
respondía a criterios de “homoxeneización e
equilibrio” sobre un escenario produto histórico
dunha visión precapitalista de explotación
intensiva do territorio, de xerarquización e de
distribución da poboación e dos servizos,
entrarían en crise nun longo proceso temporal
iniciado no momento en que, adoptado o
capitalismo como sistema económico e
priorizada pola revolución industrial a
localización dos novos inxenios en determinados
enclaves urbanos, abriuse a porta a
modificacións profundas do grande escenario que
o conxunto do territorio representa.

As relacións cotiás RESIDENCIA-TRABALLO-
CONSUMO, historicamente limitadas para a
inmensa maioría da poboación tanto no mundo
urbano como rural a ámbitos espaciais moi
reducidos, (a cidade amurallada, a parroquia
rural) vaise ir modificando paseniñamente ata
transformarse radicalmente no último terzo do
seculo XX.

17
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GALIZA E A PRIMEIRA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL: 1820-1860.

“Na primeira revolución industrial o vapor
empleouse para abrir minas de metais,
producir téxtiles e fabricar un amplo abano de
produtos que, en épocas anteriores, foran
fabricados a man. Os buques de vapor
sustituíron aos vellos veleiros, e a locomotora
de vapor ocupou o lugar dos vagóns tirados por
cabalos (…) O motor de vapor converteuse nun
novo tipo de escravo de traballo…”

Jeremy Rifkin. El Fin del trabajo. 1994

O modelo do Estado-nación adoptado en
España deseñou un espazo político fortemente
centralizado, unitario, uniforme e
pretendidamente homoxéneo obviando nas súas
raíces a complexidade e variedade sociocultural
das diversas identidades de partida, ao tempo
que procede fundamentalmente a delimitar un
espazo económico de mercado.

Razóns dunha estrutura económica interna
fortemente dependente, de falla de institucións
políticas propias coa total subordinación aos
centros de decisión do poder político do Estado,
a súa condición periférica tanto dende o punto
de vista xeométrico-formal da península Ibérica,
como de relacións de proximidade ou
accesibilidade a outras áreas de dinamismo
económico, en todo caso a resultante é que o rol
asignado ao espazo “rexional” e á sociedade que
habitaba no antigo Reino de Galiza, reconvertido
en catro provincias, vai descansar nesta primeira
fase na súa condición de extraordinaria despensa
produtora de materias primas (riqueza forestal,
produtos agrícolas, gandería, pesca, mineiría…)
e en menor medida de ligazón á produción da
industria téxtil ou conserveira.

Unha significativa e inmensamente
maioritaria parte da poboación galega (máis do
90%) constituían unha sociedade labrega e
mariñeira, diseminada en milleiros de pequenos
núcleos de poboación cunhas condicións
naturais de altas potencialidades produtivas que
representa o 6% da superficie do Estado.

Para a tarefa de subordinación e dependencia
económica, funcional e política do conxunto será
imprescindible o rol xogado polas nacentes
burguesías urbanas locais que asumen un papel
de intermediación renunciando a liderar
proxectos políticos de país, xunto co
extraordinario papel xogado pola poderosa
Igrexa Católica, única organización capaz de
chegar a todos os recunchos do territorio
debuxado por Domingo Fontán en 1834.

Coa imponente presenza das grandes
catedrais das sete vellas (pero ata ese momento
importantes, cidades episcopais), cos claustros e
grandes dominios territoriais dos centos de
conventos e mosteiros nos que milleiros de
mozos e mozas se adestraban para o exercicio da
autoridade relixiosa, cos púlpitos dos milleiros
de igrexas parroquiais, ermidas e capelas que
cubrían o territorio, non foi necesaria unha
transformación profunda do escenario que
constituían os sistemas de asentamentos
tradicionais de orixe precapitalista que
(afondando as súas raíces no altomedievo da
Europa feudal) tiñan servido de xeito eficaz ao
longo da historia do Antiguo Réxime como
organización territorial que facilitaba o exercicio
do poder e do control da poboación galega pola
nobreza e os Señoríos eclesiásticos ou máis tarde
polas diferentes familias reais das monarquías
absolutas. Unha extraordinaria dispersión e
fragmentación da poboación en miles de
pequenos núcleos facíaa extraordinariamente
vulnerable ante o poder constituído, chegando
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ata ben entrado o século XX sometida a relacións
de servidume e produción propiamente feudais…
nunha paisaxe de extraordinaria beleza captada
dende o primeiro momento en toda a súa
plenitude polos pintores e escritores do
romanticismo.

Un escenario moi diferente ao que acontecía
nos países que viviron esta primeira revolución
industrial e na que “…o vapor marcou o inicio da
era económica moderna e converteuse na primeira
etapa da longa viaxe de substitución do traballo
humano pola forza das máquinas”. Países, nos
que se estaban a iniciar os grandes cambios
demográficos e movementos de desprazamento
da poboación do campo á cidade nun proceso de
concentración–urbanización sen precedentes que
produciría os ámbitos máis degradados da
historia urbana da cidade europea: O texto sobre
A situación da clase obreira en Inglaterra de
Friedrich Engels (1845) ou, máis próximo, o
estudio sobre as condicións de habitabilidade da
vivenda obreira de Ildefonso Cerdá no texto
Monografía estadistica de la clase obrera en
Barcelona (1856), móstrannos o panorama
desolador dunhas condicións de vida nas que a
cólera, a tuberculose, a tifus, a sífilis,…
decimaban as poboacións, primeiras xeracións do
proletariado urbano europeo que acudían a miles
tras os reflexos da cidade.

Pola contra, Galiza entre 1820 e 1860, anos
de referencia a escala mundial desta primeira
revolución industrial, caracterízase en primeiro
lugar porque o proceso de crecemento da
poboación urbana é extraordinariamente lento e
en segundo lugar a poboación rural mostra una
forte estabilidade.

Evidencias ambas as dúas do alleo que se
atopaba o país das innovacións científico-
técnicas e dun proceso industrializador que
puidera ser considerado como tal e que, de terse

producido, estaría na orixe da quebra do secular
modo de asentamento poboacional e de
modificación do tecido social que nel habitaba.
Nada disto sucede cando menos á escala e coa
intensidade axeitada para que puideramos
vislumbrar o xermolo dun acontecemento que
merecera o nome de “revolución” nas súas
variantes industrial, demográfica, urbana…

O que non impide observar como decisións de
profundo calado político a creación de novas
condicións indutoras de procesos de
transformación que resultarán significativas na
segunda metade do século XIX. Así, o novo mapa
administrativo provincial establecerá referentes
que en maior ou menor medida, iniciarán a súa
andaina cara a constituírse en pezas claves da
sociedade do seu tempo: as Cidades-Capitais
provinciais, situadas no segundo nivel xerárquico
da orde político-administrativa do Estado-
Nación, rematarán consolidándose como puntos
fortes do territorio. Un Estado–Nación que en
tanto que garante da educación, da sanidade, da
beneficencia, da hixiene, da orde pública…,
precisará de “instalacións”, de edificios, os
“batiments publiques” codificados a partires da
Revolucion Francesa polos Arquitectos da
Ilustración

As catro cidades-capitais serán a sede nas
que se localizarán os novos tipos edificatorios e
nos que xurdirán novos espazos urbanos que
dotados de forte contido simbólico serán
referentes dos valores e ideais da nova
sociedade: Os Edificios Institucionais e os
equipamentos públicos xunto coas
infraestruturas, converteranse en “elementos”
claves para comprender o alcance das
transformacións acaecidas nesta época.

O Estado visualizarase na paisaxe urbana da
capital da nación a través dos edificios
institucionais, do Parlamento Nacional e dos
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Ministerios (capital nacional) Museos,
Bibliotecas Nacionais, Teatros Reais,...

As capitais provinciais serán o lugar que
darán cabida, inicialmente na maioría dos casos
en antigos edificios relixiosos desamortizados,
aos órganos de poder administrativo provincial

como a Deputación e o Goberno Provincial, das
Delegacións Ministeriais da Administración
Central, dos Pazos de Xustiza, das Sedes
Militares e cuarteis… que xunto cos
equipamentos públicos (sanitarios, docentes,
culturais, mercados,...) converteranas en nós das
infraestruturas territoriais (redes de estradas),
que iniciados coa reforma dezaoitesca dos
Camiños Reais “… a partir de 1840 o proceso
de transformación da rede acélerase…” (Carlos
Nardiz. El territorio y los caminos en
Galicia.Madrid.1992). As diferentes Leis de
Estradas (1851 e 1857) o primeiro Plan de
Estradas (1860) indícannos as primeiras
reflexións e proxectos para a súa modernización
cara a vertebración dun territorio que na súa
maior parte tiña permanecido alleo ás
innovacións técnicas habidas ao longo de
séculos de historia.

En 1850 as cidades galegas máis importantes
seguían pechadas tras altas murallas nas que se
abrían as súas portas como punto de confluencia
dos trazados de antigos camiños que se estendían
polo territorio atravesando vales e ríos sobre
vellas pontes medievais. Á calor destes impulsos
político-administrativos as burguesías locais
promoverán iniciativas a través das que
comezarán a xerminar os primeiros enclaves
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A Coruña. Francisco Coello. 1850.

Santiago de Compostela. Francisco Coello. 1850

Ferrol. Francisco Coello. 1850.
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industriais urbanos, que xa non se emprazarán só
nas proximidades das fontes de enerxía hidráulica
ou das materias primas, senón tamén no interior
ou nos bordes dalgunha das cidades e vilas nas
que se empeza a detectar a débil presenza da
inmigración de man de obra de orixe agraria e
campesiña: En 1860 o reducido Término Municipal
(7´85 km²) da cidade-porto da Coruña (30.182
htes) convértese no máis poboado de Galiza.

Ferrol, noutra das rías do Golfo Ártabro,
acada os 21.120, na súa condición de Capital do
Departamento Marítimo do Cantábrico dende
mediados do século XVIII e na que as condicións
naturais da practicamente inexpugnable ría,
tíñana convertido no lugar de emprazamento dos
grandes estaleiros da Armada española. No seu

entorno tíñanse xerado unha serie de actividades
industriais en Neda, Narón…

Santiago de Compostela con 23.773
habitantes en 1860 completará a tríada de
“grandes cidades” galegas decimonónicas, todas
elas situadas na provincia coruñesa, e que en
ningún caso superaban os 30.000 habitantes a
mediados do XIX.

Na primeira revolución industrial, a
localización da industria da alimentación
(conservas, peixe, gando) e a xerada entorno á
construción de vivenda (aserrado e carpinterías
de madeira, vidro, zinc,…) e nas vilas e cidades-
porto a destinada á construción naval precisará
de man de obra, e necesitará de infraestruturas
de transporte terrestre (por estrada e logo por
ferrocarril) ou marítimo (portos) para o traslado
das mercancías e produtos á escala do novo
“mercado nacional”.

Se observamos os planos de Coello levantados
con motivo da Desamortización de Madoz (1854) o
crecemento poboacional, sería só visible
espacialmente naquelas cidades e vilas que,
concebidas como polaridades político-
administrativas no MODELO (capitalidade provincial
ou de partido xudicial), dispoñían no seu
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emprazamento das características xeográficas do
territorio capaces de dar cabida simultaneamente a
varias modalidades infraestruturais de
comunicación e transporte terrestre e marítimas.
Poderian así prestar eficientemente o seu rol de
“puntos de intermediación” e intercambio entre o
maioritario mundo rural e agrario (produtor de
materias primas) e os mercados “nacional” e
internacionais: o protagonismo das cidades-porto
emprazadas nas bocas das rías e con calado
suficiente para as novas embarcacións, anúnciase
como inevitable dada a deficiente rede viaria
camiñeira e de estradas e a total inexistencia de
camiños de ferro.

As vellas vilas-porto e cidades-porto de fondo
de ría (Ortigueira, Betanzos, Pontedeume, Noia,
Padrón) terán serias dificultades en incorporarse
ao proceso industrializador e consecuentemente,
ao urbanizador, pasando a un discreto segundo
plano ao non poder consolidarse como “puntos
de intermediación” na mediana ou gran escala e
converterse en núcleos dinámicos con capacidade
de atraer poboación rural de xeito significativo.

Analizados os movementos demográficos
podemos concluír que a Galiza da primeira
metade do XIX en xeral, e a provincia coruñesa
en particular, móstranos ata que punto o tempo
da Primeira Revolución Industrial non ten reflexo
espacial significativo na estrutura urbana e
territorial da maioría das cidades e dos seus
entornos.

Só A Coruña, que aúna a súa condición de
cidade-capital provincial xunto coa de cidade-
porto de boca de ría con calado para o atraque
de buques de longa distancia, manifesta un débil
pero significativo crecemento demográfico que
propiciará un certo impulso inmobiliario entorno
ao que se constituirá unha industria ligada ao
sector da construción (fábricas de vidro,
carpintería de madeira, fábricas de fundición, de

cravos e puntas,…), da alimentación (fariñas,
pastas, chocolate), do vestido (pasamanería e
cintas, sombreiros, téxtiles), conservas
(salazón,peixe), … que a converterá nun dos
puntos fortes do sistema urbano galego durante
os anos da segunda revolución industrial.

Nese sentido hai un feito esencial que nos
axuda a contextualizar o relativo “boom”
inmobiliario coruñés: a Lei de inquilinato de
1840 aprobada baixo a Rexencia do Xeneral
Espartero vai abrir novas posibilidades de
aluguer e desafiuzamento dos arrendamentos
urbanos ao “declarar a facultade de arrendar
libremente as fincas urbanas coas condicións que
se queiran estipular”.

O número de licenzas de obra da capital
coruñesa aumenta de xeito significativo dende
as 120 da década de 1840 ata duplicarse con
224 licenzas na década 1850-59. Os tipos
edificatorios chegan ás tres ou catro plantas.

A redacción (1852-53) e aprobación (1854)
das Ordenanzas de Policía Urbana y Rural para
la ciudad de La Coruña y su Término Municipal
son unha mostra da preocupación municipal e
resulta sorprendente a rápida capacidade de
iniciativa lexislativa co obxectivo de asumir o
control e xestión do proceso de transformación
urbana que se está a producir no interior da
aínda cidade amurallada sometida nunha parte
significativa da súa superficie ao poder militar,
dada a súa condición de Praza forte.

O apartado máis amplo das Ordenanzas
Municipais é precisamente o de Edificación, ornato
e comodidade con 64 artigos nos que se regulan
os procesos de tramitación de licenzas de obra coa
esixencia de planos firmados por arquitectos, así
como as ordenanzas ás que deben someterse os
particulares interesados na nova construción,
reforma ou ampliación das edificacións.
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O interese da burguesía liberal polo control
(ben directamente a nivel particular ou
indirectamente a través das institucións
municipais e provinciais) dos terreos interiores do
recinto urbano en mans do clero (igrexas,
conventos e casas particulares), da cidade (terreos
do común) ou baixo a xuridisción militar
(murallas) vai aumentando progresivamente. O
inicio do proceso de parcelación e privatización do
solo vacante ou “en mans mortas” será un dos
síntomas da penetración do capitalismo na cidade.

O derrubo das murallas da Cidade Vella, a
redacción (1859) do proxecto da Praza do
Derrubo (hoxe María Pita), a poxa dos terreos
(1860) e o inicio da primeira edificación (1865)
son un momento clave na historia urbana da
Galiza decimonónica en tanto que representan
simbolicamente o trunfo da sociedade civil sobre
as instancias militares e a plasmación proxectual
do gran espazo institucional co que se iniciará
nas décadas seguintes a visualización na escena

urbana das “formas da modernidade” na
arquitectura e no urbanismo.

Na escala territorial os mapas de divisións
municipais deseñados dende a capital do Estado-
Nación son auténticos escenarios virtuais
superpostos en moitos casos de xeito aleatorio a
unha sociedade agraria estática que permanece
cristalizada en formas de poboamento seculares
nas que as formas do hábitat, as relacións de
produción, consumo e intercambio, as referencias
simbólico-relixiosas vehiculizadas a través da
organización parroquial, e as estruturas profundas
do poder responden a lóxicas ben diferentes ás
modeladas polos ideais do Estado Nación que as
burguesías liberais europeas preconizan.

Aldeas, lugares, casais na súa condición
socioeconómica de pezas pertencentes a un
sistema precapitalista de produción, no que as
relacións vivenda-traballo-consumo se
“espacializan” en hábitats moi restrinxidos,
quedan reducidas politicamente a un papel de
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Plano das Murallas da Cidade Vella. J. M. Noya. 1836. Proxecto Plaza sobre as Murallas. 1859. F. Domínguez.
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“estruturas inertes” que son eficazmente
neutralizadas. A súa incorporación como parte
do novo sistema e a súa “utilidade” plena
mostrarana cando chegado o momento se
convirtan na “grande despensa agrícola-
gandeira” de materias primas e máis tarde na
grande bolsa fornecedora de man de obra tanto
dos movementos migratorios internos á
centralidade política (Madrid) e/ou industrial
(Barcelona, Bilbao) do Estado, como ata América
(segunda revolución industrial), ou
posteriormente na súa vertente europea (terceira
revolución industrial).

O ferrocarril, peza fundamental na primeira
Revolución Industrial, que foi introducido a
partires de 1825 en Inglaterra, e de 1848 na liña
Barcelona-Mataró aínda tardará 25 anos en
chegar a Galiza en 1873 para facer un percorrido
de apenas 42 km dende Cornes (Término
Municipal de Conxo, hoxe Santiago) a Carril”.
“Cando chega a primeira República, Galiza é a
única zona do Estado español que non é accesible
por ferrocarril” (Ramón López Suevos. Cara unha
visión crítica da Economía Galega.1975.)

A entrada na Estación do Xuncal da Coruña,
anunciada dende a súa concesión en 1858, non
se realizará ata 1883, 25 anos despois de
adoptada a decisión.

Dúas das tres grandes capitais da Galiza
decimonónica, A Coruña e Santiago e grandes
polos urbanos da provincia non estarán unidas
por ferrocarril ata 1943. (C.Nardiz op. cit. pax
286). Todo un síntoma do escaso interese do
Estado en ler en clave galega o trazado das
infraestruturas.

A burguesía ollou a líña de horizonte e
deseñou a súa estratexia á marxe da tantas
veces enunciada e sistematicamente incumprida
promesa da chegada do FFCC, cuxa posta en
funcionamento tería que ter creado as

condicións infraestruturais necesarias para
facilitar o acceso, transformación e
mercantilización das abundantes materias primas
e recursos naturais que o país producía cara aos
grandes centros urbanos convertidos en centros
de consumo nos mercados nacionais e
internacionais.

Non houbo nesta primeira fase da Revolución
Industrial unha incorporación da economía e da
sociedade galega á era da máquina, e polo
tanto, as estruturas produtivas mantivéronse
intactas así como as estruturas e morfoloxías dos
asentamentos urbanos e rurais.

O desfase temporal producido nesta primeira
etapa de apertura e captación de mercados
actuaría como unha pesada lousa ao longo da
segunda metade do XIX e a primeira metade do
século XX ralentizando a difusión das
innovacións tecnolóxicas (puntuais e moi
localizadas) e as necesarias transformacións no
corpo social (maioritariamente rural e en
situacións de pura supervivencia) cuxas clases
dirixentes seguían a manterse extremadamente
refractarias aos cambios e innovacións derivadas
da nova concepción do mundo.

O mar, sempre o mar, será a alternativa: só
dende o litoral, dende as vilas e cidades-porto
que cos seus milenarios “camiños do mar” non
precisaban de grandes obras para a súa
utilización, faceríanse visibles ocasionalmente na
liña do horizonte os signos inconfundibles dos
avances técnicos da Revolución industrial: as
grandes chemineas dos barcos de vapor e, máis
tarde, os impoñentes perfís dos transatlánticos
permitirían contemplar na lonxanía as
poboacións das rías e do litoral referencias dunha
revolución que estaba a transformar o mundo.

Mentres, a Ponte de Brooklyn proxectada en
1869, voaba sobre o Río Hudson ata acadar a illa
de Manhattan.
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GALIZA DURANTE A SEGUNDA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL: 1860-1950.

“A segunda revolución industrial produciuse
entre 1860 e a primeira Guerra Mundial (…) O
petróleo, a electricidade, e os inventos que
acompañaron a Segunda Revolucion Industrial
continuaron transferindo o peso da actividade
económica do home á maquina”.

A partires de 1850 obsérvase o inicio dun
lento proceso de “recolocación” na disposición
da poboación no territorio provincial. As
estatísticas móstrannos ao longo da segunda
metade do XIX unha tendencia ao aumento
progresivo do peso da poboación urbana
procedente do medio rural (urbanización).

No tempo da segunda revolución industrial
triplícase a poboación residente nas áreas
urbanas en Galiza, pasando do 7% en 1860 ata o
21 % en 1950, cifra esta escandalosamente
baixa respecto aos países industrializados.

Este salto, aínda que significativo, reflexa a
grande estabilidade e o enorme peso da
poboación rural que a inicios da segunda metade
do seculo XX mantén unha porcentaxe
esmagadora do 80 % sobre o total de habitantes
do país.

A provincia da Coruña cun 15% de poboación
urbana en 1860 acada case un 30 % da
poboación urbana de Galicia no ano 1950. É
dicir 10 puntos porcentuais máis que o conxunto
do país.

O “perfil” do cidadán transformouse e
diversificouse, e con el os tipos edificatorios, as
morfoloxías do “urbano” e as relacións co
territorio que lle serve de soporte.

A dinámica de “urbanización da poboación”
non se produciu de xeito homoxéneo na rede de
núcleos deseñada polo mapa provincial. A
actividade inmobiliaria da construción de

edificios de vivendas e da creación de novos
tecidos urbanos, concéntranse exclusivamente en
determinados núcleos, destacando de forma
especial a capitalidade provincial.

A capital coruñesa mantén o protagonismo
nas concesións de licencias municipais de
edificación ao duplicar (421 licencias) na década
de 1860 e casi triplicar (647 licenzas) na década
de 1870 as solicitadas na década dos anos
cincuenta (224 licenzas). O número de
habitantes duplícase en 50 anos pasando de
24.000 en 1850 a 44.000 en 1900.

Tras os acordos municipais xa citados de
aprobación das Ordenanzas de Policía e Bon
Goberno (1854), de derrubo das murallas da
Cidade Vella (1859) e posteriormente das
murallas da Pescaría (1870), procédese á
parcelación dos terreos e posteriores poxas dos
solares para súa privatización, realízase un
levantamento preciso do parcelario e
superficializacion e alturas de todos os inmobles
urbanos da cidade (Yáñez y Barón 1871-1873),
redáctanse os Plans Parciais de Aliñamentos de
todas as rúas (1873-1875), convócase o
concurso para a redacción (1881) e aprobación
definitiva (1885) do Plan de Ensanche de
Poboación nos terreos do Campo do Carballo e
das Hortas de Garás, iniciativas pioneiras na
provincia que incorporan o instrumental
urbanístico moderno e a súa xestión na
“administración” e construción do espazo
público da man dos Arquitectos Municipais e
Provinciais e dos Enxeñeiros de Camiños ao
servizo da Administración pública.

O corpo de Enxeñeiros de Camiños, Canais e
Portos ligado á Administración Central (Rede de
estradas Nacionais, Rede de Portos, Rede de
Ferrocarril), á Provincial (Estradas provinciais)
ou Municipal, nas grandes cidades (transportes
urbanos e tranvías, redes de abastecemento de
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augas), serán os responsables do deseño e
execución da armadura das grandes
infraestruturas da mobilidade na Escala
territorial e na escala local. Deles serán os
proxectos e a dirección das grandes obras
portuarias fundamentais para a incorporación ao
sistema de intercambio nacional e internacional
dos recursos humanos e naturais do país.

Coa segunda Revolución Industrial, a
mobilidade individual vai in crescendo.
Derrubadas as murallas e eliminadas as portas,
unha parte dos habitantes do rural próximo
desprázanse diariamente a traballar nas

industrias para ao anoitecer volver ao seu lugar
de residencia. Outros, de municipios máis
lonxanos, virán para quedarse nos barrios que
van xurdindo nas proximidades dos
establecementos industriais, e nos que a
minúscula “vivenda obreira” fai a súa aparición
formando longas ringleiras de casas. Moitos, a
maioría, acercaranse por primeira e última vez ás
cidades galegas para embarcarse na grande
odisea da emigración.

Galiza en xeral, e a provincia coruñesa en
particular, mutiladas ata 1885 nas
infraestruturas terrestres de conexión e
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vertebración territorial coas grandes áreas de
consumo do “mercado nacional” que xestiona o
Estado-Nación, verá pasar de longo durante 50
anos a oportunidade de desenvolver unha
modernización das estruturas do maioritario
mundo agrario: As dificultades e incluso
imposibilidade de competir nestas condicións
conduce a un proceso de forte crise do mundo
rural que a partires da segunda metade do XIX
comeza un período de perda continuada de
poboación que chega ata os nosos días. Camilo
Nogueira no seu texto sobre a “Poblacion y
Desarrollo económico en Galicia.” (1977)
identifica unha primeira etapa migratoria entre
1860 e 1930 na que a emigración neta galega
alcanzou un valor estimado en 700.000 persoas.

O peso demográfico de Galiza no conxunto do
Estado inicia unha progresiva redución que
chega ata hoxe: dunha porcentaxe do 11´5% do
total da poboación do Estado en 1860 pásase
apenas ao 5,9% en 2008.

Na provincia, a cidade da Coruña engade á
súa condición política de capital provincial, a
súa condición de cidade-porto de saida da
emigración na que a existencia dunhas
institucións públicas ou empresas privadas
cunhas mínimas infraestruturas (aduana,
consulado, peiraos, flota, técnicos e
profesionais…) resultado das relacións
comerciais con Europa e América dende o século
XVIII, a presenza dunha masa crítica de
poboación en cantidade, relacións ultramarinas,
experiencia, capacidade de xestión comercial, e
de iniciativa empresarial, permiten a creación de
condicións que lle permiten servir de nó de
intercambio e intermodalidade dos primitivos
medios de transporte terrestre do país e dos
modernos barcos de vapor (referencias da
revolución industrial) que nos seus traxectos
marítimos transoceánicos proceden ao traslado

de recursos humanos e ao intercambio de
recursos naturais e/ou manufacturados aos
países americanos.

A partir da década de 1860 a burguesía
coruñesa emerxe con forza na escena urbana: a
través da mercantilización do espazo urbano,
referencia fundamental na nova visión
capitalista da cidade como negocio, apropiarase
de amplas superficies de solo público, sobre o
que construirá unha paisaxe moderna que dotará
á cidade dunha identidade propia e
inconfundible.

As dúas frontes marítimas do istmo
transfórmanse totalmente.

Na fronte cara a baía, sobre o arrabalde
mariñeiro, a burguesía iniciará dende 1860 a
privatización dos terreos públicos das murallas da
cidade Vella, a explanada da Praza da Verdura, as
franxas traseiras das casas que dan sobre o areal
e os terreos das murallas da Pescaría.

Nese borde de máis de un quilómetro de
lonxitude levantará as súas áreas residenciais,
despregando toda unha nova paisaxe urbana
dende a Porta Real ata o barrio de Garás (A
Mariña, os Cantóns Grande e Pequeno, a fronte
do Ensanche do Campo do Carballo).

Unha cidade de vivendas unifamiliares de dúas
ous tres plantas será substituída polas novas
tipoloxías da casa plurifamiliar de renda que
acadan alturas de ata 6 plantas e bufarda, das
que o baixo destínase a comercio e as plantas
altas a vivendas, cunha vivenda por planta.
Confórmase así un hábitat burgués fortemente
homoxéneo dende un punto de vista formal que
introduce unha nova escala sobre o fragmentario
e miúdo parcelario mariñeiro. Os industriais,
comerciantes da alimentación ou do téxtil,
navieiros, consignatarios de buques, banqueiros,
políticos … asumen con naturalidade, e chegado
o caso, impoñen (Praza de María Pita) un
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elemento da arquitectura popular galega (a
galería) convertíndoa cos debidos aggiornamentos
cultos (basas, fustes e capiteis, guirlandas e
volutas…) na grande protagonista do escenario
da modernidade en Galiza.

A dobre fachada de galerías coa pel exterior a
base de madeira e vidro a partires da primeira
planta desprégase nos 4 ou 5 pisos superiores
ata unha altura descoñecida ata ese momento na
cidade e en Galiza.

O espazo público tanto nos bordes como no
interior do recinto urbano adquire un
protagonismo especial: amplos paseos arborados
nos Cantóns Grande e Pequeno, na Rúa de Juana
de Vega,…, as rúas comerciais de Santo Andrés
e Real - Rego de Auga móstrannos as modernas
vitrinas e escaparates das plantas baixas donde
os produtos coloniais e os novos tecidos da
industria téxtil catalana convértense en obxecto
de desexo, os espazos de ocio e do pracer nos
Xardíns do Recheo, o Paseo de Méndez Núñez, a
Rosaleda… serán referencias para as prácticas
urbanísticas e arquitectónicas de todo o país.

Os hoteis (Hotel Oriental, Hotel de Francia…
), fondas, pensións, hostais, bares, casas de
comidas… serán a parada de miles de

emigrantes na obrigada espera a embarcar no
próximo transatlántico.

Na outra fronte da cidade, a considerada
“traseira” sobre o areal e baía do Orzán sobre os
terreos do común, xurde na segunda metade do
XIX un auténtico “polígono industrial” no que se
elevarán as chemineas e instalacións da cidade
moderna. Sobre o terreo do común do Areal do
Orzán, nas proximidades da fábrica de vidros La
Coruñesa (1827-1830) que tiña posibilitado a
xeralización da galería e dos miradores, remátase
a rúa do Hospital e ábrese a Rúa do Socorro que
servirá de soporte á parcelación e poxa dos
terreos municipais: alí concederanse as licenzas
para as grandes fábricas de mobles (1853), a
fábrica de gas (1855), de fariña (1856), fábricas
de serra e puntas (1859), fábricas de aserrado
(1864), de chocolate e pastas (1889) etc,, para
abastecer aos transatlánticos que chegan ao
porto. Na outra parte sobre os solares
desamortizados en 1871 nas zonas polémicas das
murallas da Pescaría, na estrada de Riazor (hoxe
Rúa de Rubine) levantaranse fábricas de
chocolate (1871) de produtos alcohólicos e
augardente (1874), de conservas (1872)… No
Camiño Novo (hoxe Juan Flórez) fábricas de
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tecidos, de fundición. Xa nas aforas, nos límites
co Término Municipal de Oza, próximas á Fabrica
de Tabacos (1804-1828) ao borde das estradas
de saída da cidade, levántanse fábricas de
fundición (Solórzano, Wonemburger), de salazón,
conservas, estaleiros, de vidros…

O Porto coas súas dársenas e os seus peiraos
dende o Parrote ata Santa Lucía irá ocupando
centos de hectáreas do areal na infraestrutura
urbana de carácter civil máis xigantesca do
século XIX. Ao seu carón, nos terreos do Xuncal
no límite co Término Municipal de Oza iníciase a
construción da nova porta de entrada á cidade: a
estación do camiño de ferro, por onde en 1885
¡por fin! entrará a locomotora a vapor do
anhelado ferrocarril.

A Coruña aumenta 18.000 habitantes en
apenas 20 anos pasando dos 44.000 habitantes
de 1900 ata 62.000 en 1920, incorporando os
9000 habitantes do Término Municipal de Oza
(1912) o que amplía a superficie municipal ata
37´5 km². Dende a segunda metade do XIX entra
en escena o proletariado en magnitudes
descoñecidas en Galiza: a cidade perde a
definición dos seus límites e nace a periferia na
que xorden os novos barrios obreiros en Monte
Alto, Castiñeiras, A Gaiteira, Monelos,.. Os
antigos núcleos rurais das Atochas, Castiñeiras,
…próximos aos emprazamentos industriais
inician a súa conversión en habitat proletario
converténdose nos barrios de residencia da clase
traballadora. Os movementos políticos e
sindicais (anarquistas, comunistas, socialistas os
antigos núcleos rurais das Atochas, Castiñeiras,
Riazor que próximos aos emprazamentos
industriais …) contarán pronto con
organizacións potentes que reivindicarán o
dereito á vivenda e a cidade da nova clase
social, e o dereito á cultura que exercerán
promovendo ciclos de conferencias, debates e

asambleas nos locais destinados a bibliotecas
dende os círculos obreiros e de artesanos.

Nos mesmos anos, Ferrol apenas aumenta
5.000 habitantes, de 25.000 a 30.000 sendo
desprazada por Vigo (53.100 habitantes en
1920) como segunda cidade máis habitada da
Galiza. O Barrio da Magdalena e o Barrio de
Esteiro de 1760 seguen a ser suficientes para dar
acollida ao crecemento poboacional.

Santiago apenas medra en 1800 veciños en
60 anos pasando de 23.773 (1860) a 25.870
habitantes (1920). O estancamento poboacional
dende mediados do século XIX fai que non exista
presión algunha para redactar ningún proxecto
do Ensanche de Poboación. A propia cidade
histórica e os rueiros situados sobre os camiños
de saída da cidade abondan para absorber no
interior as demandas de nova vivenda coa
elevación das casas ata un máximo de tres ou
catro plantas.

Nestes anos do XIX e primeiras décadas do
XX, a excepción do caso da Coruña, as
transformacións máis relevantes, escasas pero
fundamentais para percibir as novas morfoloxías
infraestruturais e as súas posteriores
consecuencias, vanse producir no territorio a
unha escala que corresponde ao ámbito
disciplinar dos Enxeñeiros de Camiños, Canais e
Portos, sumos sacerdotes dunha nova relixión: a
ciencia. O método científico e a técnica aplicada
chegan ao campo galego da man destes novos
demiurgos, para os que as leis físicas e
mecánicas son a columna vertebral dunha nova
concepción do mundo que se abre paso entre a
superstición e o escurantismo. Decisións
adoptadas a centos de quilómetros sobre o
trazado e construción das estradas coas novas
pontes, a construción dos camiños de ferro coas
grandes vigas de celosía salvando enormes luces
nos últimos anos do XIX e primeiros do XX eran
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percibidos por unha poboación rural totalmente
allea á toma de decisións como signos de que o
progreso, a liberdade e a xustiza social estaban
a chegar ás portas dunha sociedade que pasara o
século XIX sin revolución industrial nin
demográfica, sumida no atraso dunhas relacións
económicas precapitalistas, e sometida a un
control social cuasi feudal que a omnipresente
Igrexa Católica se ocupaba de lexitimar.

Redes de estradas con novas pontes e
trazados (pendentes e radios de xiro), peiraos
nas vilas mariñeiras, camiños de ferro que
avanzan atravesando túneles salvando valeiros
sobre grandes viaductos, introducen no mundo
agrícola os tipos codificados das estacións, como
etapas dun camiño que conduce á cidade, espazo
de liberdade, e do que hai noticias certas que
traerá o progreso para todos.

O camiño de ferro polas súas características
físicas e pola súa lonxitude e continuidade
evidénciase como parte dun dos grandes
sistemas que vertebran o estado-nación. O
SISTEMA INFRAESTRUTURAL a escala “nacional” é
trazado de xeito moi diferente que os obxectos
arquitectónicos pertencentes ao SISTEMA DE
EQUIPAMENTOS (EDIFICIOS INSTITUCIONAIS e
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS). Alleo ás divisións e
límites municipais ou dos partidos xudiciais e as
súas interrelacións internas, superponse ao
territorio ao que toma como simple soporte,
tendo como obxectivo a unión de determinados
“puntos fortes” dunha orde urbana (capitais
provinciais) predeseñado na organización
político-administrativa do Estado-Nación. O
MODELO RADIAL adoptado sitúa á “capital
nacional”, Madrid, como CENTRO e lugar de
partida (Quilómetro cero) de todas as liñas na
busca do litoral peninsular.

Unha das consecuencias será a ausencia no
seu trazado de relacións transversais entre o

sistema urbano histórico do país ( A Coruña-
Betanzos-Ferrol-Ortigueira, A Coruña-Santiago-
Pontevedra-Vigo-Tui, Santiago-Lugo, Santiago-
Ferrol etc…), totalmente alleas ao modelo
imposto dende a Administración Central do
Estado, propiciarán un proceso de
“distanciamento” interno que lonxe de impulsar
o espíritu de cooperación convértese en casus
belli de enfrontamento entre pezas do sistema
urbano galego e provincial que consumirá unha
parte importante das enerxías nun debate estéril
para a conxunto do país.

No mundo rural só a rede de estradas
provinciais unindo capitais de comarcas naturais
nas que se desenvolven as grandes feiras de
gando e de produtos agrícolas, introducen unha
nova orde de mobilidade e de accesibilidade ao
territorio: o sistema milenario de asentamentos
tradicionais deixan de ser os únicos puntos de
referencia no emprazamento da vivenda. As
estradas en tanto que espazo de mobilidade, e a
única infraestrutura primaria de “urbanización”,
convértese pola linealidade do seu trazado, pola
continuidade e amplitude da súa sección, polo
mantemento público da súa plataforma e bordes,
na REFERENCIA LINEAL da modernidade. A súa
capacidade de constituírse en soporte de
edificación fará dos terreos situados nos bordes,
ámbito preferente para emprazar as novas
edificacións que reproducen tipos ou fragmentos
descontextualizados das paisaxes urbanas vividas
polos pioneiros da grande riada da emigración,
sexan estas referencias locais (vivenda obreira) ou
transoceánicas (quintas, vilas, casas de indianos).

Emigrantes, que na súa enraizada condición
de pertenza e identificación co seu lugar de
orixe, serán os protagonistas da incorporación
dos equipamentos educativos ou asistenciais, en
decenas de capitalidades comarcais (Betanzos,
Ortigueira,…) e de concellos ( Bergondo, Sada,
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Ares, …) nos que o Estado móstrase incapaz de
liderar reformas profundas de acceso da
poboación a unha educación pública e laica.

Polas estradas virá o transporte, os
autobuses, os tranvías, que chegarán a 20 ou 30
km. do centro das cidades,...logo a
electricidade... As estradas como indutoras do
emprazamento de edificacións, destinadas a
vivendas, tendas, cines e cafés nos que tiñan a
parada coches de liña que levaban aos labregos
ás feiras da vila ou a traballar nas fábricas ou
nas construcións que se levantaban nas cidades,
incorporándoos ao proceso de proletarización
das periferias urbanas. Será así como as
diferentes variantes suburbanas do tipo da
vivenda obreira se convertirán en “modelos” a
imitar no territorio agrícola nunha área de
influencia da cidade que se vai ampliando
progresivamente.

Nestes casos a vivenda obreira xurdirá
dislocada, descontextualizada, sen entorno
urbano que a acompañe. Como unha imaxe
surrealista, a casa emprázase ao borde da
estrada da que a separa a cuneta pola que
discorren as augas da choiva: unha pequena
edificación de planta baixa, ou planta baixa e
piso, soa, illada... rodeada de piñeirales ou de
fincas agrícolas.

Concebida na súa formulación urbana orixinal
como unidade repetible e adosable para formar
longas ringleiras á maneira das ordenacións dos
slums londinenses, presentan frecuentemente as
fachadas laterais cegas nunha actitude que
podería resultar anacrónica co carácter illado. O
Tipo avanzará dende a periferia suburbana nun
proceso que evidencia o desprazamento dos
límites do urbano na súa formulación suburbial
que penetra lentamente no mundo agrario.

O rural galego incorpora neste proceso outra
forma de ocupación: as estradas, na inmensa

maioría dos casos serán o único elemento
infraestrutural no que o Estado-Nación se fai
presente en amplas áreas do territorio. O
crecemento de vivendas ao borde das estradas
violenta a lóxica tradicional de crecemento dos
asentamentos abrindo as portas a unha maior
dispersión que duplica os núcleos de poboación:
dos 16.168 de 1900 ata alcanzar os 33.181 en
1930 que representan o 42´9 % do total do
Estado.(X. M. Beiras & A. Lopez. pax 48).

Na maioría das vilas e capitais municipais, en
tanto que lugares do “institucional” e centros de
actividade económica do intercambio nos
campos das feiras, prodúcese un certo grao de
concentración con tipos arquitectónicos de orixe
urbana, mentres na cidade-capital provincial
iníciase outra xeira da modernidade.

Mais é precisamente neste momento como a
“orde” prevista nas divisións administrativas
deseñada en 1833 comeza a quebrarse: Un
elemento, a estrada, pertencente á gran escala
territorial na construción do territorio e que
“non sabe” de límites municipais, que opera
conectando centralidades municipais, crea ao
seu paso polas proximidades dos asentamentos,
polas agras e campos de labor, polas praderías e
montes, un novo mapa de mobilidade e
accesibilidades que servirá de base para xerar
unha parte importante de novas entidades de
poboación que co paso do tempo poden chegar a
rivalizar coa capitalidade municipal.

Se nos países avanzados a partir de 1860, a
electricidade e posteriormente o petróleo, coa
súa incidencia na difusión de vehículos a motor
foron a clave da segunda revolución industrial,
en Galiza a través do voo americano pódese
constatar como ao remate desta fase en 1950,
segue a mostrarnos unha paisaxe pre-industrial
na que a transferencia do peso da actividade
económica do home á máquina resultaba
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excepcional. A brecha científico-tecnolóxica e de
desenvolvemento respecto ao primeiro mundo
cada vez era máis grande. Só o trazo das estradas
debuxan no territorio unha liña serpeante á que
se van adherindo as novas edificacións.

“Ata os anos cincuenta a demografía galega
vai resistindo” (Beiras- Abel Lopez. Op cit.1999).

NOVAS ESCALAS URBANAS E TERRITORIAIS

Ata inicios do século XX as consecuencias
urbanísticas das iniciativas xurdidas na inmensa
maioría das vilas e cidades da provincia non
sobrepasaban os límites municipais.

O seu efecto quedaba limitado a un ámbito
territorial reducido e os movementos
demográficos eran máis o resultado do inicio da
crise do mundo agrario, que expulsaba a parte
dos seus efectivos humanos cara a emigración,
que do nacemento dun proceso industrializador
con forza e capacidade suficiente para
desencadear migracións internas campo-cidade.

Se observamos a demografía das vilas medias
de orixe medieval, sexan Vilas-porto (Ortigueira,
Neda, Ares, Betanzos, Pontedeume, Padrón,
Noia, Muros), Vilas-camiño (Arzúa, Melide, As
Pontes) ou vilas cun certo liderazgo comarcal

(Carballo, Ordes) apenas aumentan a poboación.
As súas tranformacións urbanísticas están
fundamentalmente ligadas aos efectos colaterais
da súa integración na rede ferroviaria ou de
estradas, enlazadas cos peiraos no caso de vilas
litorais, ao entorno dos campos das feiras, e
que nalgún caso serven de soporte para o
trazado de paseos ou alamedas, así como
incorporación das formas da “urbanidade
moderna” e a innovación tipolóxica de casas en
liña nas frontes do novo viario.

No caso máis emblemático, na cidade da
Coruña, a partires das primeiras décadas do
século XX obsérvanse transformacións
significativas da paisaxe urbana. As causas hai
que buscalas no exponencial proceso de
concentración da poboación derivada da
incipiente industralización, da importante
actividade transoceánica xerada entorno ao
porto como saída da emigración cara a América
e como punto de embarque de produtos
agrícolas, gandeiros e pesqueiros, facilitada
dende 1885 pola presenza da Estación de
Ferrocarril. A cidade vai liderar en Galiza a
formulación de novos proxectos urbanos e de
xestión territorial a unha nova escala.
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A rede municipal de tranvías eléctricos, as
redes de transporte público comarcal (Tranvía A
Coruña- Oleiros-Sada), a absorción do Término
Municipal de Oza (1912), os barcos de vapor ás
poboacións da ría (Mera, Santa Cruz…) ou a
Ferrol, os novos trazados da Nacional VI coa
construción e apertura da Ponte da Pasaxe
(1900), son indicios do nacemento dun enfoque
supramunicipal que propicia unha maior
mobilidade na poboación pertencente ao mundo
rural próximo dos Términos Municipais de
Oleiros, Sada, Culleredo, Cambre…, e polo tanto
unha accesibilidade máis acorde coas lóxicas de
asentamento da poboación.

A Cidade benefíciase desta interrelación co
territorio próximo. Este incorpora máis
rápidamente a parte da poboación rural
excedente da agricultura aos aínda escasos pero
significativos beneficios da nova civilización
urbano-industrial. Os proxectos dos enxeñeiros
de camiños coas novas estradas conectadas cos
peiraos dos núcleos mariñeiros (Santa Cruz,
Mera, Fontán-Sada) na península Oleiros-Sada
poden resultar un bo exemplo para observar
como a partires dos últimos anos do XIX, a
modernidade vaise estendendo a ámbitos tan
próximos espacialmente como distantes ata ese

momento na súa falla de imaxes da
industrialización. Fábricas de salazón e de
conservas, de tellas ou de aserrado de madeiras
para a construción emprazadas en Sada, Mera,
Santa Cruz,… son débiles reflexos dunha ansiada
industrialización que tardará aínda moitos anos
en cristalizar. As tipoloxías da vivenda obreira,
signos identificatorios das barriadas suburbanas
destinadas ao proletariado vanse visualizando no
medio rural dando fronte ás estradas alleas ás
lóxicas de crecemento dos núcleos de orixe rural
e aos tipos edificatorios tradicionais.

No corazón da cidade compacta na década de
1920, e ao igual que sucedera en 1860, os tipos
arquitectónicos que emerxen na paisaxe urbana
coruñesa adoptan unha nova escala que
modifica profundamente o seu perfil. Tamén
esta vez é a utilización dun novo sistema
estrutural de piares, vigas e forxados de
formigón armado o que vai permitir alcanzar ata
10 pisos (40 metros de altura) cunha
diafanidade nas plantas nunca vista.

A protagonista da transformación é a
burguesía financeira que substitúe á burguesía
comercial e industrial decimonónica no liderazgo
económico, social e político, e que se visualiza a
través do perfil monumental das sedes centrais
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Casas en liña en Aguieira-Dorneda, Oleiros. Casas en liña no Couto- Santa Cruz, Oleiros.
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dos seus “buques insignia”: O rañaceos do Banco
Pastor (A. Tenreiro & P.Estellés, 1922) o edificio
máis alto de España na súa época con 40 metros
de altura, os edificios da presenza do Banco da
Coruña (L. Bescansa-1923), Anglo Southamerican
Bank (E. Rodríguez Losada-1925).

Esta mesma burguesía financeira promoverá
edificios residenciais de grande altura que
“marcan” no Ensanche as novas áreas
residenciais da cidade: A Casa de Dionisio
Tejero, propietario do Banco da Coruña (Antonio
de Mesa.1921) con 30 metros de alto, a Casa
Barrié, propietario do Banco Pastor (A Tenreiro-
P. Estelles.1926) con 35 metros,… son exemplos
da estreita relación entre o capital financeiro e a
nova imaxe urbana.
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A ruptura de escala no borde do tecido histórico: Banco Pastor, Banco da Coruña nos Cantóns da Coruña. 1925.

Construcción do edificio do Banco Pastor. 1922.
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Capitalismo financeiro e burguesía financeira
propoñen tamén unha nova centralidade urbana
alonxada da centralidade política da Praza de
María Pita: o gran centro financeiro emprazado
na illa do Cantón Pequeno-Santo Andrés.
Seleccionada pola súa estratéxica situación fronte
ao novo Peirao de Transatlánticos (Emilio Pan de
Soraluce,1923) que será capaz de acoller grandes
vapores e transatlánticos, converterase na década
dos anos vinte nunha das áreas do debate
político-urbanístico local, que rematará por
concretarse no proxecto de apertura da rúa Durán
Loriga (Tenreiro & Estellés-1927), unha gran rúa
galería de cuberta acristalada ao xeito da Vittorio
Enmanuele de Milán que serviría de eixo entorno
ao que se emprazarían o Banco de España, as
sedes centrais da banca privada coruñesa, a
Cámara de Comercio, a Delegación de Facenda.

No Urbanismo tanto na redacción de
documentos de planeamento urbano como na
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A nova centralidade urbana da burguesía financieira. Rúa do
Comercio. Proposta de J. Suárez Ferrín. 1922.

Proxecto de cubrición de Durán Loriga.
A. Tenreiro e P. Estellés. 1927.

Proxecto de cubrición de Durán Loriga.
A. Tenreiro e P. Estellés. 1927.
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construción de infraestruturas, a cidade impulsa
novas iniciativas: os novos barrios intensivos do
Segundo Plan do Ensanche de Riazor e da
Estación (Pedro Mariño e J. Pan de Soraluce-
1910) ou estensivos da Cidade Xardín de Riazor
(1924), coa singular referencia do Plan para a
Cidade-Balneario de Riazor de Ismael Laguna-
Antonio de Mesa (1915) rodeada dun amplo
paseo marítimo dende As Lagoas a Labañou, o
stadium de atletismo, grandes parques urbanos
(Santa Margarida), o gran peirao de
Transatlánticos (1923-1936), a gran
urbanización residencial estensiva de Perillo e a
Praia de Santa Cristina (1930) no Término
Municipal de Oleiros, en fin, as demandas
municipais de creación dunha Universidade
Industrial e Comercial (1931-1936).
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City Beautiful. Plan para a Cidade-Balneario de Riazor. Ismael Laguna e Antonio de Mesa. 1915.

Plano da Cidade Xardín. Eduardo R. Losada. 1924.
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Reforma do Balneario de Riazor. Eduardo R. Losada.

Anteproxecto da Urbanización do Perillo e Sta. Cristina. 1929. Anteproxecto da Urbanización do Perillo e Sta. Cristina. 1930.
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Temas, todos eles, que esixirán melloras na
accesibilidade dos diversos emprazamentos a
través das infraestruturas de transporte como as
liñas da Empresa Municipal de Tranvias de A
Coruña e só realizables coa previsión de
infraestruturas de abastecemento de auga
(Empresa Municipal de Aguas de A Coruña), ou a
referencia da gran infraestrutura pensada en
clave “metropolitana” como é o Tranvía A
Coruña-Oleiros-Sada.

Signos, en todo caso, do novo enfoque co
que está operando no primeiro terzo do século
XX o capital financeiro coruñés e a clase
dirixente tanto na escala urbana como na
territorial.

As singularidades destas iniciativas, no
tamaño, situación ou funcións, desbordan o
término municipal enmarcándose nun discurso
que enlaza coas posibilidades dunha capital
provincial e cuxa clase dirixente quere

incorporarse ao debate contemporáneo sobre a
Metrópoli que dende inicios de século se está a
producir nos países industrializados.

As iniciativas emprendendoras de creación de
grupos de capital financeiro local que participan
activamente nos procesos de creación de
empresas de transporte, de urbanización e de
edificación da nova cidade, vai parella no tempo
coa sensibilidade e permeabilidade da burguesía
dirixente, as formulacións arquitectónicas,
urbanísticas e infraestruturais proxectadas por
excelentes arquitectos e enxeñeiros que
presentan imaxes de cambio de escala nas que
se albisca a pretensión de converter A Coruña no
centro dunha área metropolitana moderna con
deseños entroncados cos movementos estéticos
de vangarda na arquitectura e na enxeñaría..

Área metropolitana sen metrópoli, sen cidade
millonaria como as que dan orixe aos grandes
debates da descentralización, como é o caso de
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Percorrido do tranvía A Coruña-Oleiros-Sada.
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Londres coas Garden City (Howard,1898), ou
sobre a forma da Grosstadt de Berlín (Martin
Mahler, 1906-1920), ou a escala territorial do
New York Regional Planning (1912)…ou, en
fin, o caso de Madrid coa Cidade Lineal (Arturo
Soria,1902) ou de Barcelona co Plan de Enlaces
de Barcelona y Municipios Convecinos
(Jaussely,1905).

A Coruña, área metropolitana sen metrópoli,
na que é de valorar o punto de vista adoptado,
en tanto que se estaba a considerar hai xa 80
anos un enfoque que requiría unha letura que
sobrepasaba amplamente o reducido marco
municipal (apenas 37´5 km²) para incorporar a
visión supramunicipal da cidade moderna en
aspectos infraestruturais e de formalización
urbana da centralidade contemporánea.

En calquera caso, ámbito e tempo de
nacemento dun “pendularismo” entre a
poboación do rural e a cidade que como
experiencia está máis de preto ao difuso que ao
metropolitano e que xerará “traxectos”,
percorridos, e morfoloxías de “comportamento
urbanístico” ás que non son alleas as actuais
problemáticas e respostas do hinterland coruñés.

Na actualidade, moitas daquelas
infraestruturas seguen a ser soporte das novas
áreas residenciais da cidade contemporánea, e o
Banco Pastor segue a ser a referencia na fronte
do centro urbano coruñés.

A lapidación da clase dirixente na Guerra Civil
española rematou cos proxectos individuais e
colectivos nunha longa noite de pedra.

Ao igual que sucedeu en toda Galiza, na
provincia en xeral e na cidade da Coruña en
particular, as consecuencias foron dramáticas e
os efectos desastrosos. Na súa condición de
espazo aberto ao pensamento ilustrado, liberal e
de compromiso social, cidade de fortes
tradicións republicanas e galeguistas, cun
importante proletariado fortemente organizado
en sindicatos de clase, foi sometida na
posguerra a unha terapia de choque que
curtocircuitou os grandes proxectos do
empresariado, da inteligentsia e daqueles
movementos sindicais que participaban nos
debates codo con codo sobre os problemas da
poboación: traballos como o dos arquitectos
Antonio Tenreiro e Peregrín Estellés para a
construción dunha Cidade Satélite de 1000
vivendas para a clase traballadora promovida
pola Cooperativa Obreira Concepción Arenal
(1928) ou a Cooperativa de casas baratas no
Campo de Marte (1925) liderado polo sindicalista
Ramón Maseda, traballos sobre a urbanización de
Perillo no Término Municipal de Oleiros, estudos
e reflexións na Universidade Popular sobre o
Urbanismo da cidade e a necesidade de poñer
límites á propiedade do solo, a cargo de
Santiago Rey Pedreira, autor das vivendas da
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Vivendas da Cooperativa Domus na cidade Xardín. Santiago Rey Pedreira.
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Anteproxecto Cidade Satélite Concepción Arenal.
A. Tenreiro e P. Estellés. 1928.

Escola de maxisterio. Maio 1936.
1º edificio da Universidade Industrial e Comercial. A Coruña.

Universidade Comercial e Industrial da Coruña (1936) reconvertida en “Ciudad Escolar Francisco Franco”. 1946.
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Cooperativa Domus na Cidade Xardín, a demanda
da Universidade Industrial e Comercial para A
Coruña, ou a realización por Fermín Gutiérrez
(1931-1935) dos traballos de levantamento
precisos a Escalas 1:5000 e 1:2000 do término
municipal que anos máis tarde servirá de base ao
primeiro plan xeral de ordenación urbana
aprobado en Galiza que abarca un término
municipal completo (1948) e que estará vixente
cerca de 20 anos.

Santiago de Compostela duplicará a
poboación na primeira metade do século coa
incorporación do Término Municipal de Conxo en
1930 (8.000 habitantes) alcanzando os 55.553
habitantes en 1950. No 1970 agregará o Término
Municipal de Enfesta alcanzando así unha
superficie de 230 km², é dicir, seis veces a
superficie do Término Municipal Coruñés. A
actuación mais relevante na urbanística
municipal foi a aprobación do novo Plan para a
Residencia de Estudantes aprobado en 1930
segundo proxecto de Jenaro de la Fuente e que
creará unha das áreas planificadas máis
interesantes da preguerra civil en Galiza.

O crecemento demográfico da década dos
anos vinte será fundamental para exercer a
presión necesaria para a redacción e aprobación
definitiva en 1934 dun tardío primeiro Plano do
Ensanche, 70 anos despois de aprobada a Ley de
Ensanche de Poblaciones e 50 despois de
aprobado o Plan Ensanche coruñés. Un trazado
radial e reticular de vías de entorno a 15 metros
de ancho que delimitarán illlas pechadas con
patio na súa maioría, que permitirán unir a
Cidade Histórica coa vella (Estación de Cornes) e
coa nova Estación de Ferrocarril (Estacion á
Coruña). A escasa demanda de terreos para
edificar destinados a tipos intensivos fai que
sobre parte das mazas previstas se modifiquen
nas súas dimensións e parcelación para
promoverse a partires de 1942 a Cidade Xardín
da Rosaleda con parcelas nas que se construirán
unhas trinta vivendas unifamiliares illadas, nas
que unha pequena parte da clase media urbana
santiaguesa tería o seu espazo de residencia. En
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Anteproxecto de Residencia de Estudiantes en Santiago de
Compostela. Jenaro de la Fuente. 1930.

Residencia de Estudiantes, 1930,
e Ensanche de Santiago, 1929.
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1940 declárase a cidade de Santiago de
Compostela (xunto con Toledo) como
Monumento Histórico Artístico. Esta declaración
propiciu o freo ao proceso de reforma interior
que dende o século XIX se estaba producindo
para o aliñamento e ensanche de rúas,
eliminación de soportais así como a partir dos
anos cincuenta nas obras de nova pavimentación
de empedrado e de iluminación en sintonía coas
celebracións dos Anos Xacobeos de 1954 e 1965
(Carlos Almuiña.1980).

Os núcleos urbanos das vilas medias que
xogan o rol de capitalidades municipais,
xudiciais e comarcais, continúan a medrar moi
lentamente e en ningún caso alcanzan aos 8.000
habitantes en 1950: Son de salientar os núcleos
urbanos de Betanzos (7.418 htes) que duplica a
súa poboación de 1887, e xa a grande distancia,
Pontedeume (3.886 htes), Ribeira (3.569), Noia
(3.741) e Carballo (3.081) que son as únicas que
superan os 3.000 habitantes.

GALIZA E A PROVINCIA DA CORUÑA NA
TERCEIRA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 1950-
1989/1994.

“A terceira revolución industrial apareceu
inmediatamente despois da Segunda Guerra
Mundial e é na actualidade cando empeza a ter
un importante impacto significativo en como a
sociedade organiza a súa actividade
económica. Os robots controlados
numéricamente e os ordenadores e os seus
avanzados software están invadindo o reino da
mente; adecuadamente programadas estas
novas “máquinas” pensantes son capaces de
realizar funcións conceptuais, de xestión e
administrativas de coordinar o fluxo da
produción, dende a propia extracción de
materias primas ata a mercadotecnia e a
distribución de servizos e produtos rematados”.

Jeremy Rifkin. El fin del trabajo. 1997.

No ano 1950, inicio da terceira revolución
industrial, Galiza conta con 2.604.200
habitantes, dos que 955.772 residen na
provincia coruñesa que representa o 35% do
total.

O 77% da poboación da provincia segue a ser
poboación rural inmersa nunha economía de
autoconsumo e de pura subsistencia.

A fotografía do voo americano de 1954
móstranos un territorio agrario traballado no que
podemos observar como os núcleos
decimonónicos apenas teñen modificado a
estrutura e morfoloxía, incluso naqueles casos
situados nas proximidades dunha gran cidade.

A comparación do Plano de O’Neil de 1860 co
voo americano no propio Término Municipal da
Coruña ou no veciño de Oleiros, resulta
sorprendente: nucleos rurais como Elviña,
Someso, Mesoiro, Lorbé, Dexo, Agra, Xoés, etc,
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etc… pertencentes ás áreas periféricas dos
términos municipais, mantéñense practicamente
iguais.

No caso da zona norte de Oleiros o trazado
da unica estrada asfaltada nesa época, a LC-1730
Santa Cruz-Mera–Fontán, permítenos identificar a
xa citada forma de crecemento lineal que
comeza a percibirse pola construción de vivendas
unifamiliares en liña de estrada.

Os campos traballados e cuidados, as
praderías ordenadas ao longo dos cursos de auga
e os montes limpos de toxo e maleza debúxanse
con claridade no tapiz do territorio …Na
enseada de Mera decenas de embarcacións de
pesca móstrannos a importancia da poboación
do pequeno núcleo mariñeiro de Xoés.

Salvada a segunda etapa 1930-1940 de crise
económica mundial cunha inmigración neta de
63.517 persoas (C. Nogueira op cit 1977. pax
18.) iníciase unha terceira etapa (1940-1960) na
que “… por primeira vez na historia moderna
galega hai un retroceso da poboación total”. O
destino da emigración entre 1940 e 1960 é
Sudamerica (destacando Arxentina, Venezuela) e
cidades españolas (Barcelona, Madrid, Bilbao).
Nunha cuarta etapa entre 1960 e 1973 “…a
emigración galega cambia radicalmente de signo
dirixíndose cara a Europa..” (C. Nogueira 1977.
pax 20).

Entre 1950 e 1970 “…o caudal migratorio
convértese en enxurrada e Galiza perde, nestes
dous decenios, medio millón de habitantes…”
(X.M.Beiras-Abel Lopez. A poboacion galega no
século XX. 1999).

A crise do mundo rural, agrario e mariñeiro
acelérase: a poboación galega proletarízase nas
barriadas obreiras das grandes cidades europeas.
Mentras Galiza pasa de 2.604.200 habitantes en
1950 a 2.720.445 en 1991, a provincia da

Coruña pasa de 955.772 en 1950 a 1.097.511 en
1991.

O Término Municipal da Coruña case duplica a
poboación pasando de 133.844 a 252.694 htes,
é dicir, o 25% da poboación provincial.

O novo “modelo español” do “desarrollismo”
adoptado polo Estado Franquista a finais da
década dos cincuenta adxudicará ao territorio e
á poboación rural galegos un doble papel:

1. O territorio será lugar privilexiado de
produción de materias primas (gandería, pesca, e
madeira) e instalacións produtoras de enerxía
eléctrica a partir da localización nos ríos (Sil,
Miño, Tambre, Ulla, Eume) de grandes centrais
hidroeléctricas e térmicas (As Pontes, Meirama)
que para a súa construción deberán facer tábula
rasa de amplas áreas do territorio nas que se
asentaba unha poboación sumida en formas de
produción precapitalista

2. A poboación rural abastecerá de man de
obra os grandes enclaves industriais situados en
Madrid, Barcelona e Bilbao, que xunto cos países
do recén creado Mercado Común Europeo
(Francia, Alemaña, Holanda, Inglaterra) serán
lugares de proletarización preferente.

Ambas as dúas situacións producirán paisaxes
ben distintas no mundo rural e agrario:

1.- Por un lado a paisaxe das grandes
infraestruturas xeradas polo sector hidroeléctrico
no que modernas obras de enxeñaría hidráulica
modificarán radicalmente as condicións
ambientais e paisaxísticas de áreas territoriais
amplísimas a unha escala xamais realizada. Na
provincia da Coruña os encoros de Tambre
(1949), Eume (1959),… A explotación da mina
de lignitos para a central térmica das Pontes é
un extraordinario exemplo das características
deste tipo de “industria de enclave” no que se
dan cita todos os elementos das cidades
industriais decimonónicas (Industria-
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Dexo
1867 - 1954 - 1995

Lorbé
1867 - 1954 - 1995
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Residencia-Equipamentos) integrados nun
proxecto unitario xunto co espíritu e utilización
das morfoloxías urbanas e tipoloxías
edificatorias das experiencias da cidade xardín
(vivendas unifamiliares illadas, pareadas,
adosadas, espazos libres, zonas verdes,
equipamentos deportivos..). O Poboado das
Veigas (Javier García Lomas. 1946) introducirá
no máis profundo do interior provincial unha
planificación urbanística excepcional polo seu
tamaño e por ser ámbito de experimentación de
tipos arquitectónicos e formas de agregación
novas. Lindeiros no espazo e ao mesmo tempo
entrarán en contacto elementos pertencentes a
realidades produto de graos de desenvolvemento
socioeconómico diverso, os grandes enxeños de
produción enerxética levantados para abastecer
os puntos fortes do proceso industrializador a
centos de quilómetros de distancia, a carón de
pequenos núcleos, aldeas e lugares que rodeados
de fértiles terras rematarán asulagados nas
profundidades do encoro ou engulidos polo
burato negro da explotación mineira. O
crecemento do núcleo-base do enclave industrial
e a demanda de man de obra farán duplicar a
poboación do término municipal de 5.200
habitantes en 1940 aos 13.214 de 1991.

2.- No segundo caso, a emigración masiva da
poboación máis nova deixará un enorme valeiro
que dará paso a unha paisaxe desoladora de
agras e campiñas abandonadas, comezando o
valeirado poboacional de centos de núcleos de
poboación que inician nestes anos un, ata hoxe,
imparable proceso de crise.

O emprego agrario pasou do 62’7% en 1955
ao 14’3% no 2000, cun descenso de 538.000
postos de traballo agrícola: cos labregos, tamén
marcharon os artesáns, os canteiros, os
carpinteiros, os ferreiros...depositarios e gardas

45

Poboado da Veiga
As Pontes de García Rodríguez

Plano Xeral do Poboado e zona de fábrica
Javier García Lomas, arquitecto - 1946

Áreas supramunicipais-T v3.qxd:Libro.qxd  19/11/09  18:54  Página 45



da tradición construtiva herdada ao longo de
xeracións.

O proceso de alonxamento da casa e do
mundo que representa respecto do sistema de
asentamentos tradicionais, acada a súa máxima
virulencia nas décadas dos anos sesenta e
setenta, anos de máxima sangría migratoria.

Coa emigración iníciase o proceso de
“periferización da paisaxe” nos campos, nas vilas
e pobos de Galiza. Iníciase unha crise das formas
tradicional do mundo rural, agrario e mariñeiro
que se vai manifestar de forma brutal tanto na
paisaxe rural como na paisaxe urbana.

“DESARROLLISMO” E CIDADE: DA ILLA PECHADA
DOS ENSANCHES AOS TIPOS DO MOVEMENTO
MODERNO

A Guerra Civil e os seus vencedores abortaron
as experiencias progresistas dos Plans de
Urbanismo de Ferrol (S. Rey Pedreira,1930-
1931), Vigo (A. Palacios 1932-1934) e
paralizaron as iniciativas urbanísticas na cidade
da Coruña.

Na década dos corenta a necesidade de
control da forma urbana na Galiza tíñase
limitado á redacción da primeira xeración de
plans de urbanismo de ámbito municipal na
Coruña (1948-Plan Iglesias Atocha), Pontevedra
(1953), Proxecto de Urbanización Xeral da
Cidade de Ourense (1955), Plan de Aliñamentos
de Vigo (1944-Plan Cominges), Plan Xeral de
Santiago (1965) … Documentos nos que se
manexa ou está implícito un modelo herdeiro da
manualística alemana do XIX: a cidade compacta
e monocéntrica vertebrada pola armadura dun
sistema viario anular-radial que rodea e conflúe
no Núcleo Central (cidade histórica e ensanches
no seu caso) superpoñéndose unha extensión
urbana continua, homoxénea en todas as

direccións e limitada, que toma como elemento
básico do trazado a ILLA PECHADA (compacta ou
con patio) que garante a consecución de
densidades altas. Unha malla secundaria de rúas
en forma de retícula fixa os aliñamentos das illas
de dimensión variable, pero que en todo caso,
son o testimonio máis evidente do anclaxe do
planeamento nas formas urbanas decimonónicas
nunha época na que o Movemento Moderno xa
tiña producido fragmentos urbanos exemplares
nas Hoff vienesas, nas Siedlungen alemanas, nas
barriadas holandesas ou documentos urbanísticos
como o Plan de Extensión de Amsterdam (1928-
1935) verdadeiro punto de referencia do IV
Congreso Internacional de Arquitectura Moderna
que desembocarían na síntese programática da
cidade funcional na Carta de Atenas (1933) e
que se convertirá na doctrina oficial a aplicar na
planificación urbana nos anos da postguerra
europea.

Sobre a estada teórica de tradición
decimonónica vaise a producir o asentamento da
primeira oleada de volta da migración
transoceánica da posguerra a Venezuela, e a
partires de 1960 da procedente da emigración
europea e a inmigración derivada da nova
estratexia de polos de desenvolvemento
económico e social:

Os polígonos industriais (Sabón-Arteixo 1965,
A Grela-Bens) e residenciais (Elviña e Zalaeta na
Coruña, Vite en Santiago, Caranza en Ferrol) son
os espazos de actuación da iniciativa pública.

Nas cidades convertidas en espazo preferente
de investimento do aforro da emigración aos
países centroeuropeos xorden as barriadas
intensivas do Calvario (Vigo), Agra do Orzán (A
Coruña), o “Ensanche” (Santiago), etc...,
referentes dunha época dourada para a
especulación inmobiliaria e da derrota da
Arquitectura e dos arquitectos.
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Os centros históricos das grandes cidades
industrializadas (A Coruña, Ferrol, Vigo) son
abandoados á barbarie especulativa e destruídos
sen contemplación nunha dinámica na que o
outo das edificacións é un bo referente para
medir o grao de ambición dos grupos dirixentes
locais.

Os Ensanches burgueses decimonónicos da
Coruña e Vigo, que mantiveran ata finais dos
anos sesenta a escala orixinal conformando
paisaxes urbanas de grande homoxeneidade
tipolóxica con amplas beirarrúas arboradas e
magníficas prazas axardinadas son sometidos
polas propias burguesías rendistas a violentas
operacións de substitución tipolóxica coa
duplicación das alturas das edificacións, e a
progresiva eliminación das áreas verdes que
pasarán a ser ocupadas por aparcadoiros
subterráneos: o vehículo privado irrompe na
escena urbana.

A retícula da modélica Nova Poboación do
Barrio da Magdalena ou o Barrio de Esteiro en
Ferrol non corren mellor sorte sendo este último
borrado do mapa pola propia maquinaria oficial.

Só o Centro Histórico de Santiago, na súa
consideración de Conxunto Histórico Artístico e
cun crecemento de apenas 8.000 habitantes
entre 1950 e 1970 sálvase da debacle. A
consideración de Santiago como espazo
monumental vai salvala no interior do Centro
Histórico de ser sometida á voráxine
especulativa o que non impedirá que nos seus
bordes (Praza de Galiza-Edificio Castromil,
Ensanche) quede exenta de probar os efectos
máis perversos da especulación inmobiliaria
neste caso provocada pola demanda de vivendas
para aluguer de universitarios debido ao proceso
de masificación que sofre a universidade a partir
da década dos sesenta.

As novas barriadas suburbanas son o lugar no
que se sepulta o aforro de centos de miles de
emigrantes a Europa que pasarían á súa volta a
formar parte da poboación urbana neste país.

Nos anos setenta se xeralizan os edificios
en altura nos concellos limítrofes das periferias
das grandes cidades e nas capitalidades
comarcais. O novo “modelo” que fora
explicitado inicialmente nas cidades-capitais,
xunto co aumento do parque automobilístico
privado, anima ao rudimentario sector
inmobiliario, a iniciar o proceso de
compactación ao longo das estradas, pero
sempre nos bordes do territorio municipal, nas
parroquias periféricas lindeiras cos términos
municipais limítrofes, alonxadas da
capitalidade do concello. Comezan a ter unha
dinámica edificatoria anómala que responde a
causas esóxenas que nada teñen que ver cun
desenvolvemento urbanístico e socioeconómico
equilibrado en relación co resto do municipio.
A súa posición de borde de contacto co
término municipal que está sendo sometido a
procesos de crecemento rápido convértenas no
ámbito preferido de especuladores sen
escrúpulos aliados cos responsables políticos e
técnicos das administracións municipais e
provinciais encargadas do control e deseño dos
plans de ordenación urbana: As patoloxías
urbanísticas teñen como cobertura legal os
plans dos términos municipais dos anos
setenta (Culleredo, Cambre, Arteixo…) ou
incluso sen planeamento municipal (Oleiros co
maior número de urbanizacións da provincia
aprobará o seu primeiro documento urbanístico
municipal na década dos oitenta). Os síntomas
son xeralizables: a partir da consideración de
solo urbano de alta densidade (de B+3 a B+5)
os terreos con fronte ás estradas
decimonónicas por contar con pavimentación,
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alumeado publico e “servizos de abastecemento
de auga en construción”, lexitímase a
concesión de licenzas para a elevación de
edificios de ata catro ou cinco plantas.

As “Normas de Ordenación Complementarias
y Subsidiarias de planeamiento para los
municipios de la provincia de La Coruña”
aprobadas polo Ministerio da Vivenda en 1972
serán una peza esencial para comprender a
orixe do proceso de “periferización” que se
producirá na maioria dos términos municipais.

“DESARROLLISMO” E MUNDO AGRARIO: A
ARQUITECTURA DO DESARRAIGO

No mundo rural e agrario, cunde o modelo
da periferia: Todo terreo agrícola, prado,
monte ou labradío, é susceptible de ser
edificado se ten acceso e “non forma núcleo
de poboación”. Galiza é un inmenso solar de
solares no que o emigrante levanta a súa
vivenda, o urbanita o seu chabolo ou o seu
chalet...casas soas, moitas veces valeiras
durante longas tempadas, construídas sempre
en varias etapas, ao longo de varios anos.

As miles de vivendas dispersas polo
territorio, promovidas co esforzo da
emigración son o máis fiel reflexo da
arquitectura do desarraigo.

Agora, xa non é só a estrada a referencia:
iniciado o proceso de abandono da actividade
agrícola, a casa illada érguese no medio das
agras ou dos prados, a carón mesmo dos
regatos e dos ríos, lonxe da aldea e do rueiro,
dos que se afasta sen recato, no medio do
monte. A casa érguese soa, sen capacidade
nin sequera vontade de constituír unha
unidade de agrupación superior, nin de
xuntarse coas outras formando un grupo...A
lóxica do proceso de creación e de

crecemento do asentamento preexistente
rómpese como, en gran medida, rota está para
sempre a relación histórica entre o emigrante
e o mundo agrario.

Toda obra de arquitectura, incluso a
arquitectura popular e anónima precisa de
referentes. Durante centos de anos os oficios
que interviñan no proceso de construción (o
carpinteiro, o canteiro, o maestro albanel) ou
na toma de decisións sobre a disposición dos
elementos que compoñían os asentamentos,
permanecían ligados a unha tradición, a unha
historia que daba respostas contrastadas pola
experiencia sobre como resolver os problemas
derivados da edificación e do poboamento. Os
problemas que se consideraban e as solucións
que se lle daban estaban codificados pola
tradición e nas respostas confluían
requerimentos tanto técnicos como valores
estéticos. Este enlace coa historia permitía
atopar o camiño da seguridade e da pertenza
a un lugar, de formar parte dunha cultura que
lle aportaba as referencias para poder
“entender”.

“Coa emigración, co desterro, coa marcha,
co seu desarraigo, a casa, o lugar, deixan de
ser o fogar.(...) Todo emigrante sabe no fondo
do seu corazón que é imposible volver. Aínda
cando físicamente pode regresar, non regresa
verdadeiramente porque é el mesmo o que
cambiou radicalmente ao emigrar.(...) A
emigración non só significa deixar atrás,
atravesar océanos, vivir entre extranxeiros
senón tamén destruír o significado propio do
mundo e, en último término abandonarse á
irrealidade do absurdo(...) Emigrar sempre será
desmantelar o centro do mundo e
consecuentemente, trasladarse a outro perdido,
desorientado, formado de fragmentos”. (John
Berger, Páginas de la herida)
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FRAGMENTOS

¿Cales son os referentes do emigrante
retornado á hora de constituírse en involuntario
construtor de imaxes e produtor de paisaxes?

Fronte a negación oficial da súa historia e
cun pasado estigmatizado dende o poder e
dende as institucións (o Estado a través da
escola, a Igrexa Católica dende os púlpitos e
confesionarios) en todos os niveis culturais (a
exclusión da língua e da cultura propias, o
rexeitamento da linguaxe da arquitectura
popular, o rexeitamento das formas de
asentamento como a aldea ou o rueiro, a
estigmatización do aldeanismo), o emigrante
retornado ao longo da década dos setenta e
primeiros oitenta adopta unha actitude de
supervivencia caracterizada pola adhesión
acrítica a todo o “novo“. Ata na máis sinxela
construción dunha vivenda unifamiliar de planta
baixa, vaise afirmar unha “individualidade” feita
de fragmentos que, apremiada pola urxencia na
consecución do grande obxectivo de facer a súa
vivenda, nega sistemáticamente toda a sabiduría
construtiva e a sensibilidade estética acumulada
durante séculos nas aldeas de Galiza: muros de
carga, forxados de madeira, ocos reducidos e
controlados, solainas e galerías,... son
substituídos por estruturas de piares de formigón
armado erguidas sobre amplas zapatas, que
reciben vigas e forxados, pechados con ladrillos
nus, esperando ano tras ano o remate dunha
obra sempre inacabada. E como remate, o muro
de peche de bloque de formigón rodeando o
terreo como unha gran muralla defensiva dun
mundo que é percibido como agresivo, e ao que
nada se lle debe... pero ao que se regresa unha
e outra vez nunha continua busca das
referencias vitais máis profundas.

Tempos do fragmentario, da dispersión, da
“periferización” da paisaxe, tempos de crise do

mundo rural, agrario ou mariñeiro, que se
manifesta con toda brutalidade no último cuarto
do século XX. Ausencia de modelos cultos que
dende as institucións asentadas nas vilas e
cidades lideraran formas ilustradas de ocupación
do territorio acordes co desenvolvemento
cultural, económico e tecnolóxico dunha
sociedade inmersa nun profundo proceso de
transición e de cambio. Ausencia de traballos
por parte de institucións responsables
socialmente na reflexión teórica e na busca de
alternativas de continuidade entre tradición e
modernidade que darán resposta ás novas
necesidades colectivas e individuais que se
estaban suscitando. En fin, tempos de
persecución e marxinación da intelectualidade
que dende o compromiso político e cultural
tivera iniciado na década dos anos vinte
(Xeración Nós) unha aproximación á identidade
do país, e que deixaría un enorme valeiro, unha
sociedade orfa de “mestres”, desorientada,
fuxindo en desbandada cara a ningures.

Pola contra, as novas clases dirixentes
(minoritarias pero cunha extraordinaria
capacidade de manobra) enquistadas na
administración da ditadura franquista,
aproveitaron o terremoto que sacudíu a
sociedade rural para incorporarse á especulación
inmobiliaria arrasando en poucos anos paisaxes
urbanas centenarias de grande calidade. As
concepcións especulativas e parasitarias das
clases dirixentes actuarían como “activos
tóxicos” que infectarían rápidamente ao
conxunto do “corpo social”. A consecuencia máis
palpable sería a sacralización da apropiación
privada da renda urbana do solo, o dereito á
privatización total das plusvalías derivadas do
crecemiento da cidade e do planeamento, que
pasou a constituírse no indiscutible leiv-motiv do
proceso de urbanización e construción das
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cidades e vilas de Galiza no último terzo do
século XX. As chamadas á reflexión urbanística
foron marxinadas (A cidade das Rías de Andrés
Fernandez-Albalat), os traballos teóricos de
reflexión sobre “a Galiza rural na encrucillada”
(Asociación Cultural O Facho), as concepcións
emprendedoras bloqueadas.

Entre 1960 e 1975 miles de millóns de divisas
son dirixidas ao sector inmobiliario (tan primario
como voraz) sepultando nas novas barriadas o
aforro de centos de miles de emigrantes durante
longos anos de emigración europea.

A segunda Xeración dos Plans urbanísticos
municipais aprobados nas décadas dos sesenta
(A Coruña P.X.O.U.1968, Vigo 1961-1971,...) e
que estarán vixentes ata mediados da década
dos oitenta, mostran unha visión moi incompleta
do modelo de “zoning” nas cidades que servirá
de marco a onde as entidades financeiras
canalizarán unha parte importante dos depósitos
de divisas procedentes da emigración. O volume

dos recursos dispoñibles acada magnitudes ata
entón descoñecidas e a euforia inversionista de
carácter especulativo desatada entorno ao sector
inmobiliario é tal que as políticas de vivenda
pública encamiñadas a dar resposta ao problema
da urbanización da poboación e o conseguinte
problema da vivenda resultan testimoniais e
insuficientes ao igual que as políticas
urbanísticas municipais. Incapaces de
desenvolver os plans herdeiros da cultura do
“zoning” despreocúpanse da xestión e do control
da forma urbana, deixando indefinidamente
aprazadas fases fundamentais do planeamento
(plans parciais, plans especiais) agudizando
aínda máis a dimensión da catástrofe. Os
polígonos residenciais nas grandes cidades
(Elviña e Zalaeta na Coruña, Caranza en Ferrol,
Vite en Santiago,...), “grupos de vivendas” nas
vilas (Mugardos: Grupo José Antonio, Narón:
Grupo San Clemente, Ares: Grupo Salvador
Moreno, Fene: Grupo San Esteban, etc…) foron
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Ruptura de escala no interior do tecido urbán histórico
Rúa S. Andres - Pza. de Sta. Catalina, A Coruña - 1969

A ruptura de escala no rural
Torre en Santa Cruz, Oleiros - 1975
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toda a resposta do Estado á transición dunha
poboación urbana que pasa en Galiza de 300.000
habitantes en 1930 a 900.000 habitantes en
1980.

A provincia da Coruña alcanza en 1980 os
1.090.000 habitantes dos que só nos Términos
Municipais da Coruña (232.000 hbtes.) Ferrol
(91.000 htes.) e Santiago (93.000 habtes.)
residen case o 40% do total da provincia.

Na disposición das novas edificacións ou dos
asentamentos de poboación, rara vez se ten en
conta a topografia nin a morfoloxia do lugar
coas súas preexistencias.

O resultado é na súa globalidade
decididamente mediocre: barrios sen identidade
nos que se aplican mecánicamente os estándares
urbanísticos para espazos libres e dotacións
fixados pola lexislación e utilízanse de forma
xeralizada os tipos edificatorios do movemento
moderno: volumes illados de torres e bloques
laminares exentos, repetidos monótonamente e
nos que as superficies libres, máis froito do azar
que da reflexión, son desmiuzadas en franxas de
terreo de carácter residual entre unha rede viaria
hipertrofiada na que sobresaen as cada vez máis
grandes áreas destinadas a aparcadoiros e na
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Barrio das Flores e polígono de Elviña, A Coruña - 1965
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que as áreas verdes se cacterizan pola pobreza
figurativa. Só determinadas secuencias e
formulacións do Barrio das Flores na Coruña
(Corrales-Molezún) e do Polígono de Vite en
Santiago (Julio Cano Laso, Manuel Gallego),
alcadan un nivel destacable grazas á grande
calidade dos proxectos urbanos e
arquitectónicos.

Ausencia, en fin, de políticas culturais que
impulsen o recoñecemento dos cualificados
valores da arquitectura popular e das formas de
asentamentos tradicionais así como das paisaxes
urbanas das vellas vilas e cidades de orixe
medieval, dos ensanches burgueses da Coruña e
Vigo.

O modo secular de asentamentos fortemente
descentralizados e de reducidas dimensións que
se constituían en cabeceiras dos subsistemas de
aldeas e lugares, entra en crise profunda nos
últimos cincuenta anos. A maioría da poboación
asentada en núcleos ligados ao sector primario
abandona o seu lugar tradicional. O modelo é
substituído de xeito traumático por un modelo
de poboación ocupada nos sectores secundario e
terciario nun número limitado de núcleos
urbanos vertebrados fundamentalmente ao longo
do eixo Ferrol - A Coruña - Santiago -
Pontevedra - Vigo -  Tui: A Autopista do
Atlántico.

A PAISAXE DA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA

Tras o fallido intento de 1976, en plena crise
do réxime franquista, de impulsar un Plan
Director de Coordinacion Territorial de Galiza
haberá que esperar ata o seculo XXI para
visualizar políticas de ordenación territorial.

Nunha fase temporal de 40 anos na que se
está a modificar o xeito de ocupación territorial
de Galiza, hai unha total ausencia de políticas

de ordenación integral do territorio a grande
escala (Plans Directores Territoriais) e a pequena
escala (plans xerais ou directrices
supramunicipais), que permitirán visualizar e
controlar os efectos inducidos polo cambio de
modelo. A Administración pública con
competencias deixou o liderazgo do proceso nas
mans dos operadores privados ligados a intereses
puramente especulativos fronte a unha
administración local débil e seguidora das
propostas da iniciativa privada.

Os desequilibrios producidos afectan por
igual, aínda que de xeito diferente á tradicional
paisaxe agraria e aos conxuntos urbanos
históricos. Nas provincias de Lugo e Ourense e
na zona interior das provincias da Coruña e
Pontevedra, prodúcese un proceso de abandono
e valeirado poboacional que conduce a súa
desertización. Na franxa litoral dende Ribadeo-
Viveiro-Ferrol ata Vigo-Tui se aliñan os nos
estruturantes da nova sociedade urbana nunha
franxa que ocupa o 15% da superficie do país e
na que reside o 75% da poboación.

Concentración da poboación ao longo do Eixo
Atlántico e explosión do urbano a partires da
suburbanización nos entornos próximos ás
grandes cabeceiras urbanas (Vigo, A Coruña,
Santiago, Ferrol, Pontevedra) que a pesar do seu
reducido tamaño (ningunha sobrepasa os
300.000 htes) presentan “sintomatoloxías”
propias de metrópolis millonarias (problemas de
tráfico, carestía da vivenda, déficits de espazos
libres, dificultades de accesibilidade aos
equipamentos...

Concentración da poboación galega no Eixo
Atlántico e explosión do urbano nas periferias
residenciais son dúas caras da mesma moeda que
responden a un modelo territorial poscapitalista
de urbanismo non sustentable que pon en
evidencia a “hexemonía immobiliaria e a non
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regulamentación urbanística”. Un modelo no que
o sector privado séntese cómodo actuando en
ámbitos supramunicipais, por enriba dos límites
político-administrativos obsoletos, un modelo
caracterizado pola ausencia de iniciativas
públicas á escala a que se está a producir a
grande batalla da construción da cidade
contemporánea: o caso da falla dunha resposta
ao transporte colectivo (ferroviario ou de
autobuses) de ámbito comarcal é o máis
coñecido, o que provoca o traspaso aos
particulares das cargas derivadas dos
desprazamentos, obrigándoos ao uso cuasi
exclusivo do automóbil privado.

Un modelo que ten no despilfarro do solo
unha das súas características máis visibles.

Neste sentido o rol xogado polas grandes
infraestruturas de transporte (autoestrada,
autovía) na grande escala é unha das claves da
modificación do uso do territorio, e sobre todo,
da percepción do “espazo cidadán” nos últimos
anos do século XX.

Unha significativa proporción da poboación
rural nun acelerado proceso de transición ao
urbano vai ser impelida a protagonizar unha
transformación profunda das formas de
apropiación do territorio.

Se na segunda revolución industrial (1860-
1950) e con motivo da localización da industria
nas cidades-capitais de Galiza e pola
consideración da “cidade como negocio
inmobiliario” aparecen os novos tipos
arquitectónicos inducidos pola urbanización
(casas de renda nos barrios burgueses e vivenda
obreira nas periferias) e a partires de aquí,
prodúcese unha descontextualización do tipo
arquitectónico urbano que sobre a infraestrutura
viaria caracterizou o xurdimento dunha nova
forma de crecemento lineal ao longo da
estrada, nos anos que corresponden as fases

máis dinámicas desta nova etapa prodúcense
novas sintomatoloxías nos comportamentos:
agora son “fragmentos urbanos”, parcelacións,
urbanizacións, os que darán cabida ás novas
clases urbanas.

Con estes fragmentos prodúcese unha
asimilación acrítica de categorías espazo-
temporais que, resultado dos procesos de
produción e consumo das sociedades
posindustriais cun elevado nivel de motorización
e de renda, son utilizadas fóra de contexto cun
enorme custo social e económico que deberán
soportar os individuos ou a célula familiar
básica, consumidores derradeiros dos produtos
inmobiliarios.
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A Coruña
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Trátase de grupos de edificios en altura
(clases baixas ou clase media baixa) ou de
“paquetes de parcelacións e urbanizacións” de
vivendas unifamiliares adosadas, pareadas ou
illadas en solo agrícola e forestal (clase media,
media-alta) promovidos polos operadores
privados e lexitimados polas administracións
municipais e autonómicas con competencias en
ordenación urbanística e territorial, nunha
carreira frenética da especulación máis salvaxe
que (como a vivenda-tipo no XIX) enchufan
“barrios” de decenas ou centos de vivendas
“pinchando” nun punto aos viarios de matriz
decimonónica á marxe de calquera consideración
urbanística.

A súa preferencia pola ubicación en ámbitos
limítrofes do municipio central é evidente: a
debilidade, cando non é promiscuidade, entre
clase política e operadores privados, fan reventar
as condicións xeradoras dos valores da
urbanidade.

O Término Municipal da Coruña pasa de
representar en 1980 o 81% da poboación total
da primeira coroa da súa área de influencia
directa (Oleiros, Culleredo, Cambre, Arteixo) ao
69% no ano 2008.

Nos mesmos anos o Término Municipal de
Ferrol pasa de representar o 61´2 % da
poboación a menos do 56 %.

Entorno ao Golfo Ártabro, ao redor das rías
da Coruña-O Burgo,Betanzos-Sada,Ares-
Pontedeume, Ferrol-Neda entre as praias de
Baldaio e Valdoviño, con preto de 200 km de
costa e decenas de praias e pequenas calas como
referencia dunha extraordinaria paisaxe, e coa
autoestrada como unha auténtica “rúa urbana na
escala territorial”, é posible introducir nun
círculo de apenas 25 km. de radio o espazo de
maior densidade poboacional de Galiza no que se
está a configurar unha Rexión Urbana de
650.000 habitantes que representa no 2008 o
50% da poboación provincial: a nova rede de
autoestradas e autovías, a autoestrada A Coruña-
Ferrol, a Autovía A Coruña-Guisamo, a
autoestrada autonómica de A Coruña-Carballo,
(como as estradas do XIX) porán a 15-20
minutos dos centros urbanos de Ferrol e da
Coruña áreas que ata ese momento só poderían
ser lidas como espazos destinados a “segundas
residencias” (Miño, Bergondo, Sada, Ares,
Pontedeume, …).

O conxunto de cidades e vilas de orixe
medieval e dunha grande densidade configuran
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Urbanización en Ames, Santiago. Urbanización no Carballo, Oleiros.
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as polaridades dun Sistema Urbano constituído
por cidades/vilas-porto de boca de Ría (A
Coruña, Ferrol) ou de fondo de ría (Betanzos,
Pontedeume, Neda) que comporta unha riqueza
patrimonial de excepcional valor á que nos
últimos anos se engaden as novas periferias dos
términos municipais limítrofes (Narón, Oleiros,
Cambre, Culleredo, Arteixo) de maior dinamismo
demográfico de Galiza.

Na ría da Coruña, o Término Municipal de
Oleiros, resulta paradigmático deste proceso:
espazo de localización das primeiras
urbanizacións no medio rural na Galiza dos anos
sesenta (Centro de Interese Turístico Nacional
Santa Maria de Canide-1965, Santa Cristina-
1965) sen planeamento municipal aprobado no
ano 1979, albergaba o maior número de
urbanizacións ou parcelacións destinadas a
segunda residencia (Rialta, Bastiagueiro, Punta
Bufadoiro, Punxeiro, A Granxa, as Gobernas,
Xaz…). En apenas 20 anos a poboación
residente pasou dos 15.000 htes aos máis de
30.000, dispersos en máis de trinta iniciativas
de urbanizacións destinadas a clases medias
urbanas como primeira residencia: poboación
pendular que fai os mesmos percorridos que o
proletariado do segundo terzo do século XX, pero
agora como parte dun grupo social, clase media
urbana, que propietaria dun mínimo de dous
vehículos por unidade familiar trasládase
diariamente en transporte privado aos espazos
industriais ou terciarios da cidade central na que
maioritariamente se ubica o emprego.

Unha cidade central na que se localizan
novas funcións de grande atractividade na escala
territorial : O Centro urbano decimonónico, ao
longo do eixo Cantóns-A Mariña, lugar por
excelencia da centralidade política institucional
(Delegación do Goberno en Galiza,
Subdelegación do Goberno, Deputación

Provincial, Concello, …), espazo da residencia
da burguesía comercial e industrial dos séculos
XIX e XX, lugar tradicional da sedes financeiras
galegas máis dinámicas (Banco Pastor, Caixa
Galicia,) e espazo do emprazamento das novas
sedes bancarias españolas e extranxeiras (Banco
da Coruña- BBV, Banco Santander, Banco
Central, Banesto, etc etc..) incorpora a fins do
século XX unha nova función: As FUNDACIÓNS
CULTURAIS ligadas aos grupos financeiros locais
que promoven as sedes culturais privadas máis
importantes do país: Fundación Barrié,
Fundación Caixa Galicia, que xunto coas
iniciativas do empresariado local (Fundación
Paideia, Fundación Hércules, Fundación Amancio
Ortega…) que xunto coa Fundación Caixa Nova,
ONCE, … veñen a converter esta parte do centro
histórico no fiel reflexo dunha sociedade civil
que como no XIX (Eusebio da Guarda, Adelaida
Muro, Juana de Vega, Labaca, …) marcará dunha
identidade especial á cidade. Esta condición de
escenario privilexiado do espíritu empresarial da
iniciativa privada tamén no ámbito cultural abre
o interior da estrutura urbana da cidade a
experiencias que poden resultar enriquecedoras
para o conxunto do país.

Os grandes equipamentos públicos a escala
supramunicipal (Universidade da Coruña nos
Campus da Coruña e de Ferrol, o Complexo
Hospitalario-Universitario A Coruña…), as novas
infraestruturas portuarias (Portos Exteriores da
Coruña e Ferrol), aeroportuarias, ou nun futuro a
alta velocidade, reforzarán aínda máis o rol de
CENTRALIDADE TERRITORIAL desta REXIÓN
URBANA que se ten convertido nos últimos anos
na área de maior desenvolvemento
socioeconómico de Galiza.

Santiago, capital autonómica de Galiza e
sede das institucións do goberno galego,
Presidencia, Parlamento e Consellarías da Xunta,
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que en 1981 tiña o 67´82% da poboación do
conxunto de términos municipais do seu entorno
(Teo, Ames, Oroso, Trazo, Val do Dubra,
Boqueixón, Vedra) ten actualmente o 58´20%,
cunha poboación de 97.000 habitantes dun total
do conxunto en 2008 de 162.000 htes. Se ao
longo da historia o poder eclesiástico promoveu
na cidade e nos seus bordes, exemplares
excepcionais da arte, da arquitectura e do
urbanismo relixioso (catedral, Pazo Episcopal,
Conventos, Igrexas…) reconvertidos en parte
para uso institucional (Pazo de Raxoi como
Concello e sede da Presidencia da Xunta),

público (Museos, Xardíns, Salas de
Exposicións,…) o poder político autonómico
nunha liña de continuidade interrompida coa
revolución liberal, está a propiciar iniciativas de
grande impacto que sobrepasando amplamente a
escala da poboación e do seu hinterland
preséntanse co obxectivo de constituírse en
elementos de referencia na construción da Galiza
do século XXI.

AS NOVAS ESCALAS DO URBANO

Camiñamos cara unha sociedade
maioritariamente urbana: A necesidade dunha
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Vista da cidade de Santiago de Compostela.
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nova escala no control espacial da produción
do “urbano” ponse en evidencia ante a ausencia
dunha xestión urbanística responsable no nivel
de recursión apropiado que impida ou dificulte a
produción de sistemas urbanos despilfarradores
de solo e profundamente ineficientes para
competir nunha sociedade globalizada.

Este despilfarro de solo faise visible nos
“ghettos” pechados de urbanizacións de
adosados para clases medias a dez (Oleiros),
vinte (Bergondo), trinta (Miño) quilómetros das
centralidades territoriais (Centro financeiro,
administrativo, universidade, hospitais,…).

Despilfarro de solo en urbanizacións de alta
densidade (ata 100 vivendas por hectárea) e
tipos intensivos de edificación en altura para
clases de baixo nivel de renda nos bordes dos
términos municipais lindeiros coa cidade central
(Arteixo, Culleredo, Cambre).

Despilfarro do solo como resultado inevitable
do trunfo dunha política de neoliberalismo
salvaxe, que inicialmente liderada polos sectores
máis conservadores pronto foi refrendada nas
prácticas urbanísticas municipais da maioría do
arco parlamentario político, ten a súa
formulación legal na falla de regulamentación do
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planeamento que otorga ao mercado o
protagonismo cuasi exclusivo de indutor da
“nova orde” territorial e urbana e na
“balcanización” da xestión do urbanismo, e foi
simultaneamente saudada cun sospeitoso
entusiasmo polos grupos inmobiliarios e os
gobernos municipais. Estes limítanse na práctica
totalidade dos casos a dar cobertura legal ás
iniciativas inmobiliarias dos grandes grupos
económicos reclasificando solos agrícolas ou
forestais, asinando convenios disparatados e

asumindo como natural, cando non como
“síntoma de modernidade”, a ausencia dun
modelo territorial explícito no que se deseñe un
escenario que posibilite o control público do
proceso de construción da nova realidade
urbana. E precisamente aquí, nesa ausencia dun
enfoque que visualice nítidamente o novo
escenario donde se poñen de manifesto as
coincidencias entre o peor das prácticas
urbanísticas das burguesías decimonónicas
restrinxidas en grande medida aos seus ámbitos
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residenciais e as levadas adiante polas novas
clases políticas dirixentes durante os últimos
vinte anos, máis preocupadas polas operacións
propagandísticas e de mercadotecnia que de dar
unha resposta contundente aos xa crónicos
problemas de falla de vivenda económica en
posicións urbanisticamente aceptables, de
despilfarro enerxético e ambiental, de ocupación
indiscriminada do solo e de esquilmación da
paisaxe agraria.

No momento da historia de Galiza de maior
actividade de produción de espazo construído en
urbanizacións residenciais, en polígonos
industriais, en parques empresariais,... no intre
no que os solos urbanos e urbanizables das
grandes cidades e dos concellos limítrofes
multiplican superficie e edificabilidades,
aumentando alturas que permitirían a
construción de miles de vivendas que terían
unha cabida potencial para poboacións de
decenas de miles de habitantes, cando a
periferia avanza desbocada a cabalo das accións
de grandes inmobiliarias coas bendicións
democráticas dos concellos... no momento en

que os prezos da vivenda acadan cifras
escandalosas, mentres a poboación cae e o peso
político de Galiza esmorece por inanición
demográfica, o Estado nos seus diferentes niveis
inhíbese ante o problema.

Nese preciso momento (fin da década dos
noventa) os focos dos mass media son
hábilmente manexados desprazándose para
mostrar as imaxes de miles de vivendas rurais
sobre piares, eternamente inacabadas, das casas
autoconstruídas dos emigrantes con criterios
estéticos “subversivos”, dos galpóns da
improvisación e do abandono a carón do peche
de pedra, da sorprendente recreación dos
símbolos identitarios no hórreo de fibrocemento,
bloque de formigón e tela metálica, no cruceiro
de ladrillo, no pombal de plásticos e folla de
lata, no “pseudo-pazo” ameado e “amendoado”
no medio da finca da parcelaria, no “chabolet”
de fin de semana con fonte, maseira e pía
incorporadas, ou os chalets suizos de cubertas
empinadas nas parcelas de ferrado,..., e de todo
aquilo que na maioría dos exemplos mostrados
sinalan como protagonistas das intervencións a
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Polígono Industrial Núcleo tradicional de Mesoiro, Novo Mesoiro e Polígono
Industrial de Pocomaco. A Coruña.
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actores pertencentes a un mundo rural de
pequenas vilas e aldeas que xogan un rol cada
vez máis residual no conxunto do país.

Son a testemuña da presenza da “periferia”
que non queremos. A presenza da “nosa
periferia” a “periferia do noso tempo” que, como
no XIX, vaise estendendo como un cancro dende
os áticos e baixo cubertas do corazón das
cidades ata o máis profundo dos vales, ata o
recuncho máis oculto das aldeas e vilas
medievais. No territorio fanse visibles obxectos,
formas, volumes e usos descontextualizados,
produtos dunha lectura parcial e reducionista á
marxe da hexemonía imposta polo mundo
urbano, no que os valores histórico-culturais e o
respecto ao medio ambiente préganse
diariamente ante as esixencias de rendibilidade
económica.

Unha vez máis, estigmatízase ao elo máis
fráxil da cadea. Aquel que pola súa condición
“periférica” escapa dos circuitos inmobiliarios
“ortodoxos” que, istos si, están a codificar e a
estandarizar as morfoloxías e tipoloxías do
proceso de construción do espazo, a imaxinería
“políticamente correcta” do patrimonio edificado
e a redefinición dos criterios estéticos da nova
Galiza urbana.

Un elo que na súa condición de francotirador
en entornos abertos ou doadamente visibles,
móstranos a súa condición marxinal,
revelándonos a complexidade, as contradicións e
a heteroxeneidade formal dunha sociedade en
crise nun tránsito dorido do rural ao urbano que
está fóra de control.

Tempos no que se produce a quebra da
concepción da cidade tradicional e o “urbano”
explosiona e se expande a escala supramunicipal
ocupando agras, montes e campiñas,

transformando paisaxes, nos bordes de contacto
entre términos municipais onde están a xurdir as
novas periferias, e onde ata o de hoxe, ningunha
institución competente ten asumido ata o final
do camiño das súas responsabilidades a
capacidade de liderazgo para impulsar políticas
de ordenación territorial e, polo tanto, con
consecuencias urbanísticas, paisaxísticas e
estéticas á escala á que se están a formular as
grandes cuestións neste inicio de milenio.

As prácticas neoliberais implícitas nas
políticas urbanísticas municipais ao aceptar a
desregulamentación do planeamento e a lóxica
de apropiación privada das rendas do solo, teñen
como efecto colateral inducido polas
expectativas especulativas, o incentivo ao
abandono total das explotacións agrícolas e
forestais dos términos municipais próximos aos
entornos urbanos que xorden na área de
influencia da cidade central.

Miles de hectáreas de terreos abandonados e
improdutivos, clasificados (ou en espera de selo
no próximo Plan) como urbanos ou urbanizables
resulta, dado a superficie que ocupan,
sorprendentemente invisibles. Como é tamén
invisible a situación das miles de vivendas
valeiras (14.000 na Coruña capital) que semellan
desaparecidas na súa dimensión social baixo a
máxica capa de Harry Potter, mentres que
centenares de guindastres érguense sobre os
tellados das cidades “máis felices do mundo”.

Pola contra, a iconografía oficial tende a
mostrarnos como escenarios patolóxicos os
localizados no mundo bloqueado da Galiza
“rústica” ou vilega, no que a crise demográfica e
a parálise das actividades agrícolas e gandeiras
desemboca na construción de paisaxes valeiras,
no abandono de aldeas e de zonas agrícolas
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produtivas, como unha consecuencia de lonxanas
decisións que impiden o normal
desenvolvemento dunha actividade económica
que manteña viva unha paisaxe milenaria.

De aí, a necesidade da reivindicación dunha
paisaxe poboada, viva e culta, dunha paisaxe
antropizada fronte a unha paisaxe abandonada e
inculta.

Hai unha percepción do territorio, ben dende
as grandes infraestruturas do transporte
(autoestradas, autovías, novas estradas), ben
dende o aire, que provoca unha visión distante e
fugaz mostrándonos “belas e grandes paisaxes
valeiras” que ata hai ben pouco tempo eran
lugares de actividade económica e de cultura.

Pero se nos aproximamos e penetramos no
seu interior, observando detidamente a realidade
do mundo ao que pertencen, se estudamos as
pirámides de poboación e a evolución
demográfica da inmensa maioría dos concellos
da Galiza interior, do interior da provincia,
veremos a faciana da morte e do abandono.

Só os vellos resisten no interior de Galiza.
Todos os días vanse apagando definitivamente
as luces dalgunha casa. Todos os días péchanse
para sempre portas e fiestras nalgunha aldea.
Son a máis dramática imaxe da magnitude da
derrota: os que fican son conscientes da súa
inutilidade dentro da nova orde.

Segue en pé, hoxe máis que nunca, a
necesidade de reformulación da forma de
asentamento da poboación galega, e con ela da
necesidade de reformular os ámbitos
administrativos dunha sociedade
maioritariamente urbana nun territorio de 315
concellos en apenas 30.000 km2 e 2.750.000
habitantes, e nunha provincia 94 concellos, nos
que habitan 1.139.000 persoas dos que o 50% se

concentran entorno ao Arco Ártabro. Unha
administración coa forza e aval suficiente que
faga fronte a unha concepción neoliberal
xeradora de grandes desequilibrios territoriais
coa desertización total da Galiza interior e a
concentración ao longo da autopista do
Atlántico e do litoral costeiro en formas de
asentamento caracterizadas polo consumo
excesivo de solo e conformadoras dun urbanismo
non sustentable dende un punto de vista
ecolóxico, de consumo enerxético e despilfarro
económico e o que é máis grave, desencadeante
de alarmantes procesos de desestruturación
social.

É preciso retomar unha visión crítica e
reivindicar unha relación fructífera e positiva
entre sociedade e natureza. Non se trata de
reivindicar unha volta nostálxica a un pasado
falsamente idílico, senón de formular con
profundidade as relacións entre o home e o
medio. Unhas relacións que terían como
obxectivo a potenciación recíproca dos medios
naturais e humanos.

Unha situación esta, na que tomaría validez
unha relación fecunda co mundo natural, que
dea vida ao territorio e aos que o habitan, nun
proceso dinámico, creativo e produtivo, capaz de
afrontar situacións cambiantes e multiformes,
opoñéndose polo tanto, a unha visión da
“paisaxe-decorada“ na que as paisaxes serían
inmobilizadas nunha imaxe canónica codificada
polas administracións a través de lexislacións
mal chamadas urbanísticas, co obxecto de ser
posteriormente inauguradas.

Unha relación nova basada na ordenación do
territorio e do urbanismo da transformación
pautado polo paradigma ecolóxico.    
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a actualidade, coa presentación de diversos
documentos clave para a ordenación territorial de Galicia
como o son o novo proxecto de lei de creación de áreas
metropolitanas de Galicia e o Plan estratéxico da
provincia da Coruña, e, sobre todo, a aprobación inicial
das Directrices de ordenación do territorio de Galicia, a
cuestión da constitución das áreas metropolitanas en
Galicia e, consecuentemente, o modelo administrativo-
político en que estas se han desenvolver (competencias,
financiamento, delimitación e órgano de goberno),
volveu ao debate público, como o vén facendo
periodicamente desde finais dos anos sesenta.

Neste contexto preséntase esta publicación, froito da
Investigación urbanística das áreas supramunicipais da
provincia da Coruña, iniciada coa sinatura do
correspondente convenio de colaboración subscrito entre
a Deputación da Coruña e a Universidade da Coruña e
desenvolvida entre os anos 2005 e 2008. A investigación
sérvese dos sistemas de información xeográfica (SIX)
para tratar de mostrar e analizar a amálgama de datos e
enfoques sectoriais concorrentes que inciden na
ordenación territorial e plasmar unha visión sintética e
exhaustiva do territorio da provincia da Coruña.

Na publicación, de carácter eminentemente gráfico,
preténdese analizar e presentar o territorio provincial
desde unha óptica multisectorial e, ao tempo, avanzar
nunha reflexión dos modelos de asentamento que se
veñen desenvolvendo nos últimos anos. A finalidade
última deste traballo, derivada da anterior análise, é
definir as distintas áreas funcionais de carácter
supramunicipal da provincia, con especial atención aos
fenómenos urbanos da Coruña, Ferrol, Santiago e O
Barbanza. Non se trata tanto de adoptar conclusións
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categóricas como de achegar unha aproximación
analítica a respecto dunha cuestión tan complexa, coa
esperanza de que a investigación sirva para ver os
procesos de conformación dos asentamentos urbanos
contemporáneos na provincia.

Na análise dos distintos niveis de asentamento do
sistema urbano, co fin de se aproximar á definición do
sistema e do conxunto de relacións interdependentes,
tivéronse en conta os seguintes factores característicos:
a propia estrutura e tipoloxía do sistema de
asentamentos e a súa actual planificación; o soporte
xeográfico; a dinámica demográfica; os usos do solo; a
organización administrativa e institucional; os niveis de
dotación de infraestruturas e equipamentos; o
desenvolvemento cultural e investigador; e, finalmente,
a produción económica e social.

O modelo de análise mostra a evolución temporal e
as liñas de evolución social de forma diacrónica para
configurar a tendencia deste territorio. Isto posibilita
definir posibles liñas de intervención dirixidas a
modificar ou orientar procesos que non foren desexados,
de conformidade coas aspiracións do modelo territorial
definido pola Unión Europea.

Nesta dinámica territorial, a delimitación dos
ámbitos funcionais derivada das variables consideradas
resulta complexa, en boa parte polo carácter mutable e
intersectorial das relacións que se establecen no interior
das áreas e entre estas. Tal delimitación pode non
reflectir axeitadamente a realidade multiescalar do
territorio actual, onde a superposición de niveis e
múltiples capas sobre un mesmo espazo entra en conflito
co feito mesmo de establecer uns límites que, á forza,
son imprecisos. Non obstante, esta imprecisión, sobre

todo nas zonas de fronteira entre as distintas áreas, non
debe poñer en cuestión a existencia do feito
supramunicipal.

Na definición dos espazos que integran os
mencionados ámbitos funcionais, podemos determinar a
existencia das seguintes estruturas territoriais: a rexión
urbana (A Coruña-Ferrol), a área urbana (Santiago) e o
sistema urbano lineal (Arousa). As fronteiras entre elas
poden diluírse, sobre todo se o enfoque se amplía á
conformación da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal,
cuxo recoñecemento se formalizou recentemente coa
constitución da correspondente Agrupación Europea de
Cooperación Territorial.

O estudo céntrase en dúas entidades suficientemente
recoñecidas e que presentan o maior grao de
complexidade urbana da provincia: por unha banda, a
rexión urbana da Coruña-Ferrol, constituída á súa vez
pola área urbana da Coruña e a área urbana de Ferrol; e,
pola outra, a área urbana de Santiago. Ambas están
integradas no espazo urbano coñecido como Eixe
Atlántico. Porén, tamén se avanza na análise doutras
áreas, como o sistema urbano da ría de Arousa, de
singulares características e a cabalo entre as dúas
provincias galegas de maior dinamismo, así como
doutras áreas complementarias caracterizadas polo
desenvolvemento de actividades de carácter agrícola ou
determinadas pola súa condición litoral. 

Como calquera proceso complexo, os resultados da
análise e definición das áreas supramunicipais deberán
ser xulgados desde a perspectiva da súa utilidade a
respecto dos obxectivos propostos que, neste caso, se
limitaban a afondar na investigación creativa e
multisectorial do fenómeno urbano provincial.
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o longo do último século, as áreas urbanas da
provincia, ao igual que as dos estados con maior
desenvolvemento, constituíronse nas unidades económicas
dominantes, cunha progresión inusitada e unha tendencia á
urbanización cada vez máis periférica, tanto dos
asentamentos residenciais e terciarios como das
infraestruturas e equipamentos. En consonancia cos plans
directores de infraestruturas, o modelo territorial tendencial
galego caracterízase pola conformación de metrópoles, en
que a consolidación do asentamento de novas localizacións
produtivas se configura ao longo dos corredores de
comunicacións. O sistema de transporte define, dun xeito
preciso, o modelo de desenvolvemento do territorio.

No entanto, a estrutura de goberno destas áreas non
vai parella ao seu desenvolvemento, xa que a estrutura
administrativa non evolucionou de igual xeito. Neste
sentido, cómpre sinalar que as experiencias europeas na
planificación metropolitana non están resultando, até o
de agora, moi exitosas. A tendencia xeral á
descentralización dos estados deriva no fortalecemento
das administracións rexionais, mentres a administración
local (provincia e municipio) manteñen o seu rol. A
intervención pública directa das administracións
concrétase principalmente na execución de infraestruturas
e equipamentos e, en segundo termo, na xestión pública
das actuacións urbanísticas, co cal, ás veces, a propia
acción pública de carácter sectorial e territorial contribúe
á fragmentación política, económica, social e territorial.
Os problemas da sociedade urbana son de carácter
intersectorial, mentres a competencia e organización dos
actores públicos continúa sendo sectorial.

O anterior, en conxunción coas profundas
transformacións derivadas da globalización, a integración

europea e a descentralización, pode levar a certa
impotencia das institucións, sobre todo se non se optar
por unha acción consensuada, baixo o principio da
codecisión. Nesta situación, a administración territorial
que máis se fortalece é a comunidade autónoma, pero
para afrontar esta situación complexa faise
imprescindible a cooperación interadministrativa e
institucional, coa incorporación de asociacións e
iniciativas empresariais.

A administración autonómica debe orientar as
necesarias coalicións de abaixo a arriba entre as cidades
centrais e os municipios periféricos e ser sensible ás
distintas identidades políticas e culturais. A integración
horizontal dos plans, entre as diferentes administracións
(estado, comunidade autónoma, provincia, municipio…)
debe conxugarse cunha integración vertical entre as
diferentes esferas de actuación (transporte, vivenda,
medio natural, patrimonio, industria…). É preciso
mellorar a interconexión das administracións que
conflúen no feito urbano e superar os límites sectoriais
mediante unha concepción interdisciplinar da
planificación espacial que incorpore, así mesmo, as
restantes entidades públicas e privadas. Neste punto,
cómpre indicar a necesidade de atallar a complexidade
inherente que supón a multiplicación dos procedementos
á hora de se adoptaren e aplicaren decisións derivadas
da participación diversa.

G. Dupuy expón a relación actual da ordenación do
territorio e o urbanismo cos poderes políticos e
administrativos cando afirma que “a descentralización
deulle a cada concello, a cada alcalde, unha lexitimidade
da cal o poder urbanístico parece ser o emblema. Pódese
pensar, daquela, nun urbanismo que transcenda a

Administración e planificación territorial
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armazón territorial, mentres que simples proxectos
intermunicipais encallan un pouco acotío?… En termos
territoriais, parecen opoñerse dúas concepcións: o
urbanismo tradicional, que privilexiou unha
territorialidade zonal, definida por límites, en cuxo seo se
exerce un tipo de poderes —económico, político e
técnico— esencialmente, e o novo urbanismo das redes,
baseado na territorialidade reticular, que transcende as
fronteiras e as zonas, e en que se exerce outro tipo de
poderes, máis de acordo coa eficacia; ao servizo da
colectividade urbana e dos seus novos requirimentos; que
asegure a circulación de persoas, bens e información…”

A provincia, como administración intermedia entre os
municipios e a comunidade autónoma, parece
predisposta a xogar un importante papel na cuestión
clave da xestión das rexións urbanas, na busca e o
establecemento de redes e relacións, e pode constituír
un órgano de intermediación e coordinación cunha
función estratéxica na orientación das actuacións que,
posiblemente, han concretarse na selección dunha serie
de proxectos que reflictan unha estratexia espacial de
calidade, sensible ás oportunidades e competitiva nun
contexto global.

A política territorial europea establece que as
ferramentas para a planificación deberían: “analizar, con
base na situación actual, os puntos fortes e débiles de
barrios e cidades; definir para a área urbana uns
obxectivos sólidos de desenvolvemento e idear unha
estratexia de futuro para a cidade; coordinar as diferentes
políticas e plans veciñais, sectoriais e técnicos, así como
asegurarse de que os investimentos planificados axuden a
promover un desenvolvemento equilibrado da área
urbana; coordinar e focalizar espacialmente o emprego de
fondos que fagan os axentes dos sectores público e
privado e estar coordinados a un nivel local e urbano-
rexional e involucrar os cidadáns e outros axentes que
poden contribuír de forma substancial a conformaren
tanto o futuro económico e social como a calidade
ambiental de cada zona.”

O enfoque dos instrumentos de planificación ten que
reflectir unha visión estratéxica e integradora,
incorporando novos modelos de xestión. A
gobernabilidade das áreas urbanas precisa a definición do
seu territorio e encamiñar a acción pública determinando
un sistema que permita unha maior participación e
cooperación. A situación descrita representa un cambio
de paradigma na planificación espacial, de escala e
contido distintos á planificación urbana tradicional, e
que se define pola facultade de crear un proxecto común,
intersectorial, de coprodución colectiva.

A complexidade das zonas urbanas fai difícil a súa
investigación e análise, sobre todos se temos en conta a
multiplicidade de organismos, niveles de xestión, escalas
e límites que deben ser considerados. A interacción
multiescalar ten que caracterizar a intervención
institucional na realidade urbana fronte ao principio de
zonificación, que se basea na utilización do solo
disociado, contrario á congregación de persoas e
actividades, como noción propia do feito urbano. Ao
tempo, a mutabilidade que caracteriza os actuais
sistemas urbanos debe ter o seu reflexo nunha
planificación aberta aos cambios e que permita
incorporar as oportunidades e as novas situacións que
non foren previstas, tanto favorables como non, en
consonancia co concepto de plannig by doing.

Ademais da integración de políticas sectoriais, os
cambios na planificación incorporan os conceptos de
mobilidade, policentrismo e rexeneración urbana como
principios básicos de calquera ordenación territorial.

O movemento das persoas é actualmente o principal
problema na ordenación de carácter intersectorial do
transporte. Para afrontalo xa non é suficiente construír
novas infraestruturas, senón que hai que ter en
consideración o contexto sociolóxico da mobilidade,
xunto con outros factores como a protección do medio
ou a seguridade.

O concepto de policentrismo, alén de se ligar á
aspiración dun desenvolvemento equilibrado, trata de
canalizar a realidade presente das rexións urbanas, coa
clara aspiración de buscar a consolidación dos
emprazamentos idóneos, sempre ligados ás redes de
transporte público; isto é o que se dá en chamar
concentración descentralizada.

Nese mesmo sentido, a recualificación de tecidos
existentes e a rexeneración daqueles obsoletos, na
procura dunha nova vida das áreas degradadas,
configúrase como outro dos principios básicos da
planificación. A rexeneración urbana debe orientar e
canalizar os desenvolvementos urbanos, coa clara
concepción de que o solo é un ben escaso e de que,
conforme ao principio protección do medio natural e
cultural, as actuacións planificadoras han de tratar de
minimizar as novas ocupacións territoriais e tratar de
manter as estruturas territoriais rurais, complementarias
do mundo urbano, o cal é un reflexo máis da nova escala
da intervención territorial.

En definitiva, a planificación debe orientar a busca
de relacións urbanísticas clave: creatividade, escala,
densidade, concentración, loxística, paisaxe,
accesibilidade, xestión flexible, mestura…
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onsidérase que as actuacións institucionais europeas
en ordenación do territorio comezan na primeira
Conferencia Europea de Ministros Responsables de
Ordenación do Territorio (CEMAT), celebrada no ano 1970
na cidade alemá de Bonn. Desde entón, o
establecemento dos principios orientadores e as bases de
actuación na ordenación territorial das rexións europeas
realízase a través da publicación dunha serie de
documentos (declaracións, cartas…) que emanan das
sucesivas conferencias e que van predeterminar as
políticas e lexislacións sobre a ordenación do territorio
dos distintos estados e nacións europeos e,
concretamente, a normativa urbanística e de ordenación
territorial de Galicia.

A Estratexia Territorial Europea (ETE), presentada en
1988 na conferencia de Lausanne, é o documento
europeo de ordenación territorial de maior
transcendencia; non obstante, na seguinte relación
exponse a cronoloxía destas iniciativas europeas:

> Lisboa (2006) Networks for Sustainable Spatial
Development of the European Continent: Bridges over
Europe

> Liubliana (2003) Implementation of Strategies and
Visions for Sustainable Spatial Development of the
European Continent

> Hannover (2000) The Guiding Principles for
Sustainable Spatial Development of the European
Continent

> Limassol (1997) Sustainable Regional/Spatial Planning
in Europe and the Protection on the Water Resources

> Oslo (1994) Strategy for Sustainable Regional/Spatial
Development in Europe beyond the Year 2000

> Ankara (1991) Instruments for Achieving Rational Use
of Land

> Lausanne (1988) Rational Use of Land: Base of
Limiting Factor of our Development

> A Haia (1985) The Evolution of the Decision-Making
Process in Regional Spatial Planning

> Torremolinos(1983) Prospects of Development and of
Spatial Planning in Maritime Regions

> Viena (1978) Planning of Rural Areas in Europe

> Londres (1980) Achievements and Prospects for
Regional Planning in Europe

> Bari (1976) Urbanization and Regional Planning

> La Grande Motte (1973) Objectives of a European
Regional Planning Policy

> Bonn (1970) Foundations of a European Regional
Planning Policy

A Unión Europea, pois, vén definindo e concretando
nos últimos anos os principios de actuación da política
territorial, constituíndo a referencia principal dos
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instrumentos de ordenación territorial, na busca dunha
organización territorial equilibrada con base nunha
estrutura urbana europea policéntrica. Estes obxectivos
poderían condensarse baixo o principio de
subsidiariedade; na busca da competitividade, cohesión
e sustentabilidade; na asunción da complexa
compatibilidade entre sustentabilidade ambiental e
económica e social.

O obxectivo da política territorial é “lograr unha
asociación en termos de igualdade entre as cidades e as
zonas rurais, por un lado, e tamén entre as poboacións
pequenas, medianas e grandes e as cidades dentro das
rexións urbanas e as rexións metropolitanas, polo outro.
Debemos deixar de considerar as cuestións e decisións
sobre política de desenvolvemento urbano de forma
illada en cada cidade. As nosas cidades deberían ser
puntos focais do desenvolvemento urbano-rexional e
asumir responsabilidades na cohesión territorial. Por
conseguinte, sería de grande axuda se as nosas cidades
puidesen establecer entre elas unha rede de relacións
máis estreitas a un nivel europeo”. O sistema urbano
europeo constitúe o elemento determinante do
desenvolvemento económico e a competitividade das
rexións europeas, pero tamén representa de xeito
xenuíno a diversidade cultural, factores estes que se
presentan interrelacionados cada vez máis na sociedade
do coñecemento.

A concentración de riqueza e actividade en áreas
concretas, xunto co abandono doutras máis distantes dos
centros de decisión, constitúen as principais tendencias
do desequilibrio territorial europeo. A Estratexia

Territorial Europea aposta polo desenvolvemento dun
sistema urbano policéntrico e máis equilibrado, ao
servizo do cal se establecen estratexias integradas de
transporte e comunicación e se promove un
desenvolvemento innovador e creativo, coa posta en
valor da identidade propia, a través da protección da
natureza e o patrimonio cultural.

Para a ETE, a expansión das cidades a través de
modelos de desenvolvemento disperso representa a
característica principal do asentamento territorial
europeo nas últimas décadas. Paralelamente, este
modelo de asentamento materialízase cun carácter
monofuncional (áreas turísticas, concas industriais,
polígonos illados de vivenda social…) que deriva na
segregación espacial e social de parte do sistema
urbano. Ante esta situación, proponse o reforzamento
das estruturas urbanas, entendendo a súa diversidade
como un valor fundamental, na busca dunha articulación
entre as cidades históricas ou innovadoras e as que
tratan de difundir o desenvolvemento en áreas menos
urbanizadas. Co modelo de desenvolvemento policéntrico
preténdese equilibrar a complexa estrutura territorial,
integrando a actividade económica, as infraestruturas, o
transporte e a protección do medio; buscando a
cooperación entre cidade e campo, desde a
responsabilidade e o beneficio común. Xa que logo,
inclúe as zonas periféricas que, organizadas como redes
urbanas, poden crear dinamismo e escalas económicas
máis axeitadas.

A política territorial europea establece tres niveles
de urbanidade:
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> Os sistemas urbanos, tanto grandes aglomeracións
como redes de pequenas cidades. Este nivel oriéntase
tanto á creación de redes como a formalizar a
complementariedade entre cidades.

> As cidades, en que se propugna o modelo de cidade
compacta, o control da expansión urbana e a
rexeneración urbana a través dun planeamento
responsable e sostible que busque a relación co
territorio que as rodea. Velaquí o transporte como
base dunha estrutura urbana diversa e complexa que
atenda o patrimonio natural e cultural.

> O medio rural, articulado por pequenas cidades e
núcleos, para o que se ha de garantir o
desenvolvemento das potencialidades.

Ligado ao anterior, diagnostícase a desigualdade e o
desequilibrio na dotación de infraestruturas de
transporte e comunicacións: conxestión e dificultade de
acceso son a herdanza de sistemas e trazados que en
moitas ocasións agravaron o desequilibrio entre os
distintos tipos de transporte. Ante esta situación,
proponse atinxir unha maior e mellor eficacia das
infraestruturas existentes, integrando os modos de
transporte diversos e prestando unha atención especial
ao transporte público. A intermodalidade e a redución
dos impactos ambientais asociados a estas
infraestruturas constitúen os principios de actuación.

Fronte as tendencias arriba enunciadas, a ETE propón
o estímulo dun desenvolvemento creativo e innovador
que permita unha protección axeitada do patrimonio

natural e cultural. A longa historia dos asentamentos
urbanos europeos constitúe un valor diferencial na
procura dun desenvolvemento culto e diverso. Proponse
unha conservación activa que conxugue a preservación do
patrimonio coa calidade de vida, con especial atención á
paisaxe cultural. A estratexia dos grandes espazos
xeográficos ha desenvolverse a través da identificación e
rexeneración de corredores ecolóxicos e culturais que
acentúen a autoestima das comunidades e da súa
poboación.

Doutra banda, no Estado español a Lei do solo de
1956 xa preveu a redacción do denominado Plan nacional
de urbanismo, que xunto cos plans provinciais de
ordenación constitúe o primeiro instrumento con
vocación de ordenación territorial. Ao tempo, as
primeiras Normas subsidiarias e complementarias de
planeamento provinciais son aprobadas polas respectivas
comisións provinciais de urbanismo. Porén, a verdadeira
política territorial desenvolveuse a través dos
denominados plans de desenvolvemento, o terceiro dos
cales (1972-1976) constitúe o primeiro antecedente en
Galicia, a través da intervención no eixe A
Coruña-Ferrol/Vigo.

En novembro de 1968, o arquitecto Andrés
Fernández-Albalat Lois, con motivo do seu ingreso como
membro de número no Instituto José Cornide de Estudos
Coruñeses, leu o discurso titulado “La ciudad de la rías”.
O devandito texto tiña como fío argumental a creación
dun asentamento poboacional con capacidade para
unhas 600 000 persoas ao longo das rías de Betanzos e
Ares. Esta “cidade das rías”, que queda como o primeiro
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intento de plan supramunicipal da provincia da Coruña,
deu lugar en 1972 á formulación pola Deputación da
Coruña do denominado Plan comarcal “Cidade das rías”,
que finalmente non chegou a ser aprobado.

A Lei sobre réxime do solo e ordenación urbana
(texto refundido de 1976) incorpora un novo
instrumento: os plans directores territoriais de
coordinación (en detrimento dos plans provinciais), que
podían ter ámbito supraprovincial, provincial ou
comarcal. En Galicia, chégase a elaborar unha Proposta
de obxectivos e estratexias do Plan director territorial de
coordinación de Galicia (1979) que establece tres
estruturas de asentamentos: o sistema industrial (área
metropolitana da Coruña-Ferrol), o sistema litoral (rías
de Muros-Noia e de Arousa) e o sistema interior

(conformado por núcleos de concentración demográfica e
núcleos centrais de servizos).

No marco do Centro de Estudos do Territorio e Medio
Ambiente do Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo,
iníciase en 1979 unha serie de investigacións que en
Galicia se concretan nunha diagnose e análise territorial,
baixo o denominado Estudo de recoñecemento territorial
de Galicia, e que se concreta coa publicación en 1984,
pola Consellería de Ordenación do Territorio e Obras
Públicas, da Síntese descritiva do sistema rexional e da
Identificación e explicación de problemas territoriais, en
que se delimitan trece unidades ou espazos funcionais.

Pódese considerar que o primeiro reflexo da política
territorial europea na ordenación urbanística española se
atopa na xeración de plans posteriores á primeira Carta
europea de ordenación do territorio —en que se
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propugnaba a recuperación da cidade existente— e que
se caracteriza pola reacción contra os anteriores modelos
desenvolvementistas e as súas consecuencias.

A Constitución de 1978 e o Estatuto de Autonomía
de Galicia de 1981 atribúen a competencia da
ordenación do territorio á Comunidade Autónoma, e o
seu desenvolvemento lévase a cabo coa Lei 10/1995, de
ordenación do territorio de Galicia (LOTG). Esta recolle
as determinacións establecidas nos documentos
emanados do CEMAT: desenvolvemento equilibrado;
mellora da calidade de vida; xestión responsable dos
recursos naturais; protección do medio natural;
utilización racional do territorio; coordinación
administrativa e equilibrio intracomunitario.

A LOTG establece que a delimitación de áreas
homoxéneas de carácter supramunicipal será levada a
cabo polas Directrices de ordenación do territorio (DOT),
mais para a organización de áreas xeográficas
supramunicipais de características homoxéneas ou
daquelas que, polo seu tamaño e relacións funcionais,
precisen dunha planificación infraestrutural, de
equipamentos e recursos de ámbito comarcal de carácter
integrado, esta lei determina que poderán formularse
outro tipo de instrumentos denominados plans
territoriais integrados.

A dilatada redacción das DOT iníciase coa
presentación no ano 2001 do documento de Información
e diagnose, ao cal segue a denominada Hipótese do
modelo territorial no ano 2003. Ao ano seguinte apróbase
o documento de avance, ao tempo que se contrata a
redacción do Plan sectorial integrado do litoral de Galicia,

mais haberá agardar outros catro anos até a aprobación
inicial das DOT (2008), que se vén configurando como o
instrumento marco da ordenación do territorio de Galicia.

No documento de aprobación inicial das DOT
determínanse como referencias do modelo territorial as
establecidas na política territorial da Unión Europea:
desenvolvemento económico equilibrado e sostible,
cohesión social, mellora da calidade de vida, utilización
racional do territorio e sustentabilidade ambiental. A
estrutura básica do dito modelo defínese a partir dun
sistema xerarquizado de asentamentos configurado por
un sistema de grandes cidades (os espazos
metropolitanos de Vigo-Pontevedra e A Coruña-Ferrol e
as áreas urbanas de Santiago de Compostela, Ourense e
Lugo); un sistema urbano intermedio, os denominados
nodos para o equilibrio do territorio (e as subcabeceiras
do sistema urbano intermedio), e os núcleos principais
dos restantes concellos e das parroquias rurais.
Articúlano as redes de infraestruturas e equipamentos,
no contexto do medio natural e do patrimonio cultural.
Así mesmo, determínase que as administracións públicas
que desenvolveren actuacións con incidencia territorial
actuarán axustándose aos principios de información
mutua, colaboración e coordinación con obxecto de
optimizaren a rendibilidade social dos recursos.

Neste documento preséntanse determinacións que
terán un carácter vinculante e de que se pode extraer
unha previsión na formulación dunha serie de
instrumentos que desenvolverán tales previsións que
abrangue a estrutura básica do modelo territorial. Os
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devanditos instrumentos, de distinto rango normativo e
características, son os seguintes:

> Plans territoriais integrados: de ordenación do
litoral; do espazo metropolitano A Coruña Ferrol; do
espazo metropolitano Vigo-Pontevedra; da área
urbana de Santiago; da área urbana de Lugo e da
área urbana de Ourense.

> Plans sectoriais: de áreas empresarias; de acuicultura
en terra; de actividades extractivas; de produción e
distribución de enerxía e de xestión de residuos.

> Plans directores: de estradas; de portos deportivos e
de heliportos e aeródromos.

> Outros: o Inventario de bens de patrimonio cultural, o
Plan especial de protección dos camiños de Santiago,
o Plan de acción de corredores verdes e o Mapa de
zonas inundables.

Pódese completar esta relación cos anexos definidos
no documento de aprobación inicial, en que se recollen
os núcleos de identidade do litoral, os núcleos interiores
vinculados ao patrimonio cultural e as áreas estratéxicas
de conservación (natural).

Para a implementación das DOT é prioritaria a tutela do
ordenamento territorial a través da articulación dos
instrumentos intermedios, dos cales deben emanar as
orientacións fundamentais para a elaboración do planeamento
municipal, sectorial e de desenvolvemento. A formulación
destes será un exercicio de identificación das forzas e

fraquezas, oportunidades e ameazas, existentes ou potenciais.
Isto determinará a actitude do territorio ante o futuro.

Outra visión da política territorial constituíuna o Mapa
comarcal de Galicia, aprobado por decreto do Consello da
Xunta, que definiu o ámbito de aplicación do Plan de
desenvolvemento comarcal de Galicia e ten como obxectivo
darlle cumprimento ao establecido na Lei 7/1996, de
desenvolvemento comarcal. Nos estudos complementarios
que acompañaban a proposta establecíase a existencia de
catro tipos de comarcas atendendo as características propias
da organización interna do sistema de asentamentos —
metropolitanas, urbanas, rururbanas e rurais— e dividíase o
territorio provincial nun total de dezaoito comarcas. Para tres
delas (Bergantiños, Ordes e Ortegal) chegou a redactarse o
correspondente Plan de desenvolvemento comarcal.

Nesa mesma época, a Lei 5/1997, de Administración
local de Galicia, estableceu que, por lei do Parlamento
de Galicia, poderán crearse áreas metropolitanas, de que
serán determinados os órganos de goberno e
administración, o réxime económico e de funcionamento,
os servizos que deben prestar e as obras que teñen que
ser realizadas pola área metropolitana, así como as
potestades que se lle atribúan e a xusta distribución de
cargas entre os municipios que a integran. Até o
momento, as iniciativas neste sentido non prosperaron.

Por último, cómpre resaltar a experiencia na
elaboración do recente Plan estratéxico da provincia da
Coruña 2007-2013, un documento que avanza na análise
sectorial das principais áreas de actividade e
infraestruturas, para determinar as liñas de actuación e
estratexias prioritarias no ámbito provincial.  
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I.1 Emigración

Tras a guerra civil, a diáspora galega
oriéntase cara ao continente
americano, Arxentina e Brasil na
primeira vaga e Venezuela e México
na segunda. Nos anos posteriores, a
pesar do pulo económico
desenvolvementista, a emigración
galega manterase, pero mudará o seu
destino cara aos países europeos con
convenio de traballo: Francia e Suíza
acollerán a maior parte dos que
emprenden a marcha. Non é este o
foro para facermos unha análise polo
miúdo das causas que provocaron esta
migración, mais podemos apuntar á
crise do mundo agrario como factor
clave deste proceso.

Segundo Álvarez Silvar, os galegos
residentes fóra do territorio supera o
millón trescentos mil, dos que unha
elevada porcentaxe conseguiu
constituír unha importante rede
empresarial. Este potencial ten que
servir para aumentar as relacións de
cooperación entre Galicia e os países
de acollida. As oportunidades de
intercambio, non só económico,
senón noutros moitos eidos como o
cultural, non deberían ser obviadas.

D I Á S PORA
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Transporte marítimo

Na década dos sesenta finaliza a
construción do dique de abrigo do
porto da Coruña, punto de embarque
de boa parte da mencionada primeira
vaga da emigración. Esta obra supón
a posta en marcha do peirao
petroleiro e a refinería. Este proxecto
serve de catalizador nunha etapa de
prosperidade económica na cidade, e
vinte anos despois a entrada de cru
representaba o 85% das mercadorías
do porto; no entanto, as novas
tecnoloxías e a busca de novas fontes
de enerxía fan que estes usos xa non
sexan tan preponderantes, pois están
expostos á conxuntura económica.
Por outra banda, nas últimas décadas
o transporte marítimo de mercadorías
por contedores experimentou un
incremento espectacular, xa que é o
medio ideal para desprazar grandes
cantidades de produtos
manufacturados co menor gasto de
enerxía.

Galicia funciona como paso
obrigado entre, cando menos, tres
liñas marítimas que enlazan o norte
de Europa con América e a canle de
Panamá, o continente africano e Asia
e a canle de Suez. Con todo, un dos
riscos máis notables vén sendo a

OCÉANO  A T LÁN T I CO

Áreas supramunicipais-T v3.qxd:Libro.qxd  19/11/09  18:58  Página 77



competencia existente entre as distintas rexións por
obteren unha posición de privilexio neste eido. Os novos
portos de Bilbao e Xixón, xunto co consolidado porto de
Vigo, deixan entrever a forzada necesidade dunha
especialización no sistema portuario A Coruña-Ferrol.

Xa que logo, cómpre tomar as medidas precisas para
que os sistemas produtivos poidan beneficiarse das
sinerxías propias da súa posición xeográfica estratéxica.
Un impulso neste sentido traería consigo, como fai
corenta anos, o desenvolvemento. Importa a
estruturación destes procesos, pois non só temos que ser
conscientes da importancia da posición estratéxica

provincial respecto ao fluxo de comunicacións, senón da
localización específica dos procesos industriais, co fin de
facilitar a exportación dos produtos elaborados no
territorio.

A posición xeográfica de Galicia, distanciada dos
polos de desenvolvemento do continente europeo, non
pode facernos esquecer a existencia do que se dá a
chamar a fronte atlántica, que debería permitirnos
interpretar o territorio europeo na súa extensión
marítima. Neste sentido, cómpre lembrar que é na
cornixa mariña onde podemos atopar unha das maiores
densidades de poboación europea.
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O Arco Atlántico

A finais do ano 2007, a Comisión Europea aprobou dous
programas operativos con incidencia directa na
comunidade autónoma galega, correspondentes ao
Obxectivo de cooperación territorial europea e
cofinanciados polo Fondo europeo de desenvolvemento
rexional (FEDER), tras as iniciativas comunitarias
INTERREG dos períodos 1990 1993, 1994 1999 e 2000-
2006. Nestes programas reflíctese un dos principais
obxectivos da Estratexia de Lisboa: o desenvolvemento
de actividades transfronteirizas nos ámbitos económico,
social e ambiental que persigan un desenvolvemento
territorial sostible. Asemade, tratan de consolidar as
relacións existentes entre áreas territoriais de similares
características e promover as alianzas que favorezan un
desenvolvemento complementario fronte ás áreas
competitivamente máis dinámicas.

O Programa de cooperación territorial europea “Espazo
Atlántico” 2007-2013 está dedicado á cooperación
transnacional entre Irlanda, o Reino Unido, Francia,
España e Portugal. Prevé a concesión de axudas a trinta
e tres zonas costeiras —desde o norte de Escocia ao
estreito de Xibraltar— para beneficiar, cun orzamento
total de 159 millóns de euros, unha poboación de
aproximadamente 56 millóns de habitantes.

O obxectivo do programa é contribuír á cohesión
territorial do espazo atlántico mediante o fortalecemento
da cooperación entre os estados membros participantes,
ao se consolidaren as estruturas de cooperación
existentes, para lograr resultados tanxibles no
desenvolvemento da economía do coñecemento. O
programa contén catro campos temáticos de

intervención —innovación, medio, accesibilidade e
desenvolvemento urbano sostible—, a través dos cales
se pretende potenciar o legado marítimo atlántico;
valorizar os recursos marítimos do espazo atlántico;
contribuír á aparición de novos polos de actividade
económica; promover a accesibilidade e as condicións
loxísticas e contribuír ao desenvolvemento equilibrado e
sostible do espazo atlántico.

Para este fin, no programa establécense as seguintes
prioridades:

> Promover o espírito empresarial transnacional e as
redes de innovación.

> Protexer, reforzar e mellorar o contorno mariño e
costeiro de xeito sostible.

> Mellorar a accesibilidade e os vínculos internos.

> Promover as sinerxías transnacionais no
desenvolvemento urbano e rexional sostible.

O  ARCO  A T LÁN T I CO
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A Eurorrexión
Galicia-Norte de Portugal

I.4

O Programa de cooperación territorial europea para a
cooperación transfonteiriza entre España e Portugal
2007-2013 prevé a concesión de axudas a dezaseis
provincias transfonteirizas, cun orzamento total de 354
millóns de euros. O seu obxectivo é mellorar a conexión
e as infraestruturas básicas, así como definir un novo
enfoque para aumentar a competitividade, fomentar o
emprego e reforzar a integración socioeconómica e
institucional nas rexións transfonteirizas, o cal se
concreta nos seguintes puntos:

> Apoio e estímulo das actividades empresariais,
expansión das PEME e desenvolvemento do turismo,
a cultura e o comercio transfonteirizo.

> Xestión e protección conxunta do medio e
prevención de riscos.

> Apoio á conectividade entre zonas urbanas e rurais e
á redución do illamento, coa mellora do acceso ao
transporte, a información e as redes de
comunicación, así como o acceso transfronteirizo ao
subministro de enerxía e auga e aos servizos de
xestión de residuos.

> Apoio á cooperación para o desenvolvemento e uso
conxunto de infraestruturas, equipos e servizos
comúns en ámbitos como a sanidade, a cultura e a
educación.

Para este fin, no programa establécese como
prioridade a cooperación e xestión conxunta para o

fomento da competitividade e a promoción do emprego
no que ten a ver co medio natural, o patrimonio e a
prevención de riscos, na ordenación do territorio e a
accesibilidade e para a integración socioeconómica e
institucional.

De xeito complementario, o Programa operativo para
a Comunidade Autónoma de Galicia durante o período
2007-2013, correspondente ao obxectivo denominado
converxencia, conta cun orzamento de 3200 millóns de
euros orientando á estratexia de desenvolvemento cara á
promoción da renovación das bases da competitividade,
o aumento do potencial de crecemento e produtividade e
o reforzamento da cohesión social a través da
investigación, a innovación e a valorización do seu
capital humano. O obxectivo global é incrementar a
competitividade global do sistema económico rexional a
través do desenvolvemento dunha economía baseada no
coñecemento, os transportes e a enerxía, cun especial
interese na protección dos recursos naturais e o medio.

A materialización administrativa dos procesos e
relacións transnacionais entre Galicia e o norte de
Portugal iniciouse recentemente coa constitución da
Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-
Norte de Portugal, un novo organismo que supón o
recoñecemento legal da Unión Europea á primeira
eurorrexión da península Ibérica, a cal ten como
elemento vertebrador e autentico motor do seu
desenvolvemento un eixe territorial de aglomeración e
infraestrutura en que se sitúan as principais cidades do
sistema de asentamentos do noroeste peninsular,
constituído por máis de seis millóns de habitantes.
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I.5A articulación da provincia
na cornixa cantábrica

Ao longo da cornixa cantábrica, formando parte do
mencionado Arco Atlántico, aséntanse algunha das
principais cidades do estado español que, debido a certa
visión centralista deste, non dispoñen —até o
momento— dunhas axeitadas infraestruturas de
comunicación que permita potenciar o seu
desenvolvemento e establecer relacións de
compatibilidade adecuadas á importancia destes
asentamentos. Co plan de infraestruturas de transporte,
que permitirá comunicar a través da autovía do
Cantábrico (A-8) e unha futura liña de AVE as cidades
do norte de Galicia coas áreas urbanas de Asturias e o

País Vasco, así como tamén posibilitará un enlace
factible coa fronteira francesa, trátase de suplir esta
carencia histórica.

A provincia da Coruña e as súas áreas urbanas
sitúanse como nodo determinante na articulación destas
dúas grandes áreas do suroeste europeo: a Eurorrexión
Galicia-Norte de Portugal e a cornixa cantábrica. En
concreto, a posición estratéxica da rexión urbana da
Coruña-Ferrol permítelle constituírse nun espazo de
especial interese por participar de ambas entidades
suprarrexionais e ser, ao mesmo tempo, unha porta
preferente de comunicación exterior destas.
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O espazo xeográfico

Análise xeolóxica do territorio provincial

Análise do territorio provincial en relación cos accidentes xeográficos
máis significativos, os cales determinan a posición das vías de acceso e
as relacións entre territorios: serras, cumios, vales e pasos naturais.

Os límites provinciais defínenos os ríos Ulla e Sor xunto coas serras
da Cova da Serpe e do Careón, que constitúen os límites naturais coas
provincias de Pontevedra e Lugo, respectivamente.

Os trazos xeográficos característicos da provincia son os montes e
serras situados no límite oriental da provincia; a meseta regada polos ríos
Xallas, Tambre e Ulla; a conca de que forma parte a cidade da Coruña e o
seu contorno rexional, regada polos ríos Mandeo, Mendo e Mero; as
formacións montañosas do norte da provincia, serras da Faladoira
Coriscada (523 metros) e Capelada (613 metros), e no sur, coa serra do
Barbanza (648 metros) e os montes de Buxantes e da Ruña (525 metros).

Metamór�cas básicas y ultrabásica (an�bolitas)

Metamór�cas ácidas (cuarcitas, pizarras, xistos)

Calizas

Depositos sedentarios recientes

Gabros

Gneis ollo de sapo

Granio prehercínico orientado

Granito hercínico de dos micas

Granodioritas precoces

Granodioritas tardihercínicas

10 20 30 km 10 20 30 km
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PA SOS  NA TURA I S

CABO  O R T EGA L  ( C A R I ÑO )
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VA L E S  F L UV I A I S

Estudo dos ríos e as súas
respectivas concas hidrográficas

Os ríos do norte —Sor, Mera, Xubia e Eume—
conforman áreas de similares características. Son ríos
curtos que discorren entre canóns nos primeiros
tramos e desembocan formando meandros e gándaras
en continuidade coas rías. A poboación tende a
concentrarse maioritariamente no treito final destes
leitos.

Os ríos Mendo, Mandeo, Mero, Comares e Arteixo
discorren entre vales de media entidade, formando
meandros ao longo do seu percorrido. Isto determina
que as terras asolagadas por estes ríos teñan un gran
valor agrícola.

Os ríos da Costa da Morte, Anllóns, Castro e Xallas,
recollen as augas de extensos vales e vense separados
por formacións graníticas que afloran superficialmente
e constitúen os límites das diversas comarcas.

Finalmente, os ríos Tambre e Ulla nacen nas
serras da dorsal e percorren o territorio de leste a
oeste para conformar as rías de Noia e Arousa,
respectivamente. Non obstante, mentres o Tambre
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R Í A  D E  C ED E I RA

10 20 30 km

Áreas supramunicipais-T v3.qxd:Libro.qxd  19/11/09  18:58  Página 86



87

forma multitude de meandros ao longo do seu
percorrido, o río Ulla discorre encaixado entre
montañas.

Do estudo das concas xeográficas podería
trazarse unha primeira delimitación supramunicipal.
Con excepción da conca do Tambre, o resto delas son
de reducido tamaño e están constituídas por un
pequeno número de concellos. Unha agrupación por
veciñanza destas concas podería dar lugar a
territorios cunhas dinámicas organizativas propias
que, de feito, xa están a xurdir.

As vilas e cidades bañadas polo río Sar presentan
o máis elevado risco de asolagamento da provincia,
provocado pola ocupación indiscriminada das terras
inundables (o caso de Bertamiráns é paradigmático),
o que fixo necesario construír canles que controlasen
as avenidas.

A transformación da paisaxe que supuxo a
instalación das centrais térmicas das Pontes e
Cerceda atópase neste momento nunha segunda fase:
o asolagamento dos xacementos mineiros para
conformar dous novos lagos de tamaño relevante na
escala provincial.

Tambre-Noia

Ulla-Padrón

XaIlas-Cee

Anllóns-Carballo

Castro-Muxía

Eume-As Pontes

Grande-Ferrol

Grande-Vimianzo

Mandeo-Betanzos

Mera-Ortigueira

Mero-Coruña

Sor-Mañón

CONCAS  H I D ROGRÁ F I CA S

  R Í O  AN L LÓNS  ( C A R BA L LO )

10 20 30 km
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II.1

PADRÓN

NEDA

R I S CO S  D E  A SO LAGAMEN TO

Lagos das

explotacións mineiras

Sistema hidrográ�co

Prioridade
Máxima

Media

Mínima

FU TUROS  L AGOS  P RODU TO  DA
T RANS FORMAC I ÓN  DA S  G RANDE S
E X P LO TAC I ÓNS  M IN E I RA S

10 20 30 km

10 20 30 km
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RÍA DE AROUSA RÍA DE MUROS E NOIA COSTA DA MORTE   RÍA DE CORCUBIÓN

Provincia de A Coruña
Super�cie 7.950,40 km2 - Lonxitude de costa despregada: 961,35 km - Profundidade teórica (super�cie/lonxitude costa): 8,27 km  

961,34
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II.1

P LANO  BA T IMÉ T R I CO

O espazo litoral

O espazo litoral da provincia
española con maior lonxitude de
costa e a definición das áreas
xeográficas litorais en relación
cos distritos marítimos. Neste
sentido, o cabo Fisterra e o cabo
Ortegal son elementos
definitorios no espazo xeográfico
peninsular.

A costa galega é, sen lugar a
dúbidas, un referente único do
noso territorio. As diversas
manifestacións deste límite
conformado por areais, coídos,
dunas, cantís, lagoas, barras
litorais, rías, marismas, illas,
illotes e cons configuran algúns
dos elementos máis singulares da
provincia.

10 20 30 km
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E S TACA  D E  BAR E S  ( C A R I ÑO )

CABO  F I S T E R RA
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II.1 As rías

As rías como elemento característico singular na
configuración territorial da provincia.

O espazo das rías está directamente ligado ás concas
hidrográficas e é determinante nas interrelacións e
configuración das áreas litorais que abarcan a maior
parte do territorio da provincia da Coruña. Podemos
distinguir 14 rías: O Barqueiro, Ortigueira, Cedeira, Ferrol
Ares, Betanzos-A Coruña, Corme-Laxe, Camariñas,
Corcubión-Cee, Noia-Muros e Arousa.

As rías acollen posiblemente os ecosistemas mariños
de maior riqueza da península. Disto é reflexo a
importante actividade pesqueira, que deu orixe aos
principais asentamentos de poboación da provincia.

CA LADO I RO S  E  B ANCOS  D E  P E S CA

R Í A  DO  BARQUE I ROR Í A  D E  C ED E I RA
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R Í A  D E  O R T I GU E I RA

R Í A  D E  CORME - LAX E
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A  CORUÑA  -  F E R RO L  CO S TA  DA  MOR T E EUME -OR T EGA L

S Í N T E S E  ZONA L

Os fragmentos territoriais

Os fragmentos territoriais e a síntese zonal do territorio da provincia: análise
das áreas xeográficas en relación coa delimitación dos termos municipais.

5040302010 km
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BARBANZA

U L LA - TAMBRE

ORDE S

SAN T I AGO SOBRADO

XA L LA S
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Sistema de cidades das DOT

Extraído do documento de aprobación
inicial das Directrices de ordenación do
territorio de Galicia (DOT). As DOT
constitúen o documento, emanado da Lei
10/1995, de ordenación do territorio de
Galicia, co obxectivo de servir como
marco normativo básico para o
desenvolvemento das accións urbanísticas
e territoriais en Galicia.
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II.2 Os límites
administrativos

O Mapa comarcal de Galicia

O Mapa comarcal de Galicia define o
ámbito de aplicación do Plan de
desenvolvemento comarcal de Galicia, e ten
como obxectivo dar cumprimento ao
establecido na Lei de desenvolvemento
comarcal, onde se di que "a aplicación
formal e temporal do Plan de
desenvolvemento comarcal concretarase
nun Mapa comarcal no que aparecerá a
delimitación territorial das distintas
comarcas". O Mapa comarcal foi aprobado
por Decreto do Consello da Xunta de
Galicia 65/1997. Nos estudos
complementarios que acompañaban á
proposta contemplábase a existencia de
catro tipos de comarcas atendendo ás
características propias da organización
interna do sistema de asentamentos:
metropolitanas, urbanas, rururbana, rurais.

1. Sist. de grandes cidades: A. M. Coruña-Ferrol

1. Sist. de grandes cidades: A. U. Santiago

2. Sist. urbano intermedio: cabeceira

3. Sist. urbano intermedio: subcabeceiras

3. Nodos para o equilibrio territorial

4. Nucleos principais  

Metropolitano  

Urbano

Rururbana

Rural

10 20 30 km

10 20 30 km
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Os termos municipais
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II.2 Denominación Data Inscripción de obras e servizos Municipios

Mancomunidade de 5/10/1994 Asistencia social Boqueixón
Val do Ulla Recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos Vedra

Mancomunidade de 21/11/1986 Urbanismo - Prevención e extinción de incendios - Servizos técnico-urbanísticos Ames - Boqueixón - Brión - Dodro
municipios da área de Servizos técnico-administrativos - Vías públicas (conservación, mellora e sinalización) Padrón - Pino, O - Rois
Santiago de Compostela Transporte público de viaxeiros - Asistencia sanitaria - Asistencia social - Deporte Santiago de Compostela

Abastecemento de augas - Depuración de augas residuais - Actividades recreativas Teo - Touro - Vedra
Fomento do turismo - Fomento de actividades económicas - Servizos educativos - Matadoiros

Mancomunidade de 21/11/1986 Tratamento residuos sólidos urbanos - Abastecemento de augas Arteixo - Bergondo - Betanzos
municipios da área Prevención e extinción de incendios - Transporte público de viaxeiros Cambre - Carral - Coruña, A
da Coruña Matadoiros - Asistencia sanitaria - Ambulancias - Limpeza de vías e espazos públicos Culleredo - Oleiros - Sada

Urbanismo

Mancomunidade de 2/3/1987 Urbanismo - Limpeza de vías e espazos públicos - Prevención e extinción de incendios Boiro - Pobra do Caramiñal, A
municipios da ría de Recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos - Asistencia sanitaria - Ambulancias Rianxo - Ribeira
Arousa-zona norte Loita contra pragas - Depuración de augas residuais - Fomento do turismo - Servizos educativos

Mancomunidade da 19/6/1995 Abastecemento de augas Cee - Corcubión - Dumbría
comarca de Fisterra Fisterra - Muxía

Mancomunidade 28/1/1997 Matadoiros Baña, A - Carnota - Mazaricos
Xallas-Tines-Tambre Muros - Negreira - Outes - Sta. Comba

Mancomunidade da 31/5/2002 Protección civil - Prevención e extinción de incendios - Abastecemento de augas Ames - Boqueixón - Brión
comarca de Compostela Depuración de augas residuais - Recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos Santiago de Compostela - Teo

Transporte público de viaxeiros - Servizos sociais - Protección do medio Val do Dubra - Vedra
Servizos técnico-urbanísticos - Actividades culturais - Fomento de actividades económicas
Promoción do emprego

Mancomunidade “Auga dos 17/9/1996 Abastecemento de augas Carnota - Muros
concellos de Carnota e Muros”

Mancomunidade de 7/5/1991 Recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos - Prevención e extinción de incendios Cabana de Bergantiños
Bergantiños Protección civil - Matadoiros - Asistencia sanitaria - Depuración de augas residuais Carballo - Coristanco

Abastecemento de augas - Servizos sociais - Fomento de actividades económicas Laracha, A - Laxe
Xestión de tributos - Información e asistencia ao consumidor - Actividades culturais Malpica de Bergantiños
Deporte - Fomento do turismo - Limpeza de vías e espazos públicos Ponteceso
Protección do medio - Protección do patrimonio histórico-artístico - Urbanismo

Mancomunidade de concellos 9/3/1998 Recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos Brión - Lousame - Muros
“Serra do Barbanza” Noia - Porto do Son - Carnota

Mancomunidade de 21/11/1986 Recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos - Limpeza de vías e espazos públicos Ares - Fene - Ferrol
concellos da comarca Prevención e extinción de incendios - Transporte público de viaxeiros - Seguridade cidadá Mugardos - Narón - Neda
de Ferrol Protección civil - Asistencia sanitaria - Mercados - Servizos sociais - Actividades culturais Valdoviño

Deporte - Urbanismo - Fomento de actividades económicas - Promoción do emprego
Xestión de tributos - Abastecemento de augas - Depuración de augas residuais

Mancomunidade de 8/6/1990 Recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos - Iluminación pública Baña, A - Negreira
concellos do Tambre

Mancomunidade voluntaria 2/3/1987 Urbanismo - Servizos técnico-administrativos - Xestión de tributos Cerceda - Frades - Mesía
de municipios da Vías públicas - Transporte público de viaxeiros Ordes - Oroso - Tordoia
comarca de Ordes Asistencia sanitaria - Servizos educativos - Depuración de augas residuais Trazo - Val do Dubra

Matadoiros - Actividades recreativas - Prevención e extinción de incendios

L I S T ADO  P ROV I N C I A L  D E  MANCOMUN I DADE S  ( A  CORUÑA )
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MANCOMUN I DADE S
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A estructura territorial eclesiástica

A diocese, como territorio onde exerce xurisdición administrativa o bispo,
comprende varios arciprestados. A relación de dioceses da provincia é a
seguinte: arquidiocese de Santiago, diocese de Mondoñedo-Ferrol, e unha
parte da provincia tamén pertence á diocese de Lugo.

Os arciprestados da provincia son os seguintes: A Laracha, Abegondo,
Alvedro, Amaía, Bama, Barbeiros, Barcala, Benvexo, Bergantiños, Berreo
de Abaixo, Berreo de Arriba, Bezoucos, Catro Camiños, Céltigos, Cerveiro,
Dubra, Duio, Entís, Faro, Ferreiros, Ferrol, Iria Flavia, Monelos, Nemancos,
Ortigueira-As Pontes, Piloño, Ponte Beluso, Posmarcos de Abaixo,
Posmarcos de Arriba, Pruzos, Riazor, Ribadulla, Seaia, Sobrado, Soneira,
Tabeirós, Vea, Xanrozo, Xiro da Cidade, Xiro da Rocha e Xubia

As comarcas e parroquias son recoñecidas polo Estatuto de Autonomía
como as entidades locais propias de Galicia. A parroquia é un elemento
que transcende o seu contido orixinal de xurisdición eclesiástica para
constituír a demarcación administrativa local característica galega de
menor rango.
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II.2

D I O C E S E S  E  A R C I P R E S TADOS 10 20 30 km
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PARROQU I A S 10 20 30 km
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II.2 Delimitacións sectoriais

A Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural
adopta desde o ano 2000 unha nova estrutura
descentralizada e comarcalizada da execución e da
xestión ao dividir o territorio da provincia en cinco
distritos forestais que integran as funcións de execución
sobre o territorio, xestión e fomento forestal, así como
de prevención e defensa contra os incendios. Os cinco
distritos resultantes son: Ferrol, Bergantiños-Mariñas
coruñesas, Fisterra, Barbanza, Santiago-Meseta interior.

División territorial atendendo á dependencia dunha
axencia tributaria local onde se realizan os labores de
xestión, liquidación e recadación. A provincia divídese
en oito áreas: Ferrol, Ortigueira, Carballo, A Coruña,
Betanzos, Cee, Ribeira e Santiago.

Análise das áreas que dependen dos principais
centros hospitalarios: Santiago de Compostela, A Coruña,
Ferrol, Ribeira e Cee.

Áreas con interdependencia para a organización de
centros escolares de primaria e secundaria. A provincia
divídese en 40 zonas escolares.

Delimitación das áreas que están adscritas a
determinados xulgados de primeira instancia e
instrución. A provincia divídese en catorce áreas, cada
unha das cales depende dun xulgado: Ortigueira, Ferrol,
Carballo, A Coruña, Betanzos, Corcubión, Muros,
Negreira, Ordes, Santiago de Compostela, Arzúa, Noia,
Ribeira e Padrón.

XU LGADOS  D E  P R IME I RA  I N S TANC I A  E  I N S T RUC I ÓN AXENC I A S  T R I B U TAR I A S

Xulgado de Ortigueira

Xulgado de Ferrol

Xulgado de Betanzos

Xulgado de A Coruña

Xulgado de Carballo

Xulgado de Corcubión

Xulgado de Arzúa

Xulgado de Ordes

Xulgado de Santiago de Compostela

Xulgado de Negreira

Xulgado de Muros

Xulgado de Padrón

Xulgado de Ribeira

Xulgado de Noia

Axencia tributaria de Sta. Uxía de Ribeira 

Axencia tributaria de Ortigueira

Axencia tributaria de Ferrol

Axencia tributaria de Betanzos

Axencia tributaria de A Coruña

Axencia tributaria de Carballo

Axencia tributaria de Santiago

Axencia tributaria de Cee

10 20 30 km10 20 30 km
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Distrito forestal de Bergantiños-Mariñas coruñesas

Distrito forestal de Santiago-Meseta interior

Distrito forestal de Ferrol

Distrito forestal de Fisterra

Distrito forestal de Barbanza  
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II.2

ZONAS  E S CO LAR E S

ÁR EA S  S AN I T A R I A SD I S T R I T O S  F O R E S TA I S

Área sanitaria de Ferrol

Área sanitaria de A Coruña

Área sanitaria de

Santiago de Compostela

Área sanitaria de Cee

Área sanitaria de Ribeira

Zona escolar Cariño

Zona escolar Ortigueira-Mañón

Zona escolar Cedeira-Cerdido

Zona escolar Fene

Zona escolar Neda

Zona escolar Ares-Mugardos

Zona escolar Ferrol

Zona escolar Narón-Valdoviño

San Sadurniño-Moeche

Zona escolar Pontedeume-Cabanas

Zona escolar A Capela-As Somozas

As Pontes de García Rodríguez

Zona escolar Sada

Zona escolar Oleiros

Zona escolar A Coruña

Zona escolar Cambre

Zona escolar Melide-Toques-Santiso

Zona escolar Curtis-Vilasantar-Sobrado

Zona escolar Arzúa-Boimorto

Zona escolar Culleredo-Carral

Zona escolar Arteixo

Zona escolar Laracha

Zona escolar Trazo-Tordoia-Ordes-Cerceda

Mesía-Frades

  

   

   

  

  

  

  

  

     

    

   

  

  

  

  

        

    

  

  

    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

    

    

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Zona escolar Santiago-Brión-Vedra

Boqueixón-O Pino-Oroso-Touro-Val do Dubra

Zona escolar Negreira-A Braña

Zona escolar Ames

Zona escolar Teo

Zona escolar Dodro-Rois-Padrón

Zona escolar Rianxo

Zona escolar Boiro

Zona escolar A Pobra do Caramiñal

Zona escolar Porto do Son

Zona escolar Mazaricos-Santa Comba

Zona escolar Carnota-Muros

Zona escolar Outes-Noia-Lousame

Zona escolar Muxía-Cee-Dumbria-Fisterra

Corcubión

Zona escolar Ribeira

Zona escolar Zas      

Zona escolar Cabaña de Bergantiños

Ponteceso-Laxe

Z   

  

    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

    

    

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

     

    

   

  

  

  

  

        

Z     

Zona escolar Camariñas-Vimianzo

Zona escolar Malpica-Carballo-Coristanco

Zona escolar Abegondo-Cesures-Oza dos Ríos

Coirós-Aranga-Betanzos-Irixoa-Paderme

Bergondo Monfero-Miño-Vilarmaior

10 20 30 km 10 20 30 km

10 20 30 km
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Análise da evolución da poboación da provincia

Da análise da evolución demográfica de Galicia nas
últimas décadas do século XX podemos extraer que esta
se caracteriza polo estancamento no número absoluto de
habitantes, o que se explica polo descenso dos
nacementos e polo incremento significativo do número
de inmigrantes. Esta tendencia ten un reflexo espacial

no despoboamento progresivo de grandes áreas rurais
interiores e na evolución ascendente dos concellos
situados nas coroas das cidades, ao longo do Eixe
Atlántico e na franxa litoral mellor comunicada. Pola
contra, a poboación das cidades estáncase e incluso
chega a diminuír.

II.3 A dinámica demográfica

Coruña (A) 653.556 955.772 1.126.707 17,9

15030 A Coruña (capital) 43.971 133.844 243.349 81,8
15001 Abegondo 7.376 8.202 5.756 -29,8
15002 Ames 7.097 9.425 22.228 135,8
15003 Aranga 4.710 4.618 2.264 -51,0
15004 Ares 4.209 4.724 5.301 12,2
15005 Arteixo 9.629 10.471 26.272 150,9
15006 Arzúa 9.036 10.754 6.602 -38,6
15007 Baña (A) 5.797 7.347 4.802 -34,6
15008 Bergondo 5.869 6.003 6.495 8,2
15009 Betanzos 8.948 10.827 13.059 20,6
15010 Boimorto 4.044 5.477 2.461 -55,1
15011 Boiro 8.953 12.570 18.469 46,9
15012 Boqueixón 4.232 5062 4.378 -13,5
15013 Brión 5.681 6966 6.849 -1,7
15014 Cabana de Bergantiños 4.727 6772 5.294 -21,8
15015 Cabanas 3.322 4.380 3.368 -23,1
15016 Camariñas 4.153 5.707 6.467 13,3
15017 Cambre 6.722 8.011 21.523 168,7
15018 Capela (A) 3.960 4.792 1.514 -68,4
15019 Carballo 13.032 20.965 29.689 41,6
15901 Cariño 4.788
15020 Carnota 5.507 7.196 5.244 -27,1
15021 Carral 5.082 6.067 5.527 -8,9
15022 Cedeira 5.219 7.709 7.429 -3,6
15023 Cee 4.060 5.945 7.467 25,6
15024 Cerceda 4.803 7.418 5.500 -25,9
15025 Cerdido 3.060 3.696 1.522 -58,8
15026 Cesuras 4.989 6.408 2.427 -62,1
15027 Coirós 2.550 2.209 1.654 -25,1
15028 Corcubión 1.551 1.581 1.927 21,9
15029 Coristanco 6.495 9.327 7.646 -18,0
15031 Culleredo 7.495 8.738 25.650 193,5
15032 Curtis 4.335 6.723 4.369 -35,0
15033 Dodro 3.181 3.262 3.122 -4,3
15034 Dumbría 3.526 5.031 4.067 -19,2
15035 Fene 5.388 8.110 14.355 77,0
15036 Ferrol 25.281 77.030 77.155 0,2
15037 Fisterra 4.708 4.838 5.042 4,2
15038 Frades 3.328 4.624 2.871 -37,9
15039 Irixoa 3.561 3.548 1.579 -55,5
15041 Laracha (A) 7.993 12.213 10.806 -11,5
15040 Laxe 3.245 3.884 3.539 -8,9
15042 Lousame 5.543 6.555 3.854 -41,2
15043 Malpica de Bergantiños 5.577 7.757 6.786 -12,5
15044 Mañón 4.459 4.267 1.803 -57,7
15045 Mazaricos 6.036 7.183 5.488 -23,6

15046 Melide 6.512 10.127 7.866 -22,3
15047 Mesía 4.198 6.046 3.174 -47,5
15048 Miño 4.923 5.823 5.127 -12,0
15049 Moeche 3.168 3.432 1.469 -57,2
15050 Monfero 5.715 6.530 2.444 -62,6
15051 Mugardos 6.517 7.110 5.628 -20,8
15053 Muros 9.130 11.155 9.995 -10,4
15052 Muxía 6.542 7.612 5.823 -23,5
15054 Narón 8.333 14.518 35.083 141,7
15055 Neda 4.753 9.172 5.771 -37,1
15056 Negreira 5.847 8.440 6.519 -22,8
15057 Noia 9.791 12.118 14.637 20,8
15058 Oleiros 6.972 10.564 30.467 188,4
15059 Ordes 7.260 10.450 12.272 17,4
15060 Oroso 3.231 4.360 6.345 45,5
15061 Ortigueira 18.426 21.801 7.697 -64,7
15062 Outes 9.160 11.303 7.889 -30,2
15063 Oza dos Ríos 5475 6359 3.163 -50,2
15064 Paderne 4.737 4.566 2.715 -40,5
15065 Padrón 7.415 8.505 9.035 6,2
15066 Pino (O) 6.232 7.768 4.901 -36,9
15067 Pobra do Caramiñal (A) 6.540 8.010 9.951 24,2
15068 Ponteceso 6.987 9.323 6.698 -28,2
15069 Pontedeume 5.943 8.286 8.663 4,5
15070 Pontes de García Rodríguez (As) 4.626 5.951 11.771 97,8
15071 Porto do Son 9.244 10.876 9.990 -8,1
15072 Rianxo 8.277 11.120 11.528 3,7
15073 Ribeira 12.218 18.280 26.884 47,1
15074 Rois 5.791 6.282 5.149 -18,0
15075 Sada 6.569 7.345 12.867 75,2
15076 San Sadurniño 5.201 6.622 3.179 -52,0
15077 Santa Comba 9.075 12.061 10.683 -11,4
15078 Santiago de Compostela 24.120 55.553 92.919 67,3
15079 Santiso 4.173 4.831 2.160 -55,3
15080 Sobrado 4.899 6.459 2.316 -64,1
15081 Somozas (As) 3.801 3.962 1.411 -64,4
15082 Teo 7.036 9.242 16.809 81,9
15083 Toques 2.940 3.264 1.512 -53,7
15084 Tordoia 3.707 6.220 4.617 -25,8
15085 Touro 6.678 7.636 4.532 -40,6
15086 Trazo 3.640 5.409 3.617 -33,1
15088 Val do Dubra 4.409 6.900 4.605 -33,3
15087 Valdoviño 6.178 8.477 6.888 -18,7
15089 Vedra 5.570 5.763 5.054 -12,3
15091 Vilarmaior 3.062 2.830 1.343 -52,5
15090 Vilasantar 3.020 4.094 1.538 -62,4
15092 Vimianzo 8.637 10.678 8.466 -20,7
15093 Zas 5.691 8.004 5.780 -27,8

E VO LUC I ÓN  DA  POBOAC I ÓN  DA  P ROV I N C I A  AO  L ONGO  DO  S É CU LO  X X

% Variación
1900 1950 2005 1950-2005

% Variación
1900 1950 2005 1950-2005
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II.3

1.000 a 5.000

5.000 a 10.000

10.000 a 30.000

30.000 a 50.000

50.000 a 250.000

E VO LUC I ÓN  DA  POBOAC I ÓN  DA  P ROV I N C I A  AO  L ONGO  DO  S É CU LO  X X
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As dinámicas recentes na
evolución demográfica

A entidade que mellor reflicte a complexa
distribución espacial das aglomeracións de
poboación é a parroquia. Así pode observarse a
existencia dunha primeira coroa de parroquias
urbanas (claramente definidas nos casos da
Coruña, Ferrol e Santiago, con altas densidades
de poboación, mais non moi superiores ás
parroquias da ría de Arousa).

II.3

C ENSO  MUN I C I P A L  2 0 0 5    

V A R I A C I ÓN  PORC EN TUA L  DA  POBOAC I ÓN  MUN I C I P A L
2 0 0 0 - 2 0 0 5

D ENS I DADE  D E  POBOAC I ÓN  MUN I C I P A L
2 0 0 5

Máis de 500 hab./km2

Entre 151 - 500 hab./km2

Entre 51 - 150 hab./km2

Menos de 50 hab./km2

5%  -  35%

–5%  -  5%

–11%  -  –5%

Máis de 50.000

Entre 20.001 - 50.000

Entre 5.001 - 20.000

Menos de 5.000 

10 20 30 km

10 20 30 km10 20 30 km
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     D EN S I DAD E  D E  POBOAC I ÓN  PARROQU I A L  2 0 0 5

    

Máis de 500 hab./km2

Entre 250 - 500 hab./km2

Entre 100 - 250 hab./km2

Entre 50 - 100 hab./km2

Menos de 50 hab./km2

10 20 30 km
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A evolución na distribución
da poboación

A evolución na distribución da
poboación nas distintas áreas urbanas
da provincia no último cuarto de
século: as dinámicas de poboación.
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II.3
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10 20 km
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II.4   A estructura socioeconómica

Análise de parámetros sociolóxicos

Índice da poboación maior de 65 anos en que se amosa
o alarmante avellentamento da maior parte dos
concellos, e máis en concreto na área interior e leste da
provincia, segundo os datos dispoñibles no ano 2006.

Taxa de migración (saldo migratorio/poboación total)
e porcentaxe de estranxeiros residentes nos concellos da
provincia no ano 2006, datos que reflicten a
concentración dos saldos migratorios no contorno das
áreas urbanas.

Número de desprazamentos que se producen ao día
por motivos de traballo ou estudo estimados nos
distintos concellos da provincia no ano 2006. En estrita
relación coa densidade de poboación atópanse as
dinámicas que se producen como consecuencia dos
desprazamentos de poboación habituais por mor do
traballo, estudos, ocio etc., onde se reflicte a poboación
de feito dun concello.

A elaboración das estatísticas que reflicten este
proceso é complexa e, xa que logo, estas deben ser
tomadas con cautela. Non obstante, é significativo o
destacar porcentualmente nelas o valor de poboación de
feito no concello de Santiago, produto da súa
compoñente administrativo-cultural e a particular
estrutura da súa área urbana). Tamén é significativo este
parámetro nas vilas cabeceiras de comarca ligadas á
rexión urbana da Coruña-Ferrol.
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II.4

POBOAC I ÓN  MA I O R  D E  6 5  ANOS
(% )

TAXA  D E  M I G RAC I ÓN
( SA LDO  M I G RA TOR I O / T O TA L  POBOAC I ÓN )  ‰

ES T RANXE I RO S  R E S I D EN T E S  NO  CONC E L LO S
(% )

3% - 5%

1% - 3%

0% - 1%

ABSORC I ÓN  CO T I Á  POR  T RABA L LO  OU  E S TUDOS
(NÚMERO  D E  HAB I T AN T E S )

Máis de 2.000 hab.

Entre 500 - 2.000 hab.

Menos de 500 hab.

6 a 40 ‰

–4 a 5 ‰

–25 a –5 ‰

25% - 37,4%

15% - 25%

10% - 15%

10 20 30 km 10 20 30 km

10 20 30 km 10 20 30 km
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Habitantes estacionais, en que se relacionan os
concellos que se caracterizan por acoller poboación non
residente (vivenda secundaria e aloxamentos
hoteleiros).

Taxa de paro, onde se amosa unha descompensación
entre os concellos do leste e do oeste da provincia.

Análise da renda familiar (€/ano) dos concellos, en
que se aprecia que mesmo ao se aplicaren rangos moi
próximos sobresaen as diferenzas entre os concellos
próximos ao Eixe Atlántico e o resto.

Índice de actividade económica (IAE) por concellos.
Se algún sector foi consciente e asumiu a realidade

das áreas urbanas, este foi o dedicado ás actividades
terciarias. Naturalmente, ámbitos de maior dinamismo e
densidade poboacional levan aparellada a implantación
de actividades terciarias, pero os procesos na cidade

difusa teñen un ritmo e comportamento distintos. O
incremento da poboación é acelerado, mais prodúcese
dunha forma descontinua tanto espacial como
temporalmente e, asemade, as relacións de dependencia
da poboación residente coa cidade compacta
exprésanse coa implantación de actividades ligadas co
comercio mediano. Trátase de superficies comerciais
que ben se sitúan en zonas de boa accesibilidade con
tipoloxías próximas aos usos industriais, ben ocupan os
baixos das grandes promocións residenciais.

Outro tipo de asentamento terciario de maior
tradición represéntano os establecementos
directamente situados á beira das estradas, que
aproveitando a visibilidade e accesibilidade que estas
proporcionan acaban por constituír nalgúns casos
verdadeiros corredores do tipo “industria-escaparate”.

Análise de datos socioecómicosII.4

R Í A  D E  O R T I GU E I RA
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II.4

HAB I T AN T E S  E S T A C I ONA I S  2 0 0 5

TAXA  D E  P A RO  (% ) R ENDA  F AM I L I A R

Máis de 10.000

Entre 1.001 - 10.000

Menos de 1.000

Máis de 11.000 euros/ano

Entre 10.000-11.000 euros/ano

Menos de 10.000 euros/ano

7% - 10%

5% - 7%

3% - 5%

Í N D I C E  D E  A C T I V I DAD E  E CONÓM I CA

Máis de 100

Entre 26 - 100

Menos de 25

10 20 30 km 10 20 30 km

10 20 30 km 10 20 30 km
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Análise de parámetros de carácter agrario

As unidades de traballo-ano (UTA) como unidade
de traballo efectuada por unha persoa dedicada
durante un ano á actividade agraria, en relación
coa superficie ocupada polas explotacións
agropecuarias nos distintos concellos da provincia,
segundo datos de 1999.

23 - 100

101 - 500

501 - 1.000

1.001 - 2.500

UN I DADE S  D E  T RABA L LO -ANO  ( U TA )

201 - 1.000

1.001 - 5.000

5.001 - 10.000

10.001 - 17.000

SU P E R F I C I E  O CU PADA  PO LA S
E X P LO TAC I ÓNS  AGROP E CUAR I A S  1 9 9 9
( T O TA L  HA )

II.5 Usos do solo e planeamento

10 20 30 km

10 20 30 km
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Aeroporto

Autoestrada

Bosque mixto

Caducifolias

Campo de golf

Cárvacas

Encoro

Urbano periférico

Gándaras

G  

  

 

  

   

   

    

 

 

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

  

 

Grandes equipamentos

Lagos e lagoas

Lagoas costeras

Landas

Mares

Marismas

Sotobosque

Sotobosque de frondosas

Mosaico de cultivos agrícolas

Mosaico de cultivos anuais

Mosaico de cultivos en secano

Outras frondosas

O  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

   

   

    

 

Outros pastizais

Pináceas

Praias e dunas

Ríos

Tecido urbano continuo

Urbanizacións illadas  

Zonas de extracción

Zonas de construcción

Zonas industriais

Chairas intermareais

Zonas portuarias

Zonas queimadas

USOS  DO  SO LO :  “ COR I N E  L AND  COV E R ” ,  2 0 0 0

10 20 km
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II.5

PARROQU I A S  O BX E C TO  D E  CONC EN T RAC I ÓN  PARC E LAR I A

Concentración parcelaria

10 20 30 km
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II.5

PARROQU I A S  CON  MONT E S  COMUNA I S  OU  EN  MAN  COMÚN  C LA S I F I C ADOS

Montes en man común

10 20 30 km
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Plan xeral de ordenación municipal

Normas subsidiarias de planeamento municipal

Delimitación do solo urbano

Normas subsidiarias provinciais

> Ministerio de Fomento, 1972

> Deputación da Coruña,  1978
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Evolución histórica dos instrumentos
de ordenación municipal

Os primeiros plans de ordenación municipal,
desenvolvidos nas décadas dos corenta e
cincuenta do século pasado, corresponden ás
principais cidades da provincia: A Coruña,
Santiago e Ferrol. Desde entón, os
concellos —en cumprimento dos mandatos
legais— foron incorporándose á
planificación municipal dun xeito progresivo,
malia que moi lento. É salientable que unha
importante porcentaxe dos concellos da
provincia aprobaron o seu primeiro plan
xeral nos últimos quince anos, o que nos
amosa ás claras a escasa tradición
urbanística nos municipios galegos.

II.5

1940 - 1 9 5 0

1 970 - 1 9 8 0 1 980 - 1 9 9 0

Plan xeral de ordenación municipal

Normas subsidiarias de planeamento municipal

Delimitación do solo urbano

Plan xeral de ordenación municipal

Normas subsidiarias de planeamento municipal

Delimitación do solo urbano

Normas subsidiarias provinciais

> Xunta de Galicia, 1989

10 20 30 km 10 20 30 km

10 20 30 km
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II.5

1950 - 1 9 6 0 1 960 - 1 9 7 0

2 000 - 2 0 0 51 990 - 2 0 0 0

Plan xeral de ordenación municipal

Normas subsidiarias de planeamento municipal

Delimitación do solo urbano

Normas subsidiarias provinciais

> Xunta de Galicia, 1991

Plan xeral de ordenación municipal
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Delimitación do solo urbano

Plan xeral de ordenación municipal

Normas subsidiarias de planeamento municipal

Delimitación do solo urbano
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Plan suspendido

Plan xeral de ordenación municipal

Normas subsidiarias de planeamento municipal

Delimitación do solo urbano
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Análise comparada dos solos
dos concellos da provinciaII.5

Non urbanizable

Rede natura 2000

Hábitats

Urbano industrial

Urbanizable industrial

Urbanizable residencial

Urbano residencial
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A  CORUÑA  V I S T A  D E SD E  A  Z A PA T E I R A
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II.5

OL E I RO S SADAB E RGONDOBE TANZOSA  CORUÑA NO I A

A S  PON T E S  D E  GARC I A  RODR I GU E Z

SAN T I AGO  D E  COMPOS T E LA

CARBA L LO

SAN TA  COMBA ORDE S

F E R RO L

Análise comparada
dos solos urbanos
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Análise comparada de diversas
áreas urbanas á mesma escala II.5

P EN Í N SU LA  DA  CORUÑA

RE F I N E R Í A  ( A  CORUÑA )

O S  RO SA L E S  ( A  CORUÑA )

P .  P .  A  Z A PA T E I R A  ( A  CORUÑA ) C I DAD E  XARD Í N  ( A  CORUÑA )
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II.5

PO L .  D E  F ON T I ÑA S  ( S AN T I AGO ) E S TAD I O  D E  S .  L Á ZARO   ( S AN T I AGO )

URBAN I ZAC I ÓN  CO S TA  ANÁCARA  (M IÑO ) BARR I O  DA  MAGDA L ENA  ( F E R RO L )

EN SANCHE  ( S AN T I AGO )

CA S CO  H I S TÓR I CO  ( S AN T I AGO )

PO L Í GONO  D E  POCOMACO  ( A  CORUÑA )
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A rede viaria da provincia está composta por uns 30 000
quilómetros, dos cales máis de 25 000 corresponden á
rede local máis extensa de todas as provincias españolas.
Máis de tres cuartas partes do viario é de titularidade
municipal. A administración autonómica e provincial
xestionan aproximadamente cadanseu 10%, fronte a un
escaso 3% de competencia estatal que, ademais, está
concentrado no sueste da provincia.

As estradas constitúen o tradicional soporte dos
desenvolvementos urbanos e, por tanto, son as
administracións xestoras destas infraestruturas as que en
boa medida determinan os modelos de asentamento no
territorio. As graves carencias de novas estruturas
urbanas por parte de moitos dos concellos máis
desenvolvidos e as profundas transformacións dos
núcleos tradicionais teñen a súa orixe neste feito, que xa
representa un costume enraizado nas prácticas urbanas
en moitos planeamentos vixentes.

O proceso e a construción das novas grandes
infraestruturas viarias (autovías e corredores) e o
desdobramento das principais estradas (principalmente
as que comunican as zonas costeiras) tensan o territorio.
Alén do propio impacto das obras, as áreas servidas
polos plans de estradas sofren a presión derivada da
posición relativa das infraestruturas que, en gran
medida, comunican as áreas de desenvolvemento
costeiras: autovía Noia Santiago e desdobramento da vía
rápida do Barbanza.

O transporte de viaxeiros público por estrada
xestionase a través concesións outorgadas a empresas
privadas con itinerarios regulares. No ano 2005, na
provincia operaban 42 empresas que se repartían as 55
concesións dependentes da administración autonómica.

A rede viaria

II.6 As infraestruturas

R Í A  D E  C ED E I RA

Áreas supramunicipais-T v3.qxd:Libro.qxd  19/11/09  19:12  Página 128



II.6

129

Ferrocarril

Estradas
Xestión estatal

Xestión autonómica

Xestión provincial

Xestión municipal

Outros

X E S T I ÓN  DO  V I A R I O
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II.6 Autoestradas e autovías do estado
R. I. G. E.

Autoestradas, autovías e vías de alta capacidade autonómicas
Rede primaria básica
Rede primaria complementaria
Rede secundaria

Rede deputacións e concellos

RANGO  DA S  E S T RADAS  DA  P ROV I N C I A
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CAPAC I DADE  D E  V EH Í CU LO S  ( IMD )  DA S  E S T RADAS  D E  T I T U LAR I DAD E  AU TONÓM I CA  DO  GO L FO  Á R TABRO               
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II.6 Análise das relacións distancias-tempo

Análise das relacións distancia-tempo determinadas a
respecto das centralidades urbanas da provincia: A
Coruña, Ferrol e Santiago de Compostela.

Cidades

Vilas

Vilas a minutos en punta

Área de 20 minutos

Área de 40 minutos

Área de 60 minutos

Área de 80 minutos

Área de 100 minutos

Área de 120 minutos

Área de 140 minutos

D I S T ANC I A - T EMPO  A  R E S P E C TO  D E  S AN T I AGO  D E  COMPOS T E LA

10 20 30 km
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II.6

D I S T ANC I A - T EMPO  A  R E S P E C TO  DA  CORUÑA

D I S T ANC I A - T EMPO  A  R E S P E C TO  D E  F E R RO L
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Estudo da estrada da costa, como eixe vertebrador da
rede de asentamentos do litoral da provincia. Análise da
distintas relacións que se establecen entre a estrada,
coas súas variantes e os asentamentos costeiros.

Agás no tramo comprendido entre as cidades da
Coruña e Ferrol, cuxa conexión se establece con vías de
titularidade estatal, o resto dos tramos viarios que
articulan os asentamentos costeiros da provincia
corresponden á rede primaria básica de titularidade
autonómica.

O tramo máis setentrional (AC-862), entre a Mariña
lucense e a cidade de Ferrol, corre de xeito paralelo á
costa e une as rías do Barqueiro e Ortigueira, para logo
distanciarse da beiramar, con enlaces aos principais
núcleos costeiros: Valdoviño e Cariño. Está previsto o seu
desdobramento cun corredor que se conectará á autovía
AG-64 Ferrol-Vilalba.

Os asentamentos do golfo Ártabro estrutúranse
arredor da autoestrada AP-9 e da estrada nacional que
discorre paralela, en conxunción co último tramo da
autovía A-6 e a estrada N VI no contorno da cidade da
Coruña, e une os extremos da península de Oleiros.

A vía da Costa da Morte entre A Coruña e Cee (AC-
552) discorre lonxe dos núcleos costeiros que se
conectan a ela, con vías de segunda orde, en puntos

clave de desenvolvemento como Carballo, vila á cal
chegou a primeira autoestrada de titularidade
autonómica (AG-55), cuxa prolongación até Fisterra está
comprometida.

No tramo entre Fisterra e Ribeira (AC-550), a estrada
vai paralela e moi próxima á costa, para unir as
principais vilas costeiras das rías de Cee-Corcubión e de
Muros-Noia, que se dotou dunha nova accesibilidade coa
autovía Santiago-Noia.

O último tramo entre Ribeira e Padrón (AC-305) xa
conta coa alternativa da autovía do Barbanza (AG-11),
tras o desdobramento do corredor que lles veu dando
servizo nos últimos anos ás vilas costeiras do norte da
ría de Arousa.
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S Í N T E S E  DA  E S T RADA  DA  CO S TA

Estrada principal

Estrada secundaria

Estrada costa variante

Estudo da estrada da costa

Áreas supramunicipais-T v3.qxd:Libro.qxd  19/11/09  19:12  Página 136



E S T RADA  D E  E UME -OR T EGA L
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E S T RADA  DA  CO S TA  DA  MOR T E

E S T RADA  DO  GO L FO  Á R TABRO
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Análise da rede viaria da península de Oleiros-Sada

A análise da volución temporal da construcción das estradas
explica moitos dos procesos de urbanización do territorio.

Na páxina seguinte exemplifícase a evolución dos procesos
urbanos relacionados co viario do núcleo de Perillo dende 1900
ata a actualidade.A
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II.6 Os núcleos de poboación en 1940

Os núcleos de poboación actual 

ao longo das estradas principais

O ferrocarril

Nacional 6

Tranvía

CRONO LOX Í A  DA S  E S T RADAS  DA  P EN Í N SU LA  D E  O L E I RO S
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Estrada LC-173

Estrada LC-174

Estrada N-VI

Ferrocarril
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P E R I L L O
EN  2 0 0 0

P E R I L L O
AN T E S  D E
1 9 8 0

P E R I L L O
EN T R E  1 9 0 0
E  1 9 5 0

E VO LUC I ÓN  H I S TÓR I CA  DO  NÚC L EO  D E  P E R I L L O  NO  S É CU LO  X X
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II.6 O ferrocarril

A rede ferroviaria provincial está formada por un total de 330 quilómetros
de vía, dos cales 260 se corresponden coa vía única sen electrificar de
1668 mm de ancho xestionada por ADIF, complementados por 51 estacións
e apeadeiros (algúns sen servizo). Os outros 70 quilómetros de vía
correspóndenlle á rede de FEVE composta por vía de 1000 mm de ancho e
22 estacións e apeadeiros.

Segundo datos do ano 2004, a estación de Santiago de Compostela
tivo 685 853 viaxeiros —cunha media de 1900 viaxeiros por día—, fronte
os 421 087 da estación da Coruña. Pola contra, a liña A Coruña-Ferrol
mobilizou nese período unicamente 54 569 pasaxeiros, cunha media de
150 viaxeiros por día, o que revela a inexistencia dun servizo ferroviario
que lle dea servizo á área metropolitana da Coruña-Ferrol.

A nova infraestrutura da alta velocidade vén substituír a actual rede
ferroviaria cunha dupla vía electrificada de ancho normal europeo de 1435
mm, conformada polo tramo provincial da liña Madrid-Santiago de

L I ÑA S  F E R ROV I A R I A S  ( A V E ,  F F C C ,  F E V E )

AVE

Liñas existentes

10 20 30 km
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Compostela —de tráfico exclusivo de pasaxeiros— e o Eixe Atlántico
de Alta Velocidade Ferroviario, con dupla vía electrificada que mantén
o ancho de vía español. A redución de tempos na conexión entre as
cidades da provincia e o resto da península, e entre as propias cidades
provinciais (entre A Coruña e Santiago de Compostela pasaremos dos
55 minutos actuais aos 20 minutos previstos), suporá un
fortalecemento do papel das cidades.

O Plan estratéxico de infraestruturas e transporte 2005-2020 (PEIT)
prevé unha nova conexión entre A Coruña e Lugo, a prolongación do
Eixe Atlántico até Ferrol e até Tui (conexión con Portugal), así como da
nova liña de alta velocidade do Cantábrico, que unirá Ferrol coa
fronteira francesa a través da rede de cidades do Cantábrico.

Fronte á alta velocidade, con obxectivos claros de unión do sistema
de cidades establecido a nivel estatal, aparece outro nivel que serve as
areas de expansión dos núcleos compactos e que, de estar operativo,
serviría para concentrar certa poboación ao redor dos apeadeiros.

E S TAC I ÓNS    E  A P EAD E I RO S  DO  F E R ROCARR I L

Estacións e apeadeiros
Renfe

Feve

Ferrocarril
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Áreas supramunicipais-T v3.qxd:Libro.qxd  19/11/09  19:13  Página 143



A
S 

IN
FR

A
ES

TR
U

TU
R

A
S

144

II
. 

A
N

Á
LI

S
E

 D
O

 T
E

R
R

IT
O

R
IO

 P
R

O
V

IN
C

IA
L

Segundo datos do ano 2003, na Autoridade Portuaria da
Coruña o tráfico de mercadorías achegouse aos 12
millóns de toneladas, un valor moi próximo ao da media
dos tráficos das autoridades portuarias do conxunto do
Estado e moi superior ao do resto dos portos galegos. O
dato da Autoridade Portuaria de Ferrol supera os 8
millóns de toneladas. Porén, estas cifras soamente
reflicten a especialización destes portos en graneis
líquidos (A Coruña) e graneis sólidos (Ferrol), que
representa preto do 90% do tráfico total e que dá fe da

escasa importancia doutras mercadorías e da anecdótica
presenza de contedores.

Fronte ao portos de interese xeral, o sistema de portos
autonómicos, dependentes do ente Portos de Galicia, está
liderado no tráfico de mercadorías polo porto de Cariño,
que mobilizou máis de medio millón de toneladas no ano
2003, ao que seguen os de Cee, A Pobra e Ribeira. Este
último converteuse nun dos principais puntos de descarga
de pesca fresca da península, ao acaparar máis da metade
das descargas do sistema portuario galego.

II.6

Capitanía
marítima

Burela

Ferrol

A Coruña

Vilagarcía

de Arousa

Límites
territoriais

Desde a ría de

Ribadeo até a punta

da Estaca de Bares

Desde a punta da

Estaca de Bares

até punta Carboeira

Desde

punta Carboeira até

a punta do río Sieira

Desde a

punta do río Sieira

até punta Faxilda

Distritos
marítimos

Ribadeo

Burela

Viveiro

Cariño

Cedeira

Ferrol

Sada 

A Coruña 

Corme / Laxe 

Camariñas / Muxía 

Cee / Corcubión 

Muros 

Noia / Porto do Son

Ribeira

A Pobra do Caramiñal

Vilagarcía de Arousa

Cambados

O Grove / Illa da Toxa

Confraría

Conf. de pescadores de O Barqueiro

Nosa Señora do Carmen

Conf. de pescadores de Espasante

Conf. de pescadores de Cedeira

Conf. de pescadores de Ferrol

Santiago Apóstolo de Barallobre

San Telmo de Mugardos

Conf. de pescadores de Ares

Virgen del Carmen de Pontedeume

Conf. de pescadores de Miño

Conf. de pescadores de A Coruña

Conf. de pescadores de Baldaio

Conf. de pescadores de Anllóns

Virxe do Carmen de Pontedeume

Conf. de pescadores de Camariñas

Virxe da Barca de Muxía

Virxe do Carmen de Corcubión

A Nosa Señora das Areas

Conf. de pescadores de O Pindo

Conf. de pescadores de Lira

Conf. de pescadores de Muros

San Bartolomé de Noia

San Andrés de Portosín

Conf. de pescadores de Palmeira

Conf. de pescadores de Carreira

Conf. de pescadores da Pobra do Caramiñal

Conf. de pescadores da cabo de Cruz

Conf. de pescadores de Rianxo

POR TO  D E  BAR E S  ( O R T I GU E I RA )

O sistema portuario e aeroportuario
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Preto do 90% do tráfico de mercadorías da Unión Europea realízase por
mar. Concéntrase en portos do noroeste europeo. Na Estratexia territorial
europea apóstase pola potenciación do transporte marítimo de curta distancia
fronte ao transporte por estrada. Neste contexto o sistema portuario galego,
e o provincial en particular, ten unha posición estratéxica; no entanto a
aposta polas novas infraestruturas de portos exteriores móstrase dubitativa,
xa que nacen cun propósito que non se encamiña a este obxectivo, senón co
fin de trasladar os tráficos perigosos no caso da nova instalación de punta
Langosteira, e de buscar novos tráficos no caso do porto de cabo Prioriño. Ao
tempo, a conexión coas redes de transporte terrestre aínda non están
definidas, co cal se limita amplamente o ámbito de influencia destas
infraestruturas. As previsións da Rede Transeuropea de Transporte (RTE T) e
do PEIT 2005-2020 non fan máis que confirmar esta perda de oportunidade.

Aeroporto

Portos autonómicos

Portos de interese xeral
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O       utras infraestruturasII.6

I N F RA E S T RU TURA  E L É C T R I C A

GASODU TO

MESÓN  DO  V EN TO  ( O RD E S )

Gaseoducto principal

Ramal APA 

Ramal MBP

Reganosa 

Subestación

Transformador

E. eólica

C. hidráulica

C. térmica

Ciclo combinado

T ó
 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión
400 kv

220 kv

150 kv

100 kv

10 20 30 km

10 20 30 km
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P L AN  S E C TOR I A L  E Ó L I CO

 

  

 

 

Zonas en uso
Zonas en estudio

 

 

 

 

 

 

 

 

S E R RA  DA  CA P E LADA  ( CAR I ÑO )

Planta de tratamento

Vertedoiro

T RA TAMEN TO  D E  R E S I DUOS  E  V E R T EDO I RO S
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I L UM INAC I ÓN  PÚB L I C A
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