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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. A Axenda Local 21 e Ourense 

A Axenda Local 21 é un instrumento adoptado polas cidades para avanzar cara 

comunidades mais sostibles, e dicir, mais eficientes e aforradoras, mais limpas 

e saudables, mais integradoras e solidarias con outras culturas e realidades, 

cidades que aspiran a mellorar a calidade de vida e benestar de tódolos seus 

cidadáns a través do máximo respecto ó medio ambiente e os recursos 

promovendo a integración e cohesión social. 

Trátase dun compromiso có desenvolvemento sostible que ten a súa orixe no 

1992 cando preto de 200 países acordan a Axenda 21. Posteriormente o 

proceso é adoptado polas cidades na Conferencia de Aalborg e no ano 1994 

iniciase en Europa a Campaña Europea de Cidades e Pobos Sostibles, 

plasmada na Carta de Aalborg, principal marco europeo de cooperación para o 

desenvolvemento urbano sostible. 

Dende entón son moitas as cidades que elaboraron a súa Axenda 21. 

Entre elas, moitas das cidades integrantes do Eixe Atlántico. 

Os municipios do Eixo Atlántico desenvolveron un proceso conxunto de 

elaboración das súas Axendas 21. Este proxecto é moi novo, non só pola súa 

dimensión territorial e o número de municipios que deciden traballar xuntos 

(unha poboación residente de máis de 2.100.000 habitantes e un territorio de 

máis de 4.400 km2), senón tamén pola formulación conceptual e metodolóxico 

que se seguiu.  

Ourense aprobou en pleno a firma da Carta de Aalborg, que se adxunta como 

annexo no presente documento, cá que as autoridades locais realizan unha 

declaración de intencións e de compromiso coa Axenda 21 local ou outros 

procesos de bosquexo para o desenvolvemento sostible, e adhírense á 

Campaña Europea de Cidades e Pobos Sostibles, coordinada conxuntamente 

polo Consello de Concellos e Rexións Europeas, Eurocities, a Rede de 
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Cidades Saudables, o Consello Internacional para as iniciativas 

medioambientais locais e a Organización das Cidades Unidas, en cooperación 

coa Comisión Europea e o seu Grupo de Expertos sobre Medio Ambiente 

Urbano.  

A aprobación da adhesión  da carta de Aalborg no pleno de  2 de Xullo supuso 

o inicio do proceso da Axenda Local 21  de Ourense e puso de manifesto a 

firme vontade política de incorporar os principios  xerais de sostibilidade en 

todolos ámbitos de actuación municipal. 

A firma desta carta por un concello implica o compromiso de elaboración da 

súa Axenda 21 cos seguintes principios como obxectivos básicos: 

 Conserva-la calidade do aire, auga e solo de maneira que permitan 

soster no tempo a vida humana e o seu benestar á vez que a vida de 

animais e vexetais. 

 Minimiza-las emisións de contaminantes ó aire, auga e solo de maneira 

que non se exceda a capacidade natural destes para absorbelos e 

procesalos. 

 Manter e fortalece-la diversidade biolóxica (nº de especies e abundancia 

de especies animais e vexetais). 

 Diminuí-lo ritmo de consumo dos recursos non renovables e situar, no 

seu caso, o consumo dos recursos renovables nun nivel que permita, 

precisamente, a súa renovación. 

 Mellora-las condicións do entorno urbano e garantir ás funcións sociais e 

económicas dos núcleos de poboación. 

 Promove-la igualdade e a xustiza social. 

Nunha primeira fase realizouse un diagnóstico –intencional- da realidade de 

cada municipio, como base á elaboración do Plano de Acción. Os diagnósticos 

permiten aflorar algunhas disfunciones dos municipios, pero tamén as súas 

potencialidades para superalas. A elaboración dos diagnósticos supuxo a 

compilación de gran cantidade de información, de moitos ámbitos diferentes, e 

a reunión nun sistema único de información con base territorial. Este proceso, 
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de por si complexo, permite dispoñer dunha visión integral do municipio, máis 

alá de visións parciais e polo tanto de aproximacións tamén parciais á 

resolución dos conflitos que o ecosistema urbano e rural presenta.  

O mesmo tempo  a axenda 21 é un proceso de participación cidadana, a través 

da que o Concello, organizacións sociais, económicas, ambientais, veciñais, e 

os cidadáns se implican conxuntamente no diagnóstico, planificación e acción 

orientada ó desenvolvemento sostible do municipio. A axenda 21 requiere o 

compromiso de todos. 

As axendas 21 se foron configurando como un proceso de definición dos 

elementos conceptuais, metodolóxicos e instrumentais que serven de soporte 

para a planificación estratéxica das cidades (baixo este concepto poderíanse 

englobar os plans de acción). Non trátase de planos estratéxicos, no sentido 

máis estendido deste concepto, aínda que teñen moitos elementos en común, 

e se adentran no que se coñece como a planificación estratéxica concorrente, é 

dicir, inténtase dotar de coherencia á multitude de procesos que dunha ou outra 

maneira intégranse no planeamento e a planificación buscando a máxima 

coherencia: plans urbanísticos, planos de mobilidade, plans sectoriais, 

estratexias de competitividade, programas de cohesión e un longo etcétera. 

Cá Axenda 21 concrétase o modelo de desenvolvemento para Ourense nos 

vindeiros anos. Unha cidade que opta por un novo modelo territorial, que fai do 

seu espacio público e a mobilidade un dos seus eixes definidores. Unha cidade 

termal, saudable, cultural e cohesionada socialmente: Ourense, cidade amable. 

1.2. Ourensanos: Plan de Excelencia Medioambiental e Turístico Termal 

Unha boa maneira de achegarse  aínda máis a cidade, a súa realidade e as 

suas  tendencias desexadas e ollando o proxecto Ourensanos, elaborado coa 

experiencia dun equipo multidisciplinar coordinado dende o Concello que 

presentó o Plan Director de Desarrollo Medioambiental e Turístico Termal, un 

resumo do cal pode ser consultado nos anexos do presente documento. 
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O feito de unir neste plan director os eixes do Medio Ambiente, da Cultura, do 

Turismo e da Economía baseada no benestar, abre novas canles nos que 

conseguir máxima fertilidade a un recurso fundamental como é a auga no 

desenvolvemento de todos os seus aspectos. 

“Hoxe en día a sociedade demanda cada vez máis zonas de esparcimento, 

intentando disfrutar da vida ó aire libre e estando en contacto coa natureza. 

Podemos realizar actividades dun xeito máis educativo, fomentando o interese 

dos cidadáns nos distintos espacios que se habilitan para o seu lecer.  

A maior parte das infraestructuras que se fan nas urbes, non teñen en conta a 

participación da xente como elementos integradores da propia paixase urbana. 

Darlle sentido a unha cidade, conseguir que tódolos que viven nela se sintan 

partícipes dun proxecto común e tomen conciencia dunha identidade propia é 

fundamental para que se perciba un alto grado de calidade de vida. 

Ourensanos, é un proxecto de calidade que trascende calquera actuación 

puntual, que comprende moitas das actuacións xa executadas coas que se 

aliñan as que están en execución e as que se van executar. 

Ourensanos, é un proxecto aberto, dinámico e innovador que parte da 

realidade actual do noso territorio, ó que se pon en valor os seus recursos 

naturais, termais, turísticos e culturais. 

Ourense, cidade amable, toma conciencia agora do seu entorno natural, O río 

Miño como eíxo vertebrador, dunha ecoloxía sostible que fará da nosa cidade 

un lugar máxico que nace da auga e volve a auga. 

A idea da realización deste proxecto, xurde como consecuencia da necesidade 

de outorgarlle a Ourense un papel protagonista coma cidade rica en 

biodiversidade e recursos termais, para o cal preténdese enlazar tódalas 

actuacións urbanísticas e medioambientais xa realizadas e que se executarán 

a curto  e a medio prazo, dentro dun eixe constituido pola auga e a vexetación, 

ámbalas dúas dentro dun criterio de riqueza en biodiversidade.” 
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Moitas das propostas elaboradas dende o plan de foron recollidas no presente 

documento, do mesmo xeito que o “Plan  Municipal de Desarrollo Turístico”, o 

programa URBAN e outros tal e como se refelxa nas propostas estratéxicas 

como documentación relacionada. 

1.3. Marco Xeral do Concello de Ourense 

Ourense está situado nunha rexión periférica da Unión Europea, fora dos eixes 

principais de desenvolvemento, e ademais relativamente deslocalizados con 

respecto ós eixes de desenvolvemento da propia rexión. Por outro lado, 

atopámonos parcialmente mal comunicados, cunha falta de posición clara, e 

cunha capacidade inversora limitada. 

Pero á vez temos importantes potencialidades, temos recursos autóctonos moi 

importantes, como a auga termal, somos nó de comunicacións para a conexión 

có resto de España e có norte de Portugal, temos unha gran riqueza natural e 

patrimonial, e unha dimensión ideal para un desenvolvemento máis sostible.  

Ourense ten o aproveitamento dos recursos naturais ligados ó termalismo, 

unha oportunidade estratéxica para o seu posicionamento no contexto de 

cidades. 

1.3.1. A provincia de Ourense 

Cunha superficie de 7.092 Km2, unha poboación de 344.170 habitantes e unha 

densidade de 47,3 hab. /km2, a provincia de Ourense sitúase no interior do 

escudo galaico e é a única provincia galega sen litoral e é a provincia máis 

accidentada xeograficamente de Galicia. Os seus macizos montañosos son 

vellos, con relevos suaves e redondeados. Forman parte do escudo galaico, 

constituído aquí por materiais graníticos ós que únense ó este xistos silúricos, 

pregados e metamorfizados durante a oroxenia herciniana. 

A provincia de Ourense forma parte da Comunidade Autónoma de Galicia, e 

dentro de ela ocupa un lugar relevante como nó de comunicacións cá Meseta e 

con Portugal. Limita ó norte con León, Lugo e Pontevedra; ó este con León e 

Zamora; ó sur con Portugal; e ó oeste con Portugal e Pontevedra. A súa capital 
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é Ourense. Representa o 24,6% da superficie galega e a súa poboación é o 

12,6% dos que viven nesta Comunidade Autónoma. 

A distribución da poboación caracterizase por unha relativa concentración da 

poboación en Ourense capital (30%), dispersándose o resto polos 91 

municipios restantes. Por outra parte, a metade da poboación concentrase nos 

10 municipios maiores aínda é a dispersión a nota característica da distribución 

da poboación ourensana.  

Ourense capital, é o centro residencial, industrial e de servicios máis importante 

da provincia. Representa un foco de atracción de poboación pois ó seu carácter 

administrativo únese o seu carácter de polo comercial e de servicios, ó que hai 

que engadir a actividade industrial que sitúase nos municipios próximos.  

O área de influencia da capital como provedor de servicios  esténdese a tódala  

provincia, ó carecer esta de núcleos intermedios, realidade que dificulta o 

dinamismo  provincial. Soamente no caso de O Barco e Verín mantense unha 

relativa autonomía como centros máis relevantes das súas respectivas 

comarcas. Como contrapartida, os 9 municipios maiores despois da capital 

están ben distribuídos polo territorio provincial. A dispersión da poboación nun 

número grande de municipios e núcleos  de poboación moi pequenos dificulta 

el desenrolo económico da provincia e encarece a provisión de servicios. 

1.3.2. O contexto territorial do municipio de Ourense. 

Tanto en Galicia coma na rexión Norte de Portugal observase a primacía do 

espacio litoral sobre o interior, como desprendese do maior volume 

demográfico, a  diversidade de actividades económicas e a capacidade de 

atracción funcional e concentración financeira.  A autopista do Atlántico reforza 

este eixe, creando maiores expectativas de desenvolvemento interrexional. En 

xeral, o interior de Galicia e da rexión Norte de Portugal non se beneficiaron do 

posible efecto de difusión económica desde este eixe litoral. Máis ben ó 

contrario, a proximidade de Vigo, serviu en Ourense principalmente máis como 

factor de absorción dos recursos humanos excedentes que coma foco de 

irradiación de actividades cara a provincia. 
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Os indicadores socio-económicos das principais cidades de Galicia reflexan 

que no conxunto do sistema de cidades galaico-portugués, Ourense é unha 

cidade de terceiro nivel con relación a A Coruña, Vigo ou Porto, atopándose ó 

mesmo nivel que Santiago e Lugo, y por diante de Pontevedra e Ferrol. Pódese 

constatar, sen embargo, a importancia crecente dos fluxos cá rexión Norte de 

Portugal, así, a crecente permeabilización da fronteira e o aumento de 

relacións institucionais e empresariais, fai previsible que aumente a 

centralidade de Ourense no novo contexto rexional, sobre todo, ante la 

crecente integración de Portugal con España y el resto del Europa.  

1.3.3. A cidade de Ourense 

O concello de Ourense, que abarca unha extensión de 75 Km2, sitúase nunha 

amplia depresión formada polo río Miño e os seus afluentes, estando a capital 

municipal a 125 m. de altitude sobre o nivel do mar.   

O clima da capital é de tipo oceánico-mediterráneo, có grandes variacións 

térmicas durante el inverno, sendo a temperatura media aproximadamente de 

14º C. A amplitude térmica está comprendida entre los 14´6º C. y 24´1º C. de 

extrema. 

A cidade de Ourense, con 109.475 (censo do ano 2003) habitantes concentra o 

77% da poboación comarcal. A diferencia do resto de municipios da súa 

provincia, Ourense experimentou nos últimos anos un notable crecemento de 

poboación, debido á confluencia de dous factores: Un balance demográfico 

endóxeno positivo e un aporte migratorio de poboación exterior (4,3%), así 

como de la poboación rural á cidade (36.5%).  

O perfil funcional da cidade é semellante ó de outras cidades medias europeas, 

destacando neste caso dous feitos significativos: 

En primeiro lugar, ser capital provincial o que potencia, por un lado, os servicios 

administrativos destinados a tódala provincia (sanidade, correos, teléfonos, 

etc...), e por outro, os servicios privados característicos de tódalas capitais 

(bancos, xornais, hostalería...) 
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En segundo lugar, o transporte, o que anuncia un dos principais factores do 

crecemento ourensán. 

A economía de Ourense configurase principalmente, en torno á actividade 

terciaria (comercio e finanzas principalmente), estando a actividade industrial 

representada por catro actividades principais (agroalimentaria, auxiliar do 

automóbil, confección e moble), namentres que o resto de actividades son 

basicamente complementarias. 

A organización das actividades económicas no medio urbano ourensán 

caracterizase pola centralización acusada, fundamentalmente das actividades 

terciarias, que concentran o 53,7% do emprego da área central, decrecendo a 

intensidade cara os barrios periféricos  pola localización de las actividades 

industriais no Polígono de San Cibrao que concentra o 50,4% do emprego 

industrial, o nos arredores de las estradas, con paulatino abandono de las que 

estaban instaladas na cidade. 

En canto á importancia do asentamento de empresas destacan as de carácter 

inmobiliario e de servicios empresariais; construcción e hostalería, sobresaíndo 

por encima de todas elas, aínda dobrándoas, as do sector do comercio, con 

máis de 2.467 establecementos. Es así mesmo relevante a actividade adiada á 

alimentación con empresas de orden punteiro como ó son: COREN e Cuevas. 

A organización das actividades económicas no medio urbán ourensán 

caracterízase pola centralización acusada, fundamentalmente centradas polas 

actividades de carácter terciario ocupando un 57´7 % de emprego na área 

central, decrecendo de intensidade cara os barrios periféricos e pola 

localización de actividades de carácter industrial na zona de veintiún e periferia 

da cidade; pero onde fundamentalmente contase cá maior presencia é no 

próximo Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, nos limites dó veciño 

concello dos eu nome, que concentra case ó 50 % do emprego industrial có 

paulatino abandono dó que estaba instalado na cidade.    

É destacable do mesmo xeito a importancia do sector téxtil; así a marca Adolfo 

Domínguez , Purificación García e o verinense, Roberto Verino experimentaron 

un forte impulso comercial e de renome para a cidade. 
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O transporte, como elemento fundamental xerador de riqueza e factor de 

crecemento ourensán viuse favorecido pola propia posición  xeográfica do seu 

asentamento; Neste senso, cabe destacar cá posición de Ourense no Sistema 

Rexional de Transportes configura á cidade como unha das entradas de 

Galicia, dotándoa dunha importante interconexión e accesibilidade interior, de 

forma particular no que respecta ó transporte ferroviario, pois funciona coma un 

nó de conexión entre as principais cidades galegas (A Coruña, Vigo y Santiago) 

e el resto de España. A rede de  estradas creada trala aplicación do Plan de 

Accesos a Galicia iniciado nos anos sesenta, tamén favoreceu a Ourense como 

centro de diverxencia de rutas cara Vigo, Pontevedra e Santiago. 

A articulación espacial provincial de Ourense capital está na base do 

desenvolvemento non soamente del municipio senón de tódala súa área de 

influencia que inclúe nun primeiro nivel ós municipios máis próximos e nun 

segundo nivel a tódala provincia ourensana, atopándose favorecido polo 

escaso desenvolvemento dos núcleos de poboación intermedios. Por outra 

parte, Ourense, como xa se describiu, atópase ben articulada ó sistema urbano 

galego, dentro do cal ocupa o terceiro rango na xerarquía das cidades que o 

forman -despois de A Coruña e Vigo-, tanto dende o punto de vista da súa 

poboación como da súa función económica. 

Ademais, o seu papel dentro de las cidades que conforman o Arco Atlántico 

pode versereforzada pola creación do conxunto de infraestructuras que 

potencian o papel dascidades do interior que forman parte de esta asociación. 

Neste senso cobra especial relevancia a recente aprobación do proxecto de 

Cidade do Transporte, na que Ourense erixirase como un centro loxístico de 

transporte de mercancías por estrada. 

Amósanse a continuación a Táboa 1 que resume os principais datos de 

interese da cidade, e que foron recompilados para a elaboración da Diagnose 

do Modelo de Xestión de Residuos por parte da Axencia de Ecoloxía Urbana 

de Bacelona no ano 2007. 
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Táboa 1. Datos xerais do concello de Ourense 

Año de estudio 2005 

Provincia Ourense

Población 2005 nº habitantes 108.358 

Renta disponible 2002 €/hab. 10.596 

Superficie Km2 84,5 

Densidad respecto superficie municipal hab/Km2 1.282 

nº viviendas 56.823 

viviendas principales 66,86% Parque de viviendas 20011 

viviendas secundarias 14,90% 

Unifamiliares 16,43% 
Estructura urbana 2001 

Apartamentos 83,57% 

Industria 5,70% 

Construcción 12,46% 

Servicios 81,84% 

Total empresas 8.892 

Principales sectores de  
actividad 2004 

Número de  establecimientos comerciales 
2002 2.217 

Galicia 86,94% 

España 6,28% Lugar de nacimiento 2001 

Extranjero 6,77% 

No sabe leer / escribir 5,51% 

Sin Estudios 13,37% 

Primer grado 24,25% 

Segundo grado 42,34% 

Nivel estudios población 20012 

Tercer grado 14,54% 

 

205205                                                 
 
1 La suma de los porcentajes de viviendas principales y secundarios no da 100% porque algunhas de las 
categorías de la estadística de viviendas según tipología no se han considerado. 
2 Segundo grado corresponde a: ESO, EGB, Bachillerato Elemental, Bachillerato Superior, FP Grado 
Medio y FP Grado Superior; Tercer grado corresponde a: Diplomatura, Licenciatura y Doctorado. 
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2. OBXECTO E METODOLOXÍA 

2.1. Obxeto 

A Axenda 21 local é un documento de compromiso e proxectos de futuro no 

que as autoridades locais e cidadáns poñen bases para un desenvolvemento 

sostible no municipio. No noso caso non se pretende dar resposta a tódolos 

problemas. Trátase, e non é pouco, de definir un modelo tendencial para o que 

queremos dirixir as nosas accións, definir os eixes estratéxicos que lle dan 

sentido, e enchelos de contido naqueles aspectos que se consideran 

prioritarios. Algunha das iniciativas expostas nas conclusións requiren períodos 

de tempo longos para a súa implementación, outras son a curto prazo, e 

noutros casos se recollen iniciativas que xa estaban en marcha e deste xeito se 

ven reforzadas. 

2.2. Metodoloxía 

A metodoloxía seguida en el proceso de la Axenda 21 comprende las seguintes 

fases: 

1. Elaboración do diagnóstico  

2. Participación cidadá e de técnicos do concello 

3. Recollida e integración  de proxectos existentes que conflúan no 

abordado na Axenda 21 

4. Elaboración del Plan de Acción 

5. Avaliación y seguimento do Plan de Acción 

O diagnóstico foi elaborado pola empresa Sondaxe no ano 2005.  

A participación cidadana foi realizada pola empresa Cidadania e organizouse 

mediante Foros da Sustentabilidade, coa participación de representantes de 

diferentes axentes sociais, económicos, veciñais e ambientais, comisión 
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técnica municipal e comisión de seguemento política . O plan de participación  

cidadana preséntase coma un documento complementario  ó plan de acción. 

A elevada participación cidadá e o dinamismo mostrado polos técnicos do 

Concello permitiu contar cunha exhaustiva relación de propostas que foron 

recollidas no presente documento e que supoñen un dos principais pilares 

sobre os que se basea o Plan de Acción.  

As propostas e obxectivos foron agrupadas e sintetizadas e expóñense 

enmarcadas ó final do capítulo ó que fai alusión. 

Do mesmo xeito foi realizado unha recollida de tódolos proxectos actuais que 

poidan incidir nos aspectos tratados na Axenda 21, de modo que esta actúe 

como integradora transversal, e son citados ben no Plan de Acción o ben como 

anexos nas liñas de actuación prioritarias que se recollen ó final do documento. 

O Plan de Acción da Axenda 21 en si é un documento que recolle, a través do 

diagnóstico previamente elaborado e das propostas efectuadas nos foros 

cidadáns, os aspectos ós que Ourense debe prestar unha especial atención no 

marco do desenvolvemento sostible, cunha clara compoñente estratéxica na 

medida na que orientaranse as accións do municipio nos próximos anos. 

Nas seguintes páxinas defínense tódolos ámbitos nos que se debe incidir 

(urbanismo, ordenación do territorio, mobilidade, enerxía, auga, diversidade, 

etc...) e explícase a tendencia que debería seguirse para cada un deles, de 

xeito que achéguenos a unha cidade máis habitable e sostible. 

Elaboráronse así mesmo unha serie de propostas estratéxicas, escollidas como 

prioritarias, xa que polo seu peso e importancia considéranse que deben ter un 

maior tratamento e desenvolvemento e que son detalladas en fichas na parte 

final do documento. 

As 10 fichas que definen as propostas estratéxicas teñen unha estructura 

común, na que recóllese o título, a definición, os obxectivos, a xustificación e os 

anexos. 
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Nestas fichas non se inclúen os indicadores que avalíen o seguimento e o 

alcance dos obxectivos, posto que se considera máis adecuado definilos no 

momento no que se desenrolen as propostas estratéxicas, así como prazos de 

execución e axentes implicados. 

2.3. Axenda 21: Un novo marco de referencia. Modelo de análise baseado 
na unidade Sistema-Entorno 

O modelo Sistema-Contorno, analizado e aplicado no proceso de Axendas 21 

dos municipos do Eixe Atlántico, constitúe un marco teórico que inclúe e 

trasciende ao modelo analítico: presión-estado-resposta, xa que a “presión” 

reflíctese na sensibilidade da contorna, o “estado” correspóndese coa 

complexidade e seu variación nos sistemas de soporte e a do propio sistema 

urbano e a “resposta” coincide coa capacidade de anticipación do sistema.  

A Axenda 21 aborda a realidade urbana e rural. Os sistemas que maior impacto 

provocan ós ecosistemas da Terra son, sen dúbida, as cidades e é necesario 

saber que a batalla da sustentabilidade gañarase ou perderase nas cidades. 

A cidade, para manterse organizada, precisa extraer recursos doutros sistemas 

que se converten nos seus sistemas de soporte. Estes fluxos de recursos, 

materiais, auga e enerxía, supoñen unha explotación (en termos ecolóxicos) do 

entorno que de, dalgún xeito, verá como simplifica a súa estructura. Os 

modelos de xestión destes recursos farán que os fluxos destes sexan máis 

grandes ou menos, por exemplo, se no noso modelo de xestión de residuos 

contémplase recuperar e reciclar a maior parte do papel e o cartón consumidos 

(periódicos, revistas, embalaxes, etc.), faría que para a fabricación equivalente 

do novo papel tivéranse que talar menos árbores, é dicir, teríanse que explotar 

menos os sistemas forestais. 

Por outro lado, o consumo dos recursos na cidade suporá un novo impacto 

contaminante, tanto para os sistemas de soporte como para a propia cidade e o 

tamaño do impacto dependerá, tamén do modelo de xestión que 

intencionadamente escollerase, seguindo có anterior exemplo, conclúese que o 

papel e o cartón que non fora recuperado acabará liberando, se lévase o 



  PLAN DE ACCIÓN  – CONCELLO DE OURENSE 
 

 

14 
 

vertedoiro, contaminantes atmosféricos (CO2 e outros) e contaminantes 

líquidos (lixiviados con contaminantes e outros). Se lévase á incineradora, a 

maior parte dos compoñentes serán emitidos á atmosfera (a atmosfera é un 

dos nosos sistemas de soporte). Este impacto verase incrementado polas 

transformacións que deberán sufrir as árbores que serán cortadas de máis, 

para convertelos en pasta de papel (un proceso moi demandante de enerxía e, 

polo tanto, emisor de contaminación atmosférica e de gran impacto no sistema 

hídrico xa que é moi contaminante). 

Os modelos de xestión de cada vector ambiental foron analizados nos 

diagnósticos, e amosan o grado de explotación e o impacto sobre o entorno, 

sexa dentro do propio concello ou a distancias moito maiores. 

Os sistemas urbanos, para manterse organizados, precisan información e 

coñecemento. Parte dela xa viaxa cós recursos. Outra parte traémola doutros 

lugares do mundo en forma de empresas que veñen a instalarse aquí, de 

profesionais, de executivos, de profesores, de artistas, de xente diversa, e con 

eles chegan novas tecnoloxías, software, métodos e formas de resolver os 

problemas, que fan, en definitiva, que as nosas cidades aumenten en 

complexidade organizativa. Parte da nosa organización susténtase na 

simplificación de outros sistemas, sobre todo cando se reducen os activos que 

aumentarían a súa estructura organizativa. 

As estratexias utilizadas para obter posicións de vantaxe están baseadas, 

desgraciadamente, nun aumento crecente dos recursos, é dicir, nun aumento 

do impacto sobre os sistemas de soporte que provocan, como consecuencia, 

un aumento das incertezas nos sistemas da Terra. 

O proceso, baseado nesta estratexia hoxe globalizada, é, simplemente, 

insostible. Hai que buscar, polo tanto, unha estratexia para competir que non 

estea baseada no consumo de recursos, e ó mesmo tempo un modelo de 

organización urbana e rural que reduza o impacto que se produce sobre os 

sistemas da Terra. 
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Esta nova estratexia, baseada na información, é a que tería que permitir a 

compatibilidade dos vocablos “desenvolvemento” e “sostible”. En efecto, coa 

estratexia actual para competir baseada no consumo de recursos, que é a que 

da contido á palabra desenvolvemento, a presión sobre os sistemas soporte 

aumenta, o cal tradúcese nunha insostible crecente. Con esta estratexia 

“desenvolvemento” e “sostible” é un oxímoro, é dicir, son vocablos 

contradictorios, dado que a palabra sustentabilidade está ligada á idea de 

reducir a presión sobre os sistemas de soporte. Polo tanto, ou cambiamos de 

estratexia para competir ou non podemos falar de desenvolvemento sostible 

posto que a estratexia actual fainos contradictorios. 

Conseguir que un modelo urbano incorpore un aumento da organización 

urbana e, á vez, unha reducción na presión sobre o entorno supón resolver a 

ecuación da sustentabilidade. As propostas que se recollen na Axenda 21 

buscan, de xeito coherente e integrado, aproximarse á citada ecuación. Levar a 

cabo estas propostas suporá cambios importantes na forma de entender e 

proceder nos asuntos urbanos e rurais.  

2.4. Eixes estructurais do modelo Sistema-Entorno 

O modelo de desenvolvemento máis sostible que se propón para Ourense nos 

vindeiros anos estructúrase en catro eixes estreitamente interrelacionados 

seguindo a metodoloxía do modelo Sistema-Entorno: 

 Compacidade 

Define o modelo de ordenación e planificación da cidade e do 

territorio axeitado cara a un modelo máis sostible do 

aproveitamento dos recursos, a moblidade, a xestión dos residuos 

e o favorecemento da complexidade 

 Complexidade 

Explica o porqué da necesidade de obter unha maior 

complexidade no sistema, tanto a nivel socio-económico coma da 

biodiversidade natural, e as ferramentas que se poden empregar 

para a súa obtención 
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 Metabolismo 

Expóñense as medidas correctas de obtención dos recursos, a 

xestión eficiente e a minimización e aproveitamento dos residuos. 

Tense en conta tódolos vectores ambientais que afectan a vida 

cotiá nas cidades. 

 Cohesión social 

Aínda que é amosado como un eixe independente tódalas 

medidas contempladas no plan de acción inciden de xeito directo 

na cohesión social e na calidade de vida dos cidadáns. Trátase 

ademáis como capítulo aparte para reforzar a idea da importancia 

básica da participación cidadana no desenvolvemento da súa 

cidade e a resolución dos problemas relativos a inhabilitade das 

cidades. 
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3. A COMPACIDADE 

Segundo o diccionario, a compacidade é aquelo que manifesta a calidade de 

compacto. O adxectivo compacto representa unha masa moi unida, unha 

mestura dos elementos constituíntes os cales están moi pouco ou nada 

separados os uns dos outros. 

A compacidade no ámbito urbano expresa a idea de proximidade dos 

compoñentes que conforman a cidade, é dicir, de reunión nun espacio máis ou 

menos limitado dos usos e as funcións urbanas. 

A compacidade, polo tanto, facilita o contacto, o intercambio e a comunicación 

que son, como se sabe, a esencia da cidade. Potencia a probabilidade de 

contactos e con eles potencia a relación entre os diferentes elementos, sexan 

de tipo persoal, comercial, etc. 

3.1. Compacidade vs. dispersión 

Os condicionantes que impón a proximidade física formal, son de especial 

relevancia para aproximarnos ós obxectivos antes expresados con relación á 

sustentabilidade. 

As solucións formais adoptadas nun entorno compacto, tanto no espacio 

público coma na edificación, permiten establecer unha separación entre o que 

é a cidade e o que é rural, cuestión esta que non permite a urbanización difusa 

que se configura como un inmenso suburbio. En efecto, a zonificación 

funcionalista e a rede de infraestructuras impón unha mestura sen orden que 

simplifica tanto as partes urbanas como as rurais e naturais. O transporte 

horizontal destrúe o mosaico de áreas que podían ter un desenvolvemento 

independente. 

As nosas cidades están caracterizadas polo espacio público, que é o lugar 

onde toma sentido a vida cidadán. As funcións que ten van máis aló das 

relacionadas coa mobilidade e abarca moitas outras como as de ocio, mercado 

ou festa. 
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O espacio público caracterizado pola rúa corredor que é o que configura, en 

gran parte, a paisaxe urbana, alóngase e esténdese en cada un dos 

equipamentos públicos: mercados, bibliotecas, instalacións deportivas, 

equipamentos culturais, centros cívicos, escolas, parques e xardíns, etc. En 

definitiva, a rúa e os equipamentos conforman unha unidade, un mosaico 

interconectado que revitaliza, diariamente, a vida cidadán. 

O espacio público na cidade difusa está compartimentado podendo facer en 

cada lugar unha función, por exemplo, as autopistas que teñen o papel das 

rúas principais, só admiten a función da mobilidade. O mercado e as súas 

funcións, así como o comercio, foron desprazadas as grandes superficies, que 

teñen de todo (nas urbanizacións residenciais non hai nada). Os pasadizos do 

centro comercial teñen o rol das rúas, aínda que estes están regulados polos 

intereses comerciais e non polas ordenanzas municipais. 

Nunha urbanización compacta pódese pensar en construír a súa imaxe 

especular no subsolo. Hoxe, a maioría das friccións sufrida sen superficie có 

trafico: a carga e descarga, o aparcamento, a recollida de residuos, etc. 

Pódense resolver baixo rasante. Na urbanización difusa, como é obvio, non é 

posible pensar nestes termos. 

A resolución dos conflictos de transporte que crea a dispersión da poboación, 

unicamente pódese abordar aumentando a infraestructura para restituír a 

velocidade perdida ou para resolver a saturación da rede. Este proceso, que é 

dinámico, é complementario e, xeralmente, o precursor de novos asentamentos 

urbanos dispersos que se encargarán de facer insuficiente calquera ampliación 

da rede, porque desprazarán o problema da conxestión e as variables que a 

acompañan (contaminación atmosférica, ruído, contaminación da paisaxe, 

maior consumo de enerxía e de tempo), a superficies cada vez máis grandes. 

Aumentar o número de contactos e relacións na cidade físicas na cidade difusa 

só é posible, coa tecnoloxía actual, se aumentase a rede por estrada. 

A proximidade de usos e funcións urbanas na cidade compacta permite que o 

transporte público teña a masa crítica para manterse e ofrecer un servicio 
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regular, cómodo e próximo, e que os movementos en bicicleta crezan e os 

desprazamentos a pé tamén. Na cidade compacta, a gran maioría de cidadáns 

ten “acceso” á cidade e poden disfrutala sen depender de ninguén. Os anciáns, 

os nenos, as persoas sen carné de conducir ou coche son o 70% dos cidadáns, 

que non teñen autonomía e, polo tanto, acceso á cidade cando habiten en 

urbanizacións dispersas, o acceso ós servicios seralles facilitado por alguén 

que os desprace en coche. 

A separación entre as persoas con rendas diferentes na cidade compacta é 

menor que a que impón a cidade difusa. O espacio público das nosas cidades 

é ocupado por calquera cidadán, non importa a súa condición social. Por outro 

lado, a mestura de rendas que se da en boa parte do tecido construído, supón 

outro elemento substancial de cohesión social e convivencia. 

3.2. O caso de Ourense 

O maior índice de compacidade recóllese na cidade central, diminuíndo a 

medida que se avanza cara as aforas da cidade. Cabe destacar que este índice 

mantense, en menor medida, ó longo das vías de comunicación principais 

como son a N – 120 cara o Sur e a estrada de Santiago dirección Norte. 

O centro da cidade (casco histórico, O Couto, A Ponte...) é onde se atopan os 

maiores valores da compacidade, acadando o máximo na zona do ensanche. 

Na zona periurbana este índice redúcese en gran medida debido a existencia 

de asentamentos tradicionais e zonas de nova urbanización. 

O solo urbano ou urbanizable representa un 21% da superficie do concello, 

existindo numerosos terreos edificables baleiros, edificios en ruínas ou 

industrias abandonadas, que deberían incluírse na trama urbana, dándolle uns 

usos adecuados que melloren a paisaxe de calidade urbana. 

3.3. A corrección da compacidade 

Un dos perigos ós que se enfrontan algunhas cidades é (aínda que pareza un 

contrasentido) o desenvolvemento dunha compacidade excesiva, froito de 
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manobras especulativas ou de políticas mal interpretadas con relación ó citado 

concepto. 

A tendencia actual de producir cidade (diversas cidades, en tódolos 

continentes, sinálanolo) non remata coa ocupación dispersa do territorio senón 

que (seguindo o mesmo modelo) continua có crecemento en altura de áreas 

máis ou menos centrais, áreas que se encherán eminentemente de actividades 

terciarias, escorrentando nalgúns casos ós habitantes residentes. Estes 

distritos de negocios son os que controlan o desenvolvemento e o porvir de 

amplas áreas do territorio. 

As proporcións entre edificación e espacio público que resultan diso, 

decántanse cara a primeira, rompendo os equilibrios da vida cidadán, que son 

aqueles relacionados coa calidade urbana e a calidade de vida. 

Polo tanto, a idea da compacidade hai que regulala e corrixila, posto que en 

exceso pode crear máis disfuncións que solucións, polo menos, dende a lóxica 

da sustentabilidade. Pero, ¿cales son as regras para corrixir a compacidade? 

E, ¿cales son os puntos de equilibrio e o fundamento teórico para abordala? 

A vida cidadán, a que se desenvolve no espacio público, presenta para os 

habitantes dunha urbe unha dicotomía básica, similar á vida persoal de eles 

mesmos. En efecto, a vida dun individuo é, en esencia, dúas cousas: vida 

interior e relación. A vida cidadán tamén é, por outro lado, interacción e 

comunicación, é dicir, relación e, polo outro, tranquilidade, silencio, relax e 

contacto coa natureza, é dicir, illamento. 

A relación entre espacio edificado e espacios verdes está en ocasións 

demasiado decantado cara a edificación, o cal supón un déficit dunha das 

partes da vida cidadá o cal tradúcese nun aumento da presión urbana que ten 

consecuencias de diversa natureza para a cidade e para o territorio (por 

exemplo, a proliferación de segundas residencias).  
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A compacidade dos distintos tecidos urbanos, reflexa ás claras o déficit de 

verde, sobre todo do verde de uso cotián que é o que se encontra a menos de 

200 metros do lugar de residencia. 

Por outro lado, os vehículos privados, xa sexa para moverse, xa sexa para 

aparcar ou para realizalas funcións de carga e descarga, ocupan entre o 65% e 

o 70% do total do espacio público. Esta presencia masiva de artefactos 

disipando enerxía, compórtase como unha máquina reticular única (de feito, 

cando hai un problema nun punto da rede este repercute no conxunto da 

mesma), emisora de ruído e contaminación atmosférica, creadora de 

accidentes, etc. que ven a engadirse á presión do exceso de edificación e fai 

“inhabitable” o espacio público que, como xa se dixo, é a característica principal 

das nosas cidades. 

Polo tanto, a especulación encargándose de ir reducindo (substituíndo verde 

por edificación) os espacios de relación e o coche inundando a maior parte do 

espacio urbano, diminuíron os usos e funcións do espacio público.  

Deste xeito preténdese que ó incrementar e mellorar os espacios de relación 

nos barrios e dotalos de novos usos e funcións, así como optimizando os 

transportes públicos, promóvase a actividade cidadán, a economía de barrio, 

os contactos entre cidadáns, a autoestima colectiva, de paso que se diminúe o 

tráfico, a contaminación, o ruído… sobre todo nos barrios periféricos que 

adoecen de espacio público e de carácter urbano en toda a súa plenitude.  

 A compacidade corrixida é un dato que facilita a comprensión da calidade do 

hábitat urbano ó medir a relación entre o volume edificado e a superficie 

dedicada a espacios de relación. Pero non é imprescindible calculala para 

determinar que a área urbana de Ourense é deficitaria en espacios públicos de 

calidade pensados e planificados para o cidadán. De modo que aínda tendo 

unha cidade compacta e de tamaño adecuado para o peón Ourense sufre 

demasiadas fracturas en forma de vías de tren, ríos, vías de alta capacidade,  

que segregan os barrios e illan os espacios aptos para ser vividos, facendo que 

se perda a calidade do espacio público. Polo que as principais propostas 
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baséanse na mellora do mesmo a través de corredores verdes que conecten os 

distintos barrios. Seguindo a estela da adecuación das marxes do Miño pódese 

facer o mesmo có Barbaña, Barbañica, Miño y Lonia, recollendo todos os 

percorridos termais de A Chabasqueira, Outariz, cámping de Untes e no 

sentido contrario ata Barra de Miño en Coles e completando as instalacións nas 

zonas municipais do campo da feira e terreos privados adxacentes. 

As tres liñas estratéxicas relativas á compacidade son: 

1. Creación de novas centralidades: Modelo Policéntrico 

2. Plan de intervención integral nos barrios 

3. Plan de integración del área rural do municipio 

 

3.4. Novos usos e funcións para o espacio público  

O espacio público é o principal definidor do modelo de cidade. É onde se 

desenvolve a vida da cidade dando corpo á esencia da mesma, é dicir, ó 

contacto, ó intercambio e á comunicación. 

Ademais dos desprazamentos a pé, o espacio público nas intervías pode cubrir 

outras funcións da vida cidadán: de estancia, de xogo, de ocio, de contacto có 

verde, etc., e aquí a necesidade de replantexar os usos e funcións do espacio 

público para suplir, en parte, o déficit actual de verde e espacios de ocio que a 

especulación e o coche encargáronse de reducir. 

A relación de zona verde por habitante en Ourense no núcleo  urbano está por 

enriba dos 10 m2/hab.3, cumprindo as medidas recomendadas pola OMS. En 

canto o espacio libre aumentouse nos últimos anos coa peonalización de 

diversas rúas. 

En xeral a accesibilidade ós espacios libres por parte da poboación non supón 

un problema de relevancia, aínda que debería de cumprirse, en moitos destes 

205205                                                 
 
3 Diagnóstico da A21 revisado no ano 2006 
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espacios, os requisitos mínimos como áreas de esparcemento e áreas que 

aproximen a natureza á cidade. 

A vida cidadán, sen embargo, é tamén relación, intercambio e comunicación. A 

mestura de persoas xurídicas (actividade económica, asociacións, 

equipamentos e administración) nun determinado lugar, atrae a un determinado 

número de persoas que son as que dan vida, tamén, a esa parte da cidade. 

 

A calidade no espacio público ten moito que ver con tódolos eixes tratados na 

Axenda 21 (compacidade, complexidade, metabolismo e cohesión). É, polo 

tanto, unha das prioridades estratéxicas que  debe acadar a cidade. Neste 

senso, proponse dende a Axenda 21, como unha das máis fundamentais liñas 

estratéxicas propostas, a creación dunha “Axencia de Ecoloxía Urbana” 

(consultar no capítulo: Propostas estratéxicas).  

Nesta liña os obxectivos e propostas recollidas dende a cidadanía céntranse 

nos seguintes puntos: 

Propostas recollidas  3.4-1 Mellora dos espacios públicos e zonas verdes no urbano  

 

 

Mellora dos espacios libres e zonas verdes no urbano 

 Aumento do  ratio de superficie de zonas verdes/habitante 

 Proxecto de creación de parques urbanos, forestais e espacios verdes 

 Aproveitamento de microespacios urbanos sen uso 

 Avanzar no proceso de adaptación a la normativa vixente de las áreas de xogos

infantís 

 Redefinir los espacios públicos existentes para que constitúan espacios de relación

 Acondicionamentos de los marxes dos ríos para crear un gran parque urbano 

 Nos novos procesos de urbanización debería darse ó espacio público a

consideración prioritaria. 

 Aproveitamento da Finca da Deputación 
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3.5. O control das variables do entorno no espacio público 

A combinación de determinadas solucións formais tanto na edificación como no 

espacio público pode permitirnos controlar, en parte, as variables do entorno ou 

do medio de xeito similar a como o facemos no interior dos edificios, onde se 

controla a temperatura, a iluminación ou a humidade relativa. 

Trátase, pois, de controlar as variables de entorno no espacio público có 

obxecto de mellorar a calidade urbana e ambiental (de confort) que supoña un 

control relativo da insolación e as sombras, da temperatura e do movemento do 

aire, dos escenarios sonoros e a emisión contaminante, da seguridade ou das 

relacións urbanas. O control do medio aporta o mellor escenario para os novos 

usos e funcións do espacio público. 

A idea de controlar o medio aproxímanos o estadío máis avanzado dun 

ecosistema na súa sucesión, entendendo que un ecosistema é a relación 

multivariada entre organismos e medio ambiente nun espacio determinado e 

que chega a conseguir un control deste medio ambiente. 

Novos usos do espacio público, o deseño da sección da rúa e do mobiliario, o 

uso de materiais nobres e de auga, a disposición do verde, así como a 

definición dos usos e funcións do tecido urbano, pode permitir o control das 

variables do medio: O escenario sonoro, a paisaxe urbana, o clima e a 

seguridade. 

O control das variables do entorno ten incidencia, a súa vez, en diversos 

aspectos ligados o metabolismo urbano: a enerxía e o seu consumo, a auga e 

a calidade do aire. 

3.6. Edificación: rehabilitación e nova construcción máis sostible 

Os procesos de nova edificación no Concello de Ourense son moi intensivos, 

cando existen un número considerable de vivendas baleiras, e cando a 

poboación de Ourense leva estabilizada fai unha década.  
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Polo que o modelo a seguir debería basarse en rehabilitar vivendas, recuperar 

vivendas baleiras e zonas degradas, e poder así incorporar terreos cativos á 

cidade como zonas libres. 

A acomodación destes procesos de rehabilitación e de nova construcción ós 

criterios de sustentabilidade debe permitir unha mellor calidade de vida dos 

habitantes (vivenda para todos), unha mellora da paisaxe urbana, unha maior 

eficiencia no consumo de recursos e a dispoñibilidade das novas tecnoloxías. 

Neste sentido, hai que incentivar a creación dun certificado de calidade 

ambiental (relacionado coa incorporación de sistemas de aforro de auga, 

equipamento para a recollida selectiva, reducción de ruído interno, 

aproveitamento da luz natural, uso de enerxías renovables e de materiais con 

ecoetiqueta, aparcamentos de bicicletas, accesibilidade e domotización, etc.). 

Solucións como o dobre cristal nos peches de fachada dos edificios da rede 

básica supoñen, á vez, unha eficiencia no consumo de enerxía.  

Este aumento de eficiencia pode verse complementado coa disposición de 

placas solares térmicas que suporía un importante aforro de enerxía. Un aforro 

que vese incrementado se nos traballos de rehabilitación contémplanse 

solucións de carácter pasivo por ventilación cruzada. 

A reconstrucción de parte dos edificios rehabilitados crea cantidades 

importantes de escombros que deberían reciclarse ou, nalgúns casos, 

reutilizarse. O que non é de recibo é que sexan depositados, sen máis, en 

vertedoiros. 

Os compoñentes internos do edificio: luminarias, lámpadas, instalacións, etc. 

dos edificios rehabilitados deberían ser seleccionados pola súa eficiencia e, no 

seu caso, polo ciclo de vida que lles é propio. 

O modelo de cidade compacta aposta pola vivenda plurifamiliar como tipoloxía 

edificatoria preponderante. 
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A construcción ten que permitir usos mixtos e contar con locais de pública 

concorrencia na planta baixa. As edificacións deben crear rúa con continuidade 

formal. 

As solucións formais que se adopten na edificación determinarán os usos que 

poderán acoller e, polo tanto, condicionarán de maneira absoluta o modelo de 

cidade. Un modelo con misticidade de usos e funcións como o que aquí 

proponse non se pode desenvolver con edificios dunha soa función repetidos 

ata ocupar áreas extensas. 

Os edificios nas áreas de renovación deben formar parte dun proxecto integral 

que permita crear un novo anaco de “cidade” complexa. 

As novas edificacións deben ter as dimensións, a estructura e as instalacións 

necesarias para acoller as actividades da nova economía. 

A misticidade debe contemplar, seguindo có criterio da compacidade, a 

proximidade espacial entre os usos residenciais, de traballo, de ocio, de 

compra, etc. que permita, a súa vez, a accesibilidade ós servicios básicos e, á 

vez, á autocontención. 

Por outro lado, a nova construcción debe ter en conta os criterios de 

orientación, de xestión e eficiencia da enerxía, da auga e dos materiais, que 

permitan un uso racional dos recursos á vez que proporcionen confort e 

calidade ós usuarios. 

O deseño da nova edificación debe ser de elevada calidade arquitectónica e 

debe permitir a súa identificación, escapando das solucións formais 

homoxéneas das últimas décadas, máis propias de suburbio que de cidade. 

Na actualidade moitas das fachadas dos edificios de Ourense atópanse 

envellecidas polos anos e o escaso mantemento e limpeza das mesmas A 

administración local xunto cás demáis administracións competentes 

establecerán mecanismos de bonificación dos traballos de adecentamento de 

fachadas e rehabilitación de vivendas mediante diversos mecanismos. 
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As propostas efectuadas neste senso recóllense no seguinte cadro: 

Propostas recollidas  3.6-1 Plan de intervención integral nos barrios 

 

 

Plan de intervención integral nos barrios 

 Creación da empresa municipal de xestión do solo ou realización de xestión directa

a través da propia xestión través dun órgano dependente da Concellería de

Urbanismo. 

 Creación de novas áreas de centralidade con idéntica calidade urbana  

 Activación de novas centralidades, a través da reordenación de espacios urbanos e

edificios a consecuencia dos cambios de ubicación (Casa Consistorial, Edifico

Antiga Policía Local) co conseguinte fluxo económico.  

 Conservación del patrimonio construído e da estructura urbana da cidade, creando

os espacios libres e de ocio necesarios 

 Mellora da imaxe da cidade: 

- Incentiva-lo coidado e o aseo das fachadas dos edificios da nosa cidade. 

- As administracións competentes poderían establecer mecanismos

axeitados para as axudas 

- Mellora-la paisaxe urbana incorporando a idea de confort (acústico-térmico-

iluminación...) no espacio público 

 Apoio as obras de rehabilitación de edificacións existentes (ARI) e á modernización

de vivendas tradicionais e a edificación con modelos e técnicas tradicionais 

 Realización dun censo de edificios construídos antes de 1980, así como unha

mostraxe anual e as analíticas correspondentes, coa finalidade de substituír na

medida do posible das instalacións e acometidas que puideran representar un risco

para a saúde. 

 Actuacións públicas o concertadas para implantación de dotacións que axuden á

integración do barrio 

 Evitar unha excesiva densidade urbanística. 

 Redistribuír os equipamentos nos barrios 

 Aumento da oferta de Vivendas de Protección Oficial a través da creación de solo. 

 Aumento da oferta de Vivendas de Promoción Pública.  

 Destinar parte do patrimonio municipal do solo á creación de Vivendas de

Promoción Pública.  

 Introdución no ordenamento dunha previsión de solo de xestión pública. 



  PLAN DE ACCIÓN  – CONCELLO DE OURENSE 
 

 

28 
 

3.7. Modelo de ocupación do territorio máis sustentable: a relación rural-
urbano 

A pretensión de desenvolver un modelo máis sostible para Ourense sen incluír 

a realidade metropolitana e rural é pouco razoable, por non dicir imposible (o 

mesmo ocorre ó revés), entendendo que calquera idea que se sustente con 

criterios de sustentabilidade ten que ser unha aproximación sistémica ó 

problema; e esta non se sustenta sen ter en conta a característica principal de 

calquera sistema, é dicir, a súa condición de ser abertos. 

En consecuencia, os acordos que poidan tomarse nun concello con relación os 

seus plans estratéxicos deberían ser postos en común cós correspondentes de 

cada un dos concellos do seu entorno metropolitano. 

As propostas relacionadas coá posta en valor do rural són: 

Propostas recollidas  3.7-1 Plan de integración do área rural e periurbana do municipio 
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3.8. O modelo territorial de Ourense 

Ourense, dende as súas orixes na época romana, foi sufrindo un crecemento 

moi lento. A súa estructura urbana foise consolidando de forma armónica aínda 

que sufriu grandes períodos de decadencia sobre todo na idade media, sendo 

máxima durante os séculos XVI e XVII, non conseguindo incorporarse de todo 

ó tremendo desenvolvemento do século XVIII que se dirixiu fundamentalmente 

ó norte de Galicia. 

Durante o século XIX, reactivouse o papel de encrucillada, producíndose dous 

feitos significativos para o seu desenvolvemento: a construcción da estrada 

entre 1.860 e 1.863 e a chegada do ferrocarril en 1.882. 

Na primeira metade do século XX, prodúcese unha situación similar que deu 

lugar o despegue de Ourense de forma que a cidade que ocupaba o último 

posto no sistema xerárquico das sete cidades de Galicia, ata 1.940, pasa ó 

Plan de integración do área rural e periurbana do municipio 

 Redacción dun Plan Director Comarcal que ordene e revise o crecemento dos

municipios limítrofes. 

 Adóptase como criterio defini-los núcleos que se compactarán e a conexión có

núcleo central (rehabilitar vivendas, frear a dispersión...có fin de obter maior masa

crítica poboacional e poder dotar de maiores servicios ós núcleos rurais) 

 Os núcleos periféricos deben analizarse como pequenas cidades en si mesmas, cós

seus propios cascos históricos que deben protexerse, dispoñendo nas seus

posibles ampliacións os equipamentos necesarios. 

 Reorientación de los espacios públicos no perímetro rural 

 Revisión de tódalas actuacións periféricas buscando a forma de integralas no

modelo de cidade. 

 Planificación do solo industrial fóra da cidade.  

 Situar os matadoiros fora do casco urbano.  

 Dotación dos servicios básicos á zona urbana ós habitantes da zona rural  

 As novas TIC ofrecen la posibilidade de acceso a servicios que se desenrolarán

(telemedicina, ocio, cultura, xestión administrativa...) 

 Aumentar a calidade paisaxística e estética do medio urbano e rural. 

 Campaña de control da limpeza de solares. 
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posto 4 en 1.950, ascendendo ata o posto 3 a partir de 1.980, se ben cun certo 

estancamento a partir dos anos 60 debido o escaso desenvolvemento 

industrial.  

Os factores que foron capaces de crear un clima empresarial favorable foron os 

seguintes: 

1. A construcción de saltos de auga de producción hidroeléctrica nos 

principais ríos da provincia. 

2. A modernización da rede viaria. 

3. O intercambio comercial interfronterizo. 

4. A concentración rural na cidade que propiciou o aumento do 

comercio local. 

5. A expansión dos Servicios Públicos. 

Na actualidade, podemos considerar que se mantén unha fase de 

estancamento sobre todo se o comparamos có crecemento das dúas grandes 

cidades, Coruña e Vigo e de outra cidade media que é Santiago ascendida en 

gran parte pola súa condición de capitalidade. 

Con todo, podemos considerar a Ourense, como unha cidade media, con un 

gran potencial competitivo a nivel tecnolóxico, capaz de crear un medio urbán 

de gran calidade se arbítranse os medios necesarios. 

3.8.1. Modelo do Municipio 

O termo municipal, caracterizase fundamentalmente por catro aspectos: o gran 

núcleo principal que ocupa unha boa parte do sur do concello, os numerosos 

asentamentos de poboación (112), que antigamente foran rurais e que aínda 

conservan en parte unha gran riqueza etnográfica, os montes e vales 

profusamente arborados, e os seus ríos encaixados en sucos profundos. 

As características naturais do concello acentúanse e perfecciónanse na 

provincia a cal posúe innumerables núcleos rurais de gran valor, macizos 

montañosos ricos en faunha e flora, abundantes e caudalosos ríos, manantiais 
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de augas medicinais e unha riqueza monumental que se reflexa nas súas 

ermidas, pazos, casas palacegas e incluso castelos. Ourense, debe ser o 

centro de aprovisionamento e encrucillada das rutas cara Santiago, á costa e ó 

interior de forma que ten que contar con rutas axeitadas, centros de acollida, 

entretemento e ocio. 

Os núcleos, en particular os tradicionais precisan dun Plan especial de 

protección que evite a súa destrucción e a progresión sucesiva de casas, e 

casas sen ningún espacio intersticial e sen dotacións de ningún tipo, o que 

desembocará en novos barrios dormitorio. Debe frearse a ocupación difusa do 

territorio. 

O modelo territorial que se demostra sostible durante séculos nas nosas 

latitudes é o mosaico conformado por áreas agrícolas, forestais e de pasto, 

unidos por marxes, sebes vexetais, regatos, ríos, ... e, en medio, a cidade 

compacta e complexa.  

A desconexión existente entre o núcleo urbano e as parroquias rurais é 

evidente. Por  parte do medio urbano, o rural observase como terreo edificable 

de segunda residencia. Por parte do rural, o medio urbano é o lugar ó que 

desprazarse para facer uso de servicios. Non existe unha concepción integral 

do termo municipal o que provoca graves disfuncións no funcionamento do 

mesmo e no aproveitamento das potencialidades de cada unha das zonas. 

Facer máis cidade e, á vez, máis campo, sería a síntese dos dous modelos, o 

urbano e o territorial. A experiencia demostra que estes dous modelos poden 

manterse e desenvolverse se o modelo de mobilidade potencia a configuración 

de nó ou núcleos, obstruíndo o paso á dispersión urbana. 

O modelo territorial vai acompañado doutros modelos, en particular o de 

mobilidade, que o caracterizan e o manteñen organizado e en funcionamento. 

O modelo de ocupación urbana do territorio que se propón é polinuclear, de 

núcleos compactos e complexos. Isto permitiría plantexar que a estructuración 

do territorio non se basee tanto nas estradas, autovías ou autopistas, e dar 

paso ó ferrocarril como creador de nós urbanos. 
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O consumo de recursos naturais, incluído o solo, é menor e, polo tanto, o 

modelo é máis sostible que o de metabolismo que proxecta a urbanización 

dispersa. 

O centro da cidade de Ourense sempre concentrou a maioría da actividade, 

feito que influíu negativamente nas zonas periféricas urbanas en todos os 

aspectos. As deficiencias dos barrios non foron subsanadas na forma debida. 

Especialmente en zonas moi sensibles situadas no límite entre a cidade e o 

entorno rural (Cruz Alta, Covadonga, Cuña, Paraíso, Zona 21,...etcétera) onde 

as diferencias aumentan.  

É preciso potenciar o uso do espacio público entre todas as zonas urbanas. 

Intervencións puntuais e emblemáticas son capaces de conseguir o despegue 

integral dun barrio ou zona, cunha transformación profunda a través de 

posteriores iniciativas. Por iso é importante buscar vectores significativos de 

actividade, por exemplo un gran museo, unha estación central, que poidan 

constituír o eixe de desenvolvemento da nova área de centralidade. 

É preciso definir o modelo policéntrico de Ourense, para o cal proporanse as 

seguintes accións: 

Definición dun modelo policéntrico, coa consolidación de novas áreas de 

centralidade con idéntica calidade de vida e servicios que a cidade central, por 

exemplo servicios de xestións municipais que eviten o desprazamento ó centro.  

 Conservación do patrimonio construído e da estructura urbana da 

cidade.  

 Dotación de servicios públicos esenciais e modernos.  

 Intervencións sociais para garantir un equitativo desenvolvemento 

social e económico de todas as zonas urbanas. 

 Aumento da calidade de vida da poboación dos barrios.  

 Actuacións públicas en obras de urbanización, servicios e zonas 

verdes, implantación de dotacións que axuden á integración do 
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barrio. Apoio ás obras de rehabilitación de edificacións existentes 

(ARI).  

 Programas de concienciación social de valoración das iniciativas 

realizadas. Actuacións de dinamización da poboación (culturais, 

sociais, etcétera). 

 Aumento das dotacións públicas e mantemento ou mellora das 

existentes. Creación de fluxos de circulación de persoas cara 

determinadas zonas da cidade, para elevar a súa integración no 

tecido urbano e mellorar a súa relación có centro e as súas propias 

potencialidades económicas e sociais. 

A “Axencia de Ecoloxía Urbana”, citada no apartado do espacio público é 

explicada na parte final do documento, tamén levaría a cabo as súas funcións 

relativas á ordenación do territorio e mobilidade. 

Na liña de establecer novas centralidades baséase a seguinte proposta: 

3.8.2. Ourense cidade termal: Proposta de novas centralidades  

Si analizamos o territorio e os recursos e dunha forma rápida poderían 

establecerse 5 grandes focos que articulados entre si poderían estructuran o 

modelo termal na cidade. 

1. En primeiro lugar; a zona da Mariñamansa (zona sur de la cidade). 

Nesta zona concéntranse na actualidade gran parte das dotacións 

públicas da cidade: Palacio de Exposicións, pavillón de deportes Paco 

Paz, uns 10.000 m2 de terreo municipal, instalacións de Caixa Nova 

agora infrautilizadas e conectase cá cidade mediante varios polígonos 

nos que se obteranse importantes cesións de terreos dotacionais e 

zonas verdes, se somos capaces de definir a súa ubicación dende o 

Concello, creando un área loxística de primeiro nivel. Sería o foco 

canalizador de la zona sur 

2. La 2ª zona representa o eixe formado dende o Barbaña, antiga Cárcere 

do Progreso, Baños do Outeiro, As Burgas, Centro Histórico, có novo 
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Auditorio, a Biblioteca e Arquivo Histórico Provincial, escola de música,  

cá súa futura conexión cós grandes parques del Montealegre (uns 

100.000 m2) e o de Caracochas de 500.000 m2. Este eixe estructura a 

cidade no sentido Este-Oeste e representa a gran referencia cultural, 

patrimonial e medioambiental da cidade. 

3. O terceiro foco está en la estación da Ponte, onde aproveitando a 

creación da nova estación do AVE, que debe estar no centro da cidade. 

Permitirá actuar como a gran porta da cidade, na que xunto á estación 

debe xurdir a integración dos barrios da Ponte e o Vinteún, articulada 

con zonas de ocio vinculadas ó noso potencial turístico.  

4. O 4º foco é a zona de Mende, próxima á Universidade. Nesta zona debe 

de desenvolverse todo o relacionado con I+D, saúde, investigación, 

ensinanza.... É posible pensar en equipamentos non existentes neste 

momento a nivel estatal, como por exemplo un centro termal de 

recuperación de alto rendemento para deportistas de elite. 

5. Todos estes eixes poden estar relacionados, peonilmente, por 50 Km de 

ríos (o noso 5º foco), totalmente acondicionados, Barbaña, Barbañica, 

Miño e Lonia, recollendo todos os percorridos termais de A 

Chabasqueira, Outariz, cámping de Untes e no sentido contrario ata 

Barra de Miño en Coles e completando as instalacións nas zonas 

municipais do campo da feira e terreos privados adxacentes. 

Pódense consultar as propostas de centralidade no mapa adxunto nos anexos 

“Un novo modelo territorial”, e profundizar sobre este tema. 

Asistiríamos a un proceso multiplicador para toda a cidade e para toda a 

provincia. 

Ourense cidade termal, non soamente é o proxecto de cidade e de provincia 

para os ourensáns, é un proxecto fundamentalmente estratéxico para Galicia, 

xa que supón articular o interior do país. 

As propostas recollidas neste senso amósanse a continuación: 
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Propostas recollidas  3.8-1 Modelo de cidade termall 

 

3.9. O Modelo de Mobilidade 

É preciso abordar no concello de Ourense e posiblemente na súa área de 

influencia un modelo de mobilidade e usos do espacio público máis sostible, 

que integre as diferentes redes (de vehículos privados, de transporte público, 

en bicicleta ou a pé), que considere a carga e descarga de mercancías, o 

aparcamento, os diferentes elementos que se dan cita no espacio público 

(mobiliario, vexetación,...) e propoña solucións ás disfuncións actuais: ruído, 

emisións contaminantes, inseguridade... 

A cidade de Ourense, posúe moito tráfico a pesar da súa dimensión. Unha das 

razóns é o seu deseño urbanístico tecido na urbanización de rúas estreitas, sen 

amplos bulevares que desconxestionen o tráfico. Ademais carece de viais de 

Modelo de cidade termal 

 A cidade debe poñer en valor tódolos recursos potenciais, patrimonio, medio ambiente,

os ríos, os núcleos rurais, e ser capaz de integralos 

 Creación dunha nova área de centralidade, unha gran zona expositiva-lúdica-interactiva

no Campo da Feira para servir de iniciativa emblemática do desenvolvemento do

proxecto 

 Completar as termas existentes nas Caldas, Tinteiro, remodelando o campo da Feira. 

 Utilizar a chegada do AVE como dinamizador da zona da Ponte e do Campo da Feira,

aínda que quizais chegamos tarde polo trazado previsto que non se considera o mais

adecuado. 

 Creación dun entorno termal abarcando as dúas casas de baños, a cárcere antiga e o

recinto do mercado. 

 Elementos de interese turístico como vehículos de transporte colectivo histórico (tipo

tranvía de cabalos ou eléctrico), posible funicular, elevador ou similar a Montealegre

para a súa integración e uso real como parque urbano e para mellorar o acceso peonil 

 Potenciación do barrio de A Ponte coa creación dunha nova centralidade urbana, ligada

á súa historia e desenvolvemento e con integración de diversos elementos (transporte,

zonas públicas, dotacións públicas e privadas, museo do ferrocarril e do barrio) 

 Xeración de ilusión e autoestima dos ourensáns cara un proxecto común 

 Transmitir o proxecto termal cara ó exterior 
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circunvalación completas, polo que o tráfico concéntrase en contadas rúas 

cunha conxestión de vehículos. 

Pola contra os espacios peonís e de esparcemento ambiental creado na beira 

do río Miño, son moi apreciados polos ourensáns e turistas ocasionais. 

O Plan Xeral de Ordenación Urbana de 1986, contemplaba varias 

circunvalacións, que nunca foron executadas. O novo Plan Xeral de 

Ordenación Municipal, lonxe de atallar os problemas herdados, semella con 

algunha planificación, incrementalos. 

A entrada en funcionamento do acceso centro da autovía (A-52), agravado por 

ser de por si unha zona colapsada de tráfico, obriga a repensar un modelo de 

mobilidade para Ourense. 

O modelo de mobilidade debe integrar todos os tipos de desprazamentos, o 

transporte público, o vehículo privado, a bicicleta e a rede peonil (incluíndo a 

accesibilidade). 

3.9.1. Mobilidade sostenible e espacio público  

O concepto de mobilidade sostible xurde como a resposta ós impactos sociais, 

económicos e ambientais derivados do uso intenso dos vehículos a motor. O 

vehículo privado resulta ser o medio de transporte que máis solo ocupa, máis 

combustible consumo e máis externalidades xenera (accidentes, 

contaminación, ruído, intrusión visual, conxestión, etc). Ase mesmo, dende o 

punto de vista de moitos usuarios, o coche privado continua sendo moi ben 

valorado e desexado, por encima do resto dos medios de transporte, en parte 

pola súa imaxe mediática de liberdade e estatus social que aporta, pero tamén, 

porque os seus usuarios non han de pagar as numerosas externalidades que 

provocan dentro do ámbito urbano. 

Pero todo conductor é tamén viandante, e son principalmente estes os que 

saen perdendo a progresiva ocupación do espacio público por parte do coche. 

A cidade e o espacio público son conceptos intimamente ligados. 

Historicamente o cidadán ocupou todo o espacio público, pero a perda deste 
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como lugar de paseo, de encontro, de dialogo, de xogo e de intercambio 

erosionou o concepto de cidade. Aló onde desaparece o espacio público 

desaparece a cidade e só temos urbanización. O espacio público, no que os 

cidadáns poden desprazarse sen coaccións hace cidade e, unha cidade con 

gran calidade de vida.  

A demanda de espacio por parte do automóbil xenera a ocupación do espacio 

público por parte da circulación e o aparcamento en detrimento doutros usos e 

funcións urbanas. A perturbación do espacio público causada polo exceso de 

vehículos, contaminación, ruído, etc. deriva en perdas sensibles de 

oportunidades de comunicación e socialización. Recuperar as rúas como 

espacio non só para camiñar en condicións óptimas, senón tamén como un 

espacio de lecer e relación resulta fundamental se se quere mellorar a calidade 

de vida das nosas cidades. 

O ámbito urbano é polo tanto, máis aló das políticas xerais de transporte e da 

construcción de grandes infraestructuras, onde se concreta a rede de estradas 

e a súa regulación e distribución da sección entre calzadas, aparcamentos e 

espacio para viandantes; en definitiva, a forma e características do espacio 

público está destinado ós fluxos de transporte. A solución ós problemas de 

mobilidade urbana, pasa polo cambio modal cara a medios de transporte máis 

sostibles i non virá só da promoción e mellora dos outros modos; senón que fai 

falla ademais aplicar medidas de contención e restricción no uso do coche. 

Có obxectivo final de mellorar a calidade de vida dos nosos barrios, 

democratizar o uso do espacio público e promover formas de moverse máis 

sostibles, proponse primeiro, avaliar a sostenibilidade do modelo actual de 

mobilidade das persoas e de distribución urbana de mercancías establecendo 

unhas técnicas e un conxunto de indicadores capaces de valoralas e, segundo 

propoñer novas formas de entender o espacio público e a mobilidade.  

Estes plantexamentos son coherentes cós obxectivos e directrices para a 

mobilidade inclúense na Estratexia Europea de Medio Ambiente Urbano . 

Os principios orientadores son: 
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 Reducción da dependencia respecto ó automóbil. 

 Incremento das oportunidades dos medios alternativos e de 

menor impacto ambiental.  

 Reducción dos impactos dos desprazamentos motorizados 

 Evitar a expansión dos espacios dependentes do coche 

 Reconstrucción da proximidade como un valor urbano 

 Recuperación da convivencia no espacio público 

 Aumento da autonomía dos sectores sociais sen acceso o coche. 

3.9.2. Problemas asociados ó modelo de mobilidade actual 

 Contaminación atmosférica debida ó transporte 

 Efecto barreira 

 Conxestión circulatoria 

 Seguridade e accidentalidade 

 Intrusión visual do vehículo privado 

 Apropiación funcional do espacio público 

3.9.3. Tendencias do modelo de mobilidade actual 

 Expansión da urbanización dispersa ou baseada no vehículo 

privado 

 Incremento dos espacios de actividade dependentes do coche 

(centros comerciais polígonos industriais, parques empresariais, 

etc.) 

 Cultura da mobilidade (cunha percepción singular de tempos i 

distancias na cidade, de pretendidos dereitos de circulación e 

aparcamento) 

 Creación de infraestructuras que desequilibren máis aínda o papel 

dos outros modos de transporte. 
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 Xestión de infraestructuras dende o punto de vista da 

optimización da circulación e o aparcamento. 

 Deterioro de servicios e equipamentos de proximidade (sistemas 

públicos de educación e sanidade) 

 Novas demandas de ocio, educación, sanidade, etc. Apoiadas en 

servicios e equipamentos afastados 

 Destrucción do espacio público como consecuencia da adopción 

de determinadas tipoloxías edificatorias. 

3.9.4. Proposta do Plan de Mobilidade 

O viandante é o elemento de referencia á hora de facer cidade. A condición de 

viandante é a máis importante xa que moitas persoas non dispoñen de vehículo 

e todos os automobilistas devienen viandantes nun momento ou outro. Polo 

tanto, favorecer as condicións en que se despraza o viandante supón unha 

mellora universal e integradora.   

Para ofrecer unha mobilidade continua e segura ós viandantes é necesario un 

espacio  público suficiente e de calidade, é dicir, sen interrupcións nin 

obstáculos que dificulten os seus desprazamentos. É por este motivo polo que 

fai falta ir máis alá das zonas de viandantes tradicionais (que a maioría das 

veces quedan ailladas) creando auténticos eixes que vinculan espacios, 

instalacións, actividades e residencias e que unen puntos distantes dentro da 

mesma cidade. Estes eixes favorecerán tamén a mobilidade en bicicleta e 

serán complementarios da rede de transporte colectivo. A construcción dos 

novos eixes é posible ofrecendo ó tránsito privado de paso unhas vías 

específicas de xeito que interfiran o mínimo possible coas outras redes de 

mobilidade 

3.9.5. Fases dun Plan de Mobilidade Sostible 

Os requisitos precisos para desenvolver un Plan de Mobilidade pódense 

sintetizar no seguinte conxunto de etapas: 
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1. Recoñecemento dos obxectivos xerais e dun marco ideolóxico, 

establecidos nos principios de sostenibilidade. 

2. Diagnoses da situación. Análise por parte do equipo técnico da 

mobilidade actual e a prospectiva tendencial . 

3. Definición dos obxectivos específicos de acordo á realidade municipal 

4. Recoñecemento da metodoloxía proposta en base ó modelo urbano 

existente e ós criterios por acadar un novo modelo de mobilidade  

5. Definición de propostas de acción. 

6. Deseño e validación técnica das actuacións propostas. Todas as 

propostas contemplan un proceso de deseño, revisión e validación 

mesturando os usos dos diferentes ferramentas técnicas, sendo á vez 

coherentes cós obxectivos xerais e específicos e có resto das propostas. 

7. Información, comunicación e participación deliberativa da cidadanía e os 

axentes implicados. 

8. Documento de consenso do Plan de Mobilidade Sostible. 

9. Plans de actuacións. Programa estratéxico para a implementación do 

Plan. En función da conxuntura política, recursos económicos ou da 

interrelación con outros programas, fai falla definir un plan de actuacións 

que ordene e priorize cada unha delas. 

10. Seguimento do plan de actuación. Mediante indicadores pódense 

monitorizar os adiantos realizados.  

11. Correccións sobre o plan de actuación. A miúdo cometese o erro de 

querer realizar as correccións directamente sobre o Plan de Mobilidade, 

sobre o cal existe un consenso e unha visión a longo prazo, cando 

deberíanse realizar sobre o programa de actuación, analizando os 

motivos polos cales non se acadaron as expectativas esperadas. 
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Todo aquelo referente a mobilidade podería ser levado a termo pola “Axencia 
de Ecoloxía Urbana”, proposta xa citada anteriormente, e que pola súa 

transeversalidade e carácter técnico volverá a aparecer. 

3.9.6. As redes da mobilidade 

A rede viaria 

As actuais redes viarias proxectadas son: 

 Distrito Norte 

- Circunvalación Norte: Ten unha transcendencia intercomarcal xa 

que , ademáis de utilizarse como rede de circunvalación na 

cidade, resolve as conexións viarias dunha zona estratéxica do 

municipio. 

- A Zona Noroeste: dende o barrio Vinteún ata Oira, Peliquin e 

Coiñas, depende directamente da conexión coa zona Sur por 

medio da nova ponte das Lagoas e o seu acceso desde Oira, así 

como o paso baixo o trazado do ferrocarril. Todo isto conforma un 

conxunto cunha transcendencia e prioridade de primeira orde 

para o desenvolvemento desta zona Norte. 

 Distrito Oeste 

- Glorieta na N-525: Na zona da Farixa e o vial transversal que se 

accede desde a mesma á zona hospitalaria, o bulevar coa N-525, 

que vai dende a praza da Lexión e o paso baixo rasante da 

devandita praza. O acceso centro que se está a executar.  

 Distrito Este 

- Conexión da zona Hospitalaria de Mariñamansa con Barrocanes e 

o chan urbanizable A6, a través do Bulevar Transversal desde N-

525.  
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- Vial que enlazará a zona da leira Mariñamansa coa Av. da 

Universidade.  

- Vial que continua a Av. Universidade e que enlaza coa zona de 

Rairo coa Circunvalación Este. 

O uso da bicicleta 

A utilización da bicicleta como ferramenta de mobilidade contribúe a mellorar a 

calidade de vida, é saudábel, e ten numerosas vantaxes tanto para o individuo 

como para a sociedade: 

- A bicicleta é un vehículo silencioso, limpo, asequible e sostible.  

- Axuda a reducir a conxestión nas cidades e axuda a facer o tráfico 

máis seguro e fluído.  

- Mellora a cohesión social e ofrece independencia e liberdade.  

- Precisa pouco espacio de estacionamento e mellora a calidade dos 

espacios públicos.  

- É unha ferramenta de mobilidade rápida para distancias curtas.  

- Aumenta as oportunidades de ocio, deporte e turismo.  

- Mellora a saúde física e mental por ser unha actividade física 

moderada.  

A participación da bicicleta no transporte incrementa e mellora. Pode constituír 

un medio eficaz de acceso ao transporte público e alternativa ao coche e a 

moto para un 50% dos desprazamentos curtos 

A bicicleta, así plantexada, é un medio de desprazamento máis e polo tanto 

necesita o seu espacio público pensado especificamente.  
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O ferrocarril 

Outro factor importante para a mobilidade en Ourense constitúeo a chegada do 

AVE, que debe ser outros dos eixes de transformación da cidade. Non so ten 

que centrarse a actuación nos aspectos ferroviarios, ten que ser un verdadeiro 

revulsivo para o barrio de A Ponte, de forma que se equilibre o peso entre as 

dúas partes da cidade separadas polo río Miño. A propia historia e nacemento 

do barrio está ligada ó ferrocarril e de novo teñen que ser as novas 

expectativas ferroviarias as que xeren un cambio e valorización integral do 

barrio. O recinto de Ourense-Empalme ten que ser o eixe da actuación, sen 

descoidar outras zonas do barrio e da cidade. Téñense que instalar novas 

dotacións e servicios. 

Do mesmo xeito proponse a creación dun sistema de cercanías aproveitando 

as dúas vías que cruzan a area metropolitana de Ourense. A creación dun 

sistema de cercanías no entorno metropolitano de Ourense aproveitando as 

liñas existentes (Ribadavia – Carballiño – Taboadela /Polígono – Barra de 

Miño) cós seus correspondentes aparcamentos disuasorios permitería un 

aproveitamento das liñas que fragmentan a cidade (xa que reportan serios 

inconvenientes a nivel de cohesión da cidade, polo menos poden aportar algún 

benefício directo á cidadanía). En especial se contempla a posibilidade de dotar 

do servicio ós núcleos poboacionais a un radio duns 30 km arredor de 

Ourense, incluíndo o Polígono e potenciar a utilización do tren. 

As propostas recollidas no eido da mobilidade foron sintetizadas e agrupadas 

na ficha que amósase ó final do documento que consiste na proposta da 

elaboración dun “Plan de Mobilidade” que establezca as carestías e os 

mecanismos axeitados para la consecución dunha cidade na que a mobilidade 

resólvese mediante a participación activa e eficaz do transporte público, os 

recorridos peoniles (mellora do espazo público e a accesibilidade) e a bicicleta. 

Sen esquezer a mobilidade do vehículo, que debe  
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As propostas centradas na mobilidade son as seguintes:  

Propostas recollidas  3.9-1 Mellora do sistema vial 

 

Propostas recollidas  3.9-2 Melloras e medidas disuasorias do tráfico de vehículos 
privados 

 

Mellora do sistema vial 

 Mellora da sinalización da cidade 

 Modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal esixindo nos viais de nova

construcción un área reservada para peóns e bicicletas 

 Reordenación integral das circulacións de tráfico que xeran os grandes fluxos de

vehículos cara o centro urbano 

 Terminar a circunvalación da cidade, mellorando a comunicación das distintas

zonas entre si, e evitando o tráfico interno innecesario.  

 Rematar a dotación de vías de comunicación de alta capacidade que comuniquen

Ourense con outras cidades. 

 Mellora do Plan de sinalización rural e paneis informativos  

Melloras e medidas disuasorias do tráfico de vehículos privados 

 Optimizar o control semafórico 

 Plan de aparcamento de vehículos, que permitan liberar o espacio público para

novos usos 

 Plan de ordenación do tráfico e do acceso ó centro urbano  

 Creación de illas peonís e áreas de pacificación do tráfico 
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Propostas recollidas  3.9-3 Mobilidade en bicicleta 

 

Propostas recollidas  3.9-4 Fomento do ferrocarril 

 

Mobilidade en bicicleta 

 Proposta estratéxica de ciclovías (normativa, infraestructuras, fomento, financiación) 

 Deseñar a infraestructura de xeito que eviten conflictos entre ciclistas e outros 

usuarios da vía pública, mediante a separación dos diferentes tipos de transportes 

e/ou a reducción da velocidade e do volume de tráfico motorizado que é a maioría 

das viaxes  

Incremento das infraestructuras (ciclovías e aparcamentos seguros contra roubos) 

para a utilización da bicicleta no urbano e no interurbano  

 Intensificar a promoción da bicicleta, despregar o seu potencial e mellorar o clima 

favorable á mobilidade en bicicleta  

 Destino de máis recursos á financiación de proxectos de promoción da bicicleta e 

previr financiación suficiente para a xestión posterior e mantemento das 

infraestructuras ciclistas 

 Impulsar políticas e campañas de promoción da bicicleta.  

 Recoñecer á bicicleta valor e funcionalidade igual que ós demais medios de 

transporte. 

Fomento do ferrocarril 

 Plan de integración e aproveitamento do sistema xeral ferroviario interurbano  

 Creación dun sistema de cercanías no entorno metropolitano de Ourense 

aproveitando as liñas existentes (Ribadavia – Carballiño – Taboadela /Polígono – 

Barra de Miño) cós seus correspondentes aparcamentos disuasorios.  

 Estudio da integración do AVE na cidade: 

 Soterramento de liñas de ferrocarril para o seu uso en superficie 

pública 

 Supresión de pasos a nivel 

 Adecentamento do entorno das vías ferroviarias e corredoiras 

verdes 

 Conversión da estación de Ourense-Empalme con dito motivo nun centro 

intercambiador de viaxeiros e área de espacios libres públicos, dotacións e servicios

 Valorización do patrimonio ferroviario (inmobilizado e material móbil) para a súa 

musealización 
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Propostas recollidas  3.9-5 Educación vial e sensibilización 

 

Propostas recollidas  3.9-6 Mellora das redes peonís 

 
 
 
 
 

Educación vial e sensibilización 

 Potenciar o Parque Infantil de Tráfico. 

 Realización de campañas de sensibilización e educación vial principalmente para 

nenos e persoas maiores  

 Realización de campañas de sensibilización encaminadas á reducir a conxestión dó 

trafico e a fomentar o uso de bicicleta, camiñar e do transporte público para mellorar 

a saíde e calidade de vida dos cidadáns  

Mellora das redes peonís 

 Implementación do Plan de Accesibilidade de Ourense. 

 Supresión de barreiras arquitectónicas, iniciando este proceso nos equipamentos 

municipais, e aplicando criterios de accesibilidade á distribución do mobiliario 

urbano. 

 Garantir o cumprimento da normativa vixente en materia de eliminación de barreiras 

arquitectónicas. 

 Análise do tráfico peonil (protección ó peón) 

 Aumentar a accesibilidade ós espacios verdes   

 Accións de supresión de barreiras constructivas en parques , xardíns e zonas 

verdes en xeral 

 Remodelación das beirarrúas e calzadas para favorecer a mobilidade de diminuídos 

físicos e persoas maiores 

 Facilitar os desprazamentos peonís en detrimento do vehículo privado, aumentando 

as zonas peonís, en especial nas zonas centrais da cidade 

 Creación de itinerarios verdes 

 Mellora do mobiliario e das instalacións urbanas  

 Remodelación das beirarrúas e calzadas, para favorecer a mobilidade das persoas 

con discapacidades físicas, ou das persoas maiores.  
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Propostas recollidas  3.9-7 Autobús e transporte colectivos 

 

Autobús e transportes colectivos 

 Creación da Entidade do Trasporte Metropolitano. 

 Mellora do transporte público: planificación dos percorridos, cumprimento dos 

horarios, sinalización e información nas paradas. 

 Plan de transporte metropolitano e de conexión có rural  

 Incorporación das novas tecnoloxías nos transportes públicos (pantallas interiores, 

información ós pasaxeiros do tránsito, sistemas de megafonía...) 

 Flota accesible: Adquisición de novos sistemas e equipos que melloren a 

accesibilidade do transporte público ás persoas con dificultades de mobilidade 

(semáforos para invidentes, ramplas de acceso de autobuses, desenvolvemento de 

aplicacións para que os invidentes reciban información sobre as liñas de autobús...). 

 Posta en funcionamento dun servicio de transportes ecolóxicos para usuarios das 

ribeiras do Miño (tranvía tirado por cabalos, transporte eléctrico...) 

 Mellora do servizo de transporte público específico para as áreas rurais (“bus de 

barrio”, “bus á demanda”). 
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4.  A COMPLEXIDADE 

Etimoloxicamente, a complexidade é un tecido (complexus: aquelo que está 

tecido en conxunto) de constituíntes heteroxéneos inseparablemente 

asociados: presenta o paradoxo do un e o múltiple. 

A primeira vista, a complexidade é un fenómeno cuantitativo, unha cantidade 

extrema de interaccións e interferencias entre un número moi grande de 

unidades. Pero a complexidade non abarca  soamente cantidades de unidades 

e interaccións, abarca tamén incertezas, indeterminacións, fenómenos 

aleatorios. En certo sentido, a complexidade sempre está relacionada có azar. 

A complexidade está ligada así a unha certa mestura de orde e desorde, 

mestura íntima que nos sistemas urbanos pode analizarse, en parte, facendo 

uso do concepto de diversidade, ó igual que nos sistemas naturais se fai coa 

biodivesidade. Os organismos vivos e sobre todo o home e as súas 

organizacións, son portadores de información e atesouran, de forma dinámica 

no tempo, características que indícanos o grado de acumulación de 

información e tamén da capacidade para influír significativamente no presente 

e controlar o futuro. 

O tecido de constituíntes heteroxéneos (a complexidade) que interésanos facer 

crecer en Ourense en principio, son as actividades económicas, institucións e 

asociacións urbanas, é dicir, todo aquelo que está organizado e que se 

acomode ó conxunto de obxectivos estratéxicos da cidade. 

As organizacións teñen atributos diferentes que desenvolven actividades tamén 

especializadas que fan posible a división do traballo. A inmensa maioría dos 

cidadáns, de forma voluntaria ou retribuída, forman parte dunha ou varias das 

organizacións urbanas e estas teñen obxectivos específicos que se impoñen, 

nas horas de traballo, ós propósitos dos individuos membros da organización. 

De feito, as organizacións teñen o estatuto de persoas xurídicas no estado de 

dereito, con dereitos e deberes similares ós das persoas físicas. 
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4.1. Diversidade económica 

4.1.1. A tendencia á complexidade dos sistemas 

Todo o que está organizado na Biosfera tende a aumentar en complexidade 

sempre que existan os recursos necesarios para que sexa así. En efecto, os 

dous procesos evolutivos dos sistemas na Terra: a evolución das especies e a 

sucesión dos ecosistemas, sufriron e sofren cambios no tempo que teñen como 

tendencia ó aumento da complexidade. Os sistemas urbanos tamén aumentan 

en complexidade e así se pode recoñecer, ó menos intuitivamente, entre os 

asentamentos humanos de calquera época e nos sistemas urbanos actuais. A 

medida que vai pasando o tempo, incorporáronse novas actividades diferentes 

e aumentaron o número. 

4.1.2. Complexidade vs. simplificación 

As sociedades agrarias nas nosas latitudes caracterizáronse por unhas 

concentracións urbanas limitadas onde se reunía boa parte dos excedentes e 

da complexidade que aportaba o campo. Estes núcleos urbanos estaban 

rodeados por enormes extensións de cultivo. Os cultivos, de feito, son 

ecosistemas nos seus primeiros estadíos de sucesión, é dicir, son áreas moi 

simplificadas. Isto é así porque o home establece unha relación directa e 

interesada para determinados vexetais e fai o posible por escorrentar ó resto 

de organismos, por exemplo con praguicidas. Cando o home abandona os 

cultivos, o campo énchese de herbas, despois de arbustos e máis tarde de 

árbores os cales virán acompañados dun sinfín de organismos animais facendo 

que o proceso da complexidade aumente. 

Nas sociedades industriais, preferentemente anglosaxonas, os cultivos deron 

paso á “plantación” de edificios que ocuparon rexións enteiras, separando os 

usos residencias, dos usos industriais, dos usos de compra, dos usos 

terciarios, dos campus universitarios, dos das áreas de ocio. É o chamado 

funcionalismo que destina “unha” función a cada territorio, coa suposta idea de 

buscar a racionalidade. Cada función urbana: residencial, industrial, etc… é 

comparable en termos de información organizada ó campo de patacas, de 
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cebada, etc… e o resultado é unha simplificación do territorio onde os obreiros 

só se atopan con obreiros nos polígonos industriais, os estudiantes con 

estudiantes nos campus universitarios, é xente moi similar que está interesada 

en cuestións parecidas nas urbanizacións de casiñas unifamiliares. 

Os excedentes, as plusvalías, etc… van a parar ós centros urbanos que 

convértense en centros de negocios e que son, á vez, os que controlan o 

territorio. A súa posición maniféstase formalmente con rañaceos e a posición 

de cada actividade pola ocupación do solo máis central (máis caro). 

A complexidade do conxunto destes sistemas urbanos é elevada pero non así 

as partes que constitúeno. Ocupan bastas extensións de territorio e é a mellor 

plasmación da estratexia para competir fundamentada no consumo de 

recursos; de feito, substituíronse vexetais por edificacións que son máis 

rendibles porque encarecen o solo e consumen máis materiais, máis enerxía e 

máis auga. Se no caso do campo de cultivo o que se necesitan son plantas de 

crecemento rápido, no caso dos sistemas urbanos créanse estructuras de 

maior consumo e máis acelerado. Trátase de ir creando novas superficies 

urbanizadas moi pouco diversas e recoller froitos dunha organización nova e 

simplificada. Nestes sistemas, a eficiencia, é dicir, a cantidade de recursos que 

se deberán de consumir para manter (ou crear nalgúns casos) unha unidade de 

información organizada, é moi baixa. 

Esta é na actualidade a tendencia xeral de producir cidade, unha tendencia 

claramente insostible, que supón unha artificialización urbana, polo tanto, 

irreversible, da maior parte do territorio con pendente menor ó 10% (solo chan). 

As cidades sudeuropeas atesouraron, ó longo dos tempos, unha misticidade de 

usos e funcións que as caracterizan. Boa parte dos edificios acollen diversos 

usos e cada barrio alberga de todo e en cantidade. A residencia, o mercado, a 

igrexa, o comercio, os servicios, etc… están próximos e proporcionan a maior 

parte das funcións urbanas. A complexidade nestas cidades é elevada na 

maior parte do seu tecido. 
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Algunhas delas sufriron, froito das tendencias importadas antes expresadas, 

unha terciarización aguda do seu centro e un desprazamento máis ou menos 

acusado da poboación. 

A estratexia de aumentar a complexidade, sen necesidade de aumentar 

substancialmente o sistema disipativo é a alternativa ó actual modelo que 

basea a súa competitividade en aumentar a periferia disipativa. A mesma 

competitividade, ou aínda en maior grado, pódese conseguir aumentando a 

información organizada dos núcleos actuais sen necesidade de malgastar máis 

espacio e facendo máis eficiente a organización e os procesos de consumo 

enerxético. Trátase de facer máis ensanches e menos urbanizacións dispersas. 

Dentro da estratexia de aumentar a complexidade dos ecosistemas urbanos, 

hai que ter en conta que a adicción dunha cantidade similar de información a 

dous sistemas diferentes enriquece máis a aqueles sistemas que, para 

empezar, xa tiñan máis información. As informacións non se suman, 

multiplícanse. 

4.1.3. A complexidade, un criterio básico para a planificación 

En relación ó entorno urbano proponse aumentar a complexidade en xeral e en 

determinadas áreas en particular, e que sexa este aumento un obxectivo da 

planificación futura da nosa cidade. As razóns que xustifican este obxectivo 

son, entre outras, as seguintes: 

O aumento da complexidade na cidade supón aumentar a misticidade de usos 

e funcións urbanas, o cal permite un acceso á cidade sen restriccións. Como 

viuse no apartado da compacidade, a distribución dispersa no territorio da 

cidade difusa non permite o acceso fácil á cidade da maioría de cidadáns. 

O aumento da complexidade nun espacio limitado supón un aumento de 

traxectorias de relación entre os diversos portadores de información, o cal 

permite o aumento de sinerxías de todo tipo, entre elas as propias das 

economías de aglomeración e de urbanización. Por outro lado, os sistemas 

compostos de partes heteroxéneas comprenden máis circuítos recorrentes 

reguladores. A proximidade entre complementarios (empresas, centros de 
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investigación, centros de formación, administración, organizacións non 

gobernamentais, etc…) permite que os recursos humanos, tecnolóxicos e 

financeiros teñan maior probabilidade de encontro bilateral e de encontro 

integral e múltiple. 

O aumento das probabilidades de contacto entre os “diversos” proporciona 

unha das características básicas das cidades complexas: a creatividade. 

No caso particular de Ourense, atopamos diversas razóns para querer que se 

cumpran estes obxectivos: 

 A forte dependencia do municipio do sector terciario, correspondente 

principalmente á Administración e o comercio, fai que a diversidade 

non sexa moi elevada xa que a administración non é a canle máis 

óptima para a diversificación. 

 Sector secundario atópase principalmente dominado pola 

construcción, pero esta desenvolvese a nivel local, ó igual que 

sucede coa industria e empresas, que teñen un escaso potencial de 

exportación.  

 Sector primario non ten especial relevancia. 

É necesario reter capital humano diversificando a oferta cultural e formativa e 

incentivar o tecido empresarial, tanto en cantidade como en diversidade, e por 

elo realízanse as seguintes propostas 

Tendo en conta que a xeración de actividade económica innovadora e diversa 

é unha das prioridades para acadar unha cidade complexa desenvolveuse 

unha proposta chamada “Economía sostible” e que se pode consultar có 

resto das propostas estratéxicas ó final do documento. Tamén incide na 

diversidade de actividades económicas, en concreto do xenero cultural a 

proposta estratéxica “Ourense Cultural”, e “Ourense Termal” 



  PLAN DE ACCIÓN  – CONCELLO DE OURENSE 
 

 

53 
 

A cidadanía amósase especialmente sensible no tema, e expresou na 

participación as suas propostas que se recollen a continuación, categorizadas 

en: 

 Actividades relacionadas có turismo 

 Reforzo do tecido empresarial existente e creación de novo 

 Dinamización da oferta culural e deportiva 

 Xerar novos focos de actividad económica 

 Favorecer o desenvolvemento económico do rural 

 Ourense: cidade termal 

 Ourense: cidade do transporte 

Actividade relacionadas có turismo 

O turismo, con o sen relación coas termas é un dos eixes económicos que 

debe ser maís potenciado coa finalidade de acadar maior actividade 

económica, existen numerosas propostas neste xeito: 
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Propostas recollidas  4.1-1 Actividades relacionadas có turismo 

 

Reforzo do tecido empresarial existente e creación de novo 

A activación económica do municipio pasa pola necesaria creación de tecido 

empresarial diverso e innovador, apostando pola cultura emprendedora e 

ofrecendo condicións vantaxosas para a implantación de empresas que 

aporten valor engadido, especialmente no sector das enerxías 

Actividades relacionadas có turismo 

 Implementar Plan de Desarrollo Turístico 

 Implementar o Plan Estratéxico Termal 

 Difusión da Oficina de Imaxe e Comunicación de Ourense. 

 Promoción dunha imaxe do municipio asociada a valores de calidade e 

sostenibilidade. Creación do centro de recepción de visitantes de Ourense.  

 Promover unha ampla oferta de turismo ecolóxico (rural e urbán) adaptado as 

tipoloxías de consumidores (infancia/xuventude/adultos/maiores)..    

 Recuperación de camiños do municipio como roteiros de sendeirismo e 

interpretación 

 Garantir o acceso ás persoas con algún tipo de minusvalía ós recursos turísticos en 

igualdade de condicións que ós demáis. 

 Creación de espacios para atracción de actividades á cidade e de fluxos turísticos 

específicos 

 Facer do patrimonio cultural (histórico, artístico, arqueolóxico e antropolóxico) un 

factor diferenciador para o desenvolvemento turístico e cultural.  

 Diversificar a oferta de ocio do entorno do río Miño para atraer á poboación e 

visitantes da cidade, tanto público novo como familiar.  

 Desenrolo da nova identidade corporativa de Ourense: Logotipo + Manual de 

identidade e procedementos + oficina de comunicación.  

 Implantación de un Sicted (Sistema Integral de Calidade Turística en Destinos) 

 Actualizar e mellorar os coñecementos do sector público e privado para mellorar a 

calidade do destino e fomentar a implicación activa dos privados na 

comercialización dos seus negocios e do destino turístico.  

 Plan de captación de inversores hoteleiros e incentivar los criterios de excelencia, 

calidade e exclusividade definidos en el posicionamento. 

 Fomento do turismo de congresos 



  PLAN DE ACCIÓN  – CONCELLO DE OURENSE 
 

 

55 
 

medioambientais (Polígono de Santa Mariña) e aquelas relacionadas coa 

cidade do transporte (loxística avanzada). 

Propostas recollidas  4.1-2 Reforzo do tecido empresarial existente e creación de novo 

 

Dinamización da oferta cultural e deportiva  

Aínda que o tema da cultura e os deportes se vai tratar de novo no capítulo da 

cohesión social, é necesario considerar ambos sectores de actividade como 

actividades xeradoras de diversidade e tendo en conta o alto nivel organizativo 

que requiren a súa importancia na aportación de tecido complexo na cidade. 

Non só a nivel de xeración de emprego senón como creadora de vínculos que 

Reforzo do tecido empresarial existente e creación de novo 

 Activación dun Plan orientado á revitalización do tecido industrial e empresarial no 

municipio, atendendo moi centralmente a apoiar á iniciativa e o emprendemento 

privado (PEMES, cooperativas…) 

 Promoción do comercio local,  situándoo como referente de valores de xustiza e 

sustentabilidade no desenvolvemento da súa actividade 

 Fomento de estratexias que asocien o pequeño comercio local con referentes e 

espacios públicos de ocio para os cidadáns (asociado a zonas peonís)  

 Revitalizar o tecido industrial, creando solo urbanizado a prezos adecuados con 

todos os servicios e la tecnoloxía máis avanzada 

 Creación de máis solo industrial; nomeadamente, creación do gran polígono de 

Ourense; que sexa unha gran plataforma loxística que se complemente e se 

estruture cos existentes ou en proxecto. Dotar de apoio economico e loxistico aos 

proxectos de creación de empresas vencelladas ao medio ambiente. (Polígono de 

Santa Mariña) 

 Novas actividades e a modernización das empresas 

 Subvenciones para instalación de actividades económicas 

 Creación dun centro de distribución de mercancias, aproveitando a situación 

xeográfica do municipio 

 Creación e posta en marcha de medidas de concialición da vida laboral coa familiar 

a través de servizos de garderías e outras actividades nos centros de traballo.  

 Creación dun mercado de traballo fluído e transparente, precisando da ampliación 

do tecido empresarial, de servicios e industrial con empresas especializadas, 

superando o excesivo peso especifico da construcción  



  PLAN DE ACCIÓN  – CONCELLO DE OURENSE 
 

 

56 
 

van moito más aló do que as actividades empresariais poden acadar a hora de 

xerar un tecido social estructurado e con múltiples e beneficiosos intercambios 

de información. 

Propostas recollidas  4.1-3 Dinamización da oferta cultural e deportiva 

 

Xerar novos focos de centralidade 

Ourense no seu conxunto ten unha diversidade aceptable, pero moi 

desequilibrada e descentralizada sobre todo a medida que nos afastamos do 

centro urbano. 

Existe tamén no centro urbano de Ourense fragmentación entre os dous focos 

principais de diversidade que son o centro histórico e O Couto, xa que a 

interconexión entre os mesmos está baleira de diversidade. Por elo proponse 

unha nova estructura da cidade baseada na creación de novas centralidades 

articuladas en torno ás termas e á estación do AVE, tal e como definiuse no 

Dinamización da oferta cultural e deportiva 

 Ampliar á oferta de estudios de Ferramentas dotando a EMMO de máis recursos 

materias e humanos que a posibiliten. 

 Ampliar de xeito razoable e gradual a oferta de idioma na EMI. 

 Creación da Escola Municipal de Imaxe e Son e da Escola Municipal de Danza 

 Consecución da implantación dun ciclo medio de artes escénicas para TALIA. 

 Aumentar o nivel de colaboración entre as instancias culturais públicas e privadas 

 Maior integración das novas tecnoloxías na difusión e creación da oferta cultural 

Accións para dinamizar a creación de emprego no sector cultural. Perspectiva de 

Xénero 

 Aplicar as propostas efectuadas polo programa Cultur@civitas para a superación 

dos obstáculos  

 Potenciar a difusión de actos e programacións culturais no municipio. 

 Promoción de eventos culturais organizados por colectivos da cidade.  

 Confección de proxectos e actividades que promocionen as tradicións e a artesanía 

local e facer delas un factor de desenvolvemento económico e cultural  

 Execución do Plan Director de Deportes 

 Compatibilización dos distintos usos e optimización das instalacións existentes 

(ExpOurenses, escolas, pavillón de deportes...) 
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capítulo de compacidade, baixo o título de “Ourense cidade termal: creación de 

novas centralidades”. 

En relación a cómo afecta á xeración de novas centralidades ó aspecto de 

actividades económicas recóllense as seguintes propostas: 

Propostas recollidas  4.1-4 Xerar novos focos de centralidade economica 

 

Favorecer o desenvolvemento economico no rural 

En relación có medio rural debe favorecerse a implantación de empresas 

ubicadas fora do núcleo urbano, e evitar deste xeito a despoboación e o 

envellecemento do rural. 

Enténdese que a chegada das novas tecnoloxías e da sociedade da 

información achega ós habitantes do rural unha serie de posibilidades que 

antano non tiñan, o que permítelles desenvolver actividades no seu lugar de 

orixe sen ter que desprazarse á capital. Neste senso apuntan as distintas 

propostas recollidas para dinamizar a vida económica (e por ende, social) do 

rural. 

Xerar novos focos de centralidade económica 

 Plan de Equipamentos: Estudio das necesidades relativas ós equipamentos 

 Creación de infraestructura administrativa para a implantación e establecemento de 

oficinas públicas integrais en barrios e zonas rurais (Concello, Xunta, Estado) para 

evitar desprazamentos e trámites  

 Utilizar a chegada do AVE como dinamizador da zona da Ponte 

 Apoiar economicamente e loxisticamente os proxectos de creación de empresas 

vencelladas ó medio ambiente, así como establecer premios anuais e certames, nos 

que se recoñeza o esforzo das empresas que cumpran os criterios establecidos no 

referente ós parámetros. 

 Organizar encontros e comisións de traballo entre empresas e consumidores cara a 

lograr a máxima RSE (Responsabilidade Social Empresarial):  Custes ambientais 

dos productos que consume, o grao de respecto ós dereitos humanos, a garantía de

calidade  
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Propostas recollidas  4.1-5 Favorecer o desenvolvemento económico do rural 

 

Por outro lado, proponse aumentar, tamén, a complexidade dos núcleo urbanos 

a compactar, tal e como se define na proposta da ficha “Un novo modelo de 
territorio” , e pode ser levado a cabo pola “Axencia de Ecoloxía Urbana”. O 

aumento de diversidade proponse proxectala ós sistemas naturais da rexión 

con maior madurez. En medio dos sistemas complexos, urbanos e naturais, 

Favorecer o desenvolvemento económico do rural. 

 Implantación de actividades de ocio sostibles e compatibles có entorno no medio 

rural.  

 Proxectos de etnografía rural nas parroquias do termo municipal (muíños) 

 Apoio económico para la implantación de actividades económicas en los núcleos 

rurais destinadas a fixar poboación (garderías, centros de día, servicios esenciais)

 Dotación de infraestructuras esenciais. Rehabilitación de edificios e actividades 

tradicionais 

 Difundir permanentemente campañas publicitarias destinadas ó consumo de 

productos e servicios ecolóxicos (sector alimentación e bebidas, téxtil,  artesanía, 

termalismo, turismo, etc) de producción local que repercutan no benestar dos 

cidadáns e no potencial do comercio ecolóxico 

Elaborar programas de xestión forestal. 

 Firmar convenios cás Comunidades de Montes para a xestión, manexo e 

explotación do solo forestal. 

 Incentivar la forestación de terras, a silvicultura e xestión sostible do monte  

 Valorizar o Sector Primario 

 Valorización do traballo no campo 

 Promover un uso productivo das terras 

 Ordenación axeitada das terras agrarias, racional e sustentable 

 Promover a iniciativa orientada á transformación dos productos 

 Impulsar o cooperativismo 

 Promover alternativas rendibles ó campo 

 Promover unha xestión sostible dos recursos naturais (a nivel comarcal) 

 Promoción do uso produtivo das terras; entre outras medidas, formúlase a 

necesidade dunha ordenación axeitada das terras agrarias, racional e sustentable, 

que incorpore criterios de xestión sostible dos recursos naturais con carácter 

comarcal. 

 Promoción de iniciativas empresariais orientadas á transformación dos productos 
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debe manterse (porque é estratéxico) un sistema disipativo, conformado por 

áreas de cultivos que alimenten ambos polos. 

Ourense: Cidade Termal 

En relación cás termas e a concepción de Ourense cidade termal proponse a 

xeración de actividades económicas ligadas ó termalismo en todas as súas 

vertentes (turística, sanitaria, cosmética, enerxética...) 

Como vense dicindo, ca presencia das termas en Ourense pode xerar todo un 

tecido económico relacionado con elas, que abarque actividades no solo 

turísticas senón tamén científicas, ludicas, sanitarias, enerxéticas, 

cosméticas...etc, tal e como expresan a propostas recollidas. 

Con este enfoque, o obxectivo sería poñer en valor todos os seus recursos 

potenciais, patrimonio, medio ambiente, os ríos, os núcleos rurais, e ser 

capaces de integralos 

O potencial termal de Ourense é sen dúbida un dous eixes vertebradores nos 

que se debe basear o novo desenvolvemento da cidade. A sabendas de que 

existe o Plan Estratéxico Termal, recentemente aprobado, a Axenda 21 tamén 

desexa unirse á valorización das termas, polo que se considerou sumamente 

axeitada a inclusión da proposta como liña estratéxica “Ourense termal”, o 

detalle da cal pode ser consultado nas fichas de propostas estratéxicas que se 

amosan ó final do documento. Tamén a proposta de “Economía sostible” tén 

en conta a realidade termal de Ourense. 

Propostas recollidas  4.1-6 Plan estratéxico termal de Ourense 

 

Plan estratéxico termal de Ourense 

 Articular Ourense en torno a idea da centralidade das termas e do proxecto

termal. 

 Planificar e estructurar a cidade termal dende varios puntos de vista (lúdico,

turístico, científico...) 
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Propostas recollidas  4.1-7 Cidade de turismo termal 

 

Cidade de turismo termal 

 Xerar unha imaxe termal específica e exclusiva para Ourense. 

 Potenciación e remate das termas existentes na Chavasqueira, Tinteiro, Outariz

e Reza. 

 Creación do centro de interpretación/museo do termalismo. 

 Centro Termal – arqueolóxico de As Burgas. 

 Seleccionar os foros de inversores para transmitir o modelo de cidade termal 

 Axilizar os trámites administrativos para o asentamento de iniciativas privadas

relacionadas có termalismo 

 Elaboración de ofertas e programas turísticos unitarios 

 Promoción en feiras turísticas 

 Constituír un novo referente de atracción no casco vello asociado ao recurso

termal.  
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Propostas recollidas  4.1-8 Actividades económicas non turísticas vinculadas as termas 

 

Propostas recollidas  4.1-9 Cidade saudable a través das terma 

 

Actividades económicas non turísticas vinculadas ás termas 

 Elaboración e distribución de productos relacionados cás augas termais

Iniciativas en colaboración cá Universidade (estradas e estudios; cátedras;

creación dun Instituto Universitario ou similar sobre o termalismo, etcétera) 

 Creación de unha marca de calidade para identificar e promocionar tódalas

iniciativas  

 Creación dunha oficina municipal de capital 100 % municipal que aglutine e

xestione tódalas iniciativas na materia 

 Prospección e estudio dos postos de traballo que xeraríanse 

 Estudio dos perfís profesionais demandados polo sector, actuais e no futuro. 

 Elaboración dun plan de formación e Fomento do Emprego adecuado ás

necesidades do sector. 

 Estudios de viabilidade para a creación de empresas vinculadas o termalismo,

medio ambiente..) 

 Apoio ás iniciativas que xurdan nese senso (Centro de Iniciativas Empresariais)

 Diversificar a oferta de servicios ó redor do termalismo para profundizar na idea

de cidade termal. 

 Desenvolver factores que permitan a creación de industrias vinculadas co

termalismo. 

 Combinar as termas cá posta en valor dos seus recursos naturais potenciando o

Cidade saudable a través das termas 

 Estudio do potencial termal en relación coa saúde 

 Desenvolver factores que permitan ser a Ourense unha cidade saudable. 
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Propostas recollidas  4.1-10 Aproveitamento enerxético das termas 

 

Ourense: Cidade do Transporte 

Merece especial mención a recente aprobación do proxecto Ourense Cidade 

do transporte que indudablemente colocará Ourense no mapa da loxística de 

mercancías por estradas da península. Esta oportunidade debe ser rendible ó 

máximo pola cidade, e debe potenciarse a creación dun tecido económico 

baseado en empresas loxísticas ligadas ás novas tecnoloxías e auxiliares do 

sector do transporte de mercadorías.  

A proposta estratéxica de “Economía sostible” ten en conta esta realidade 

4.1.4. A información como estratexia para competir 

Nos sistemas urbanos, un aumento do PIB e dos indicadores 

macroeconómicos tradúcese nun aumento no consumo de solo, materiais, 

auga e enerxía. Os axentes socioeconómicos e políticos non buscaron os 

mecanismos adecuados: tecnolóxicos, organizativos, etc… para incrementar o 

consumo de recursos e obter, como resultado, mellores posicións competitivas 

no concerto nacional e internacional de cidades, que é o que se pretende 

potenciar agora con tódolos novos obxectivos e estratexias propostas. 

A actual estratexia competitiva está baseada no consumo de recursos, e 

enténdese que a vantaxe está do lado de aquel que está máis preparado para 

consumir máis recursos. Esta estratexia consolídase e engrandécese co uso 

das novas tecnoloxías xa que estas puxéronse ó servicio da estratexia 

globalizándoa. 

Aproveitamento enerxético das termas 

 Estudio das oportunidades de aproveitamento da enerxía xeotérmica  

 Priorización dos usos das augas en función dos seus beneficios para o 

conxunto da cidadanía ourensá: uso sanitario, uso turístico, uso lúdico, uso 

enerxético e uso químico. 

 Fomentar ó uso e incrementar o aproveitamento das augas termais para 

producción de enerxía, despois do seu aproveitamento para outras fins 
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A sustentabilidade, como se dixo, fundaméntase na reducción crecente da 

presión sobre os sistemas de soporte e iso quere dicir, entre outras cousas, 

reducir o consumo de recursos ou tamén limitar a explotación dos ecosistemas. 

A estratexia para competir utilizada é, pois, crecentemente insostible. 

A cuestión agora, é preguntarse se hai outra estratexia para competir. A 

resposta é si, se aplicamos os principios que derivan da evolución da 

complexidade da Biosfera. É a estratexia baseada na información, a única que 

pode facer compatible o desenvolvemento, a competitividade e a idea de 

sostible. 

A estratexia consiste en aumentar a información organizada (a complexidade) 

no tempo, facendo un uso dos recursos cada vez menor. 

Esta estratexia fundaméntase no principio de Margalef que postula que o 

mantemento e/ou aumento da complexidade dun espacio ocupado por un 

sistema desenvolvese a costa de diminuír e simplificar outros espacios. Hai un 

fluxo neto de materiais, enerxía e a lo menos información dende o espacio 

menos maduro (menos complexo) ó máis maduro (que ten máis 

complexidade). 

Cada vez que se crea unha persoa xurídica nun sistema urbano engádese 

información organizada, polo tanto engádese coñecemento. Cando o sistema 

conta cun número elevado de portadores de información diferentes e moitos de 

cada un deles, é dicir, cando a complexidade é elevada, a tracción de novos e 

novidosos (innovadores) portadores de información aumenta e o mantemento 

de actividades únicas é posible. 

Aumentar intencionadamente a información organizada é a Estratexia a seguir 

xa que a complexidade informativa confire vantaxe sobre outros sistemas con 

menor complexidade de organización, posto que a información non se suma 

senón que se multiplica (os cartos teñen un comportamento similar). 

Se esta é a estratexia, teríamos que por ó seu servicio tódolos esforzos, en 

especial os que derivan da sociedade do coñecemento e a nova economía. 
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O aumento da complexidade proporciónanos, nun determinado estadio, a masa 

crítica (de aquí que sexa tan importante desenrolar as áreas de nova 

centralidade) para que aparezan actividades novas e innovadoras. Nesta 

estratexia interesa especialmente poder contar con aquelas actividades que 

mellor controlan o presente e anticipan máis o futuro, é dicir, aquelas que máis 

coñecemento e información controlan: son as actividades ligadas ás novas 

tecnoloxías do coñecemento, e tamén as que incorporan estas tecnoloxías nos 

seus procesos á vez que os fan máis eficientes no consumo de recursos. 

A perda actual de poboación nalgúns sectores e, o que é máis preocupante, o 

envellecemento de amplas áreas da cidade debería, en primeiro lugar, pararse 

e, despois, introducir recen chegados de diferentes idades, a fin de crear unha 

estabilidade do sistema que se está perdendo por este lado. 

Os fluxos cara sistemas máis simplificados deberían potenciar o modelo de 

cidades polinucleares con elevada información organizada, de forma que o 

conxunto “cidade central-cidades próximas”, actúen coma un único sistema de 

coñecemento cara outros territorios máis afastados. Por iso é necesario elevar 

o nivel e a diversidade das persoas xurídicas en tecnoloxía e en coñecemento. 

A transmisión de coñecemento procedente doutras culturas debería 

potenciarse en beneficio mutuo cós recen chegados da primeira xeración, 

promovendo a mestura cultural e, sobre todo, a mestura territorial. Con relación 

as súas áreas de orixe proponse emprender programas de codesenvolvemento 

que permitan que os fluxos futuros baséanse en información e non unicamente 

no fluxo de recursos como agora. 

O aumento da complexidade no sistema de cidades polinucleares debería ir 

acompañado dun novo equilibrio dos lugares de traballo de forma que a 

residencia e a ocupación estivesen no mesmo concello. Para conseguilo 

deberán implementarse, como é obvio, outras medidas complementarias como 

as relacionadas coa política de vivenda. 
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Neste senso proponse algunhas accións que potenciarían as empresas ligadas 

ás novas tecnoloxías e son así mesmo recollidas na proposta estratéxica 

“Economía sostible”  

Dende logo a administración e unha das estructuras que maís necesidade ten 

de modernización en tódolos sentidos (transparencia de xestión, sistemas de 

información xeográfica e comúns a tódalas concellerías, proxectos 

transversais...etc), o que se detalla na proposta estratéxica “Gobernanza”, 

exposta no capítulo das propostas estratéxicas. 
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Propostas recollidas  4.1-11 Fomento de actividades económicas adicadas ó 
desenvolvemento de novas tecnoloxías 

 

4.2. A biodiversidade no medio natural e a rede verde no ámbito urbano  

A consolidación da cidade condiciona no extremo a inclusión de novos 

organismos. Sen embargo, as posibilidades de crecemento están ligadas, 

necesariamente á imaxinación e á liberación de espacio que agora ten outros 

usos e á vontade de unión destes. 

Fomento de actividades economicas adicadas ó desenvolvemento de novas
tecnoloxías 

 Fomentar a instalación de empresas do sector ambiental vinculadas a I+D+I 

pero que requiran grande espacios (aeroxeradores placas solares...etc.) no 

polígono industrial proposto en Santa Mariña 

 Reconversión do barrio da Zona 21 no barrio 21@, no que desenvolveríanse 

empresas baseadas nas novas tecnoloxías que aporten valor engadido e que 

no precisen de grandes superficies para o desenrolo das súas actividades, 

integrando as actividades económicas punteiras na cidade e creando sinerxías 

entre elas. 

 Fomento de PEMES dedicadas ao desenvolvemento de novas tecnoloxías. 21A

 Reforzar a información e cualificación en colectivos prioritarios, especialmente 

no relativo á muller, buscando dotar de recursos ás persoas que menos 

posibilidades teñen de acceder ás NTIC. 

 Aproveitar a aprobación do proxecto Ourense: Cidade do Transporte para xerar 

empresas de alto valor engadido utilizando as novas tecnoloxías 

 Programa de apoio á implantación de novas tecnoloxías no medio rural (en 

relación co Plan de implantación de novas tecnoloxías no rural da Xunta de 

Galicia). Difusión das novas tecnoloxías como o UMTS, como alternativa ao 

acceso a internet no rural 

 Afondar na captación e xestión de recursos públicos (Europeos) 

 Superar unha situación de partida de atraso nas infraestructuras tecnolóxicas  

 Mellorar o coñecemento e diagnóstico exhaustivo da realidade propia (en 

tódolos ámbitos) 

 Implantación de sistemas de xestión do coñecemento para a mellora continua 

nas Administracións Locais. 
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En calquera caso, a cidade é un medio nada menospreciable para a 

biodiversidade. Tanto é así que algunhas especies, en determinadas áreas 

xeográficas, encontran o seu único refuxio en ámbitos urbanos. Por outro lado, 

os espacios periurbanos máis ou menos naturalizados permiten a existencia de 

especies animais e vexetais, configurando ecosistemas propios do ámbito 

bioxeográfico no cal están comprendidos. Estes espacios territorialmente 

descontinuos, rodeados maioritariamente por tramas urbanas de carácter 

eminentemente artificial, configuran valiosas illas de diversidade biolóxica. 

Dar determinado título de conservación (Parque Natural, etc.) a un espacio non 

é, como se sabe, garantía de nada. O desmenuzamento dos espacios libres 

con infraestructuras, a illamento que impoñen as vías de comunicación, a 

construcción de edificacións máis ou menos legais, a construcción de pantanos 

ou de calquera outra artificialización sempre cualificada de imprescindible, son 

parte da presión que deben soportar os espacios naturais degradándoos ata 

perder, nalgúns casos, o propio interese de conservación. 

O mantemento e, no seu caso, o aumento da complexidade dun determinado 

espacio a conservar depende do tamaño da área, da proximidade de áreas de 

provisión e da conexión real con outros espacios naturais que permitan os 

intercambios de información entre os organismos vivos. 

A biodiversidade biolóxica do Concello de Ourense céntrase principalmente 

entorno ó Río Miño , no cal existen dende bosques autóctonos de carballeiras 

(de importante relevancia paisaxística) intercalados con piñeiros, na zona norte, 

ata os míticos bosques de ribeira que conforman a fermosa paisaxe do Río 

Miño. Existen tamén zonas de cultivos, en menor medida, así como terreos 

baleiros ocupados por matos. 

A rede de espacios verdes cós que conta o concello non teñen interconexión 

entre si, ademais das carencias existentes no núcleo urbano en relación a 

estes espacios, aínda que o proceso de rehabilitación do contorno do Río Miño 

o que proporciona unha superficie de calidade e continuidade. 
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Neste sentido proponse ter un entorno máis naturalizado e conservado. Así 

coma levar a cabo un aproveitamento sostible dos montes propiedade do 

concello, conseguíndose deste xeito a conservación e fomento de boas 

prácticas forestais dos mesmos. Non hai que esquecer, relacionado con este 

ámbito, os incendios forestais moi ligados ó modelo de xestión do territorio, 

representando un problema delicado no concello. 

Debido o potencial natural que posúe Ourense é preciso concienciar á xente 

(xa sexan os propios cidadáns coma a xente de fora) destes valores 

paisaxísticos e naturais existentes. 

Os espacios verdes deben ser cuantitativamente suficientes xa sexa na cidade 

ou no seu entorno. A suficiencia de verde na rexión garántese ó establecer 

claramente a divisoria necesaria entre campo e cidade, o rural e o urbano, e 

rómpese a actual mestura que non permite saber onde empeza a cidade e 

onde o campo.  

A estabilidade ecolóxica dos sistemas naturais vese facilitada en gran medida 

mediante o non illamento destes espacios e a promoción dun modelo para 

distribuílos que tenda cara a forma dun retículo de sistemas naturais. 

Cando se crean reservas ou íllanse áreas naturais, por exemplo, coa execución 

dun plan de estradas, pérdense especies, e esta perdida está relacionada coa 

superficie da área e é o resultado de taxas diferenciais de extinción e de 

inmigración. É necesario, pois, diminuír a probabilidade de extincións. As 

reservas deben ser tan grandes como sexa posible e sen barreiras. Se as 

reservas son pequenas estas conterán menos especies no equilibrio que unha 

única reserva da mesma superficie total, de aquí que estas deben estar xuntas 

para que cada unha funcione como unha área de orixe de especies para as 

outras; o efecto mellora se as pequenas reservas están conectadas mediante 

corredores de hábitat adecuados. 

A interrelación entre as especies (animais e vexetais) co seu entorno (hábitat) é 

importante para manter un equilibrio e estabilidade no ecosistema e os distintos 

factores que o conforman.  
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En especial se detecta a necesidade de conservar e favorecer os hábitats 

ripícolas (relativos ós ríos) e as poboacións de anátidas invernantes 

Proponse dende a Axenda 21 a continuación do proxecto dibuxado xa no Plan 

de Excelencia Medioambiental e Turístico-Termal referente á instalación do 

Istituto Galego de Etnobotánica e Medio Ambiente como ente aglutinador do 

estudio dos numerosos espacios naturais da rexión e difusor dos valores da 

biodiversidade, o cal profundiza na proposta estratéxica “Fomento da 
Biodiversidade e Espacios Naturais” 

Propostas recollidas  4.2-1 Fomento de actividades económicas adicadas ó 

 

 

Instituto Galego de Etnobotánica e Medio Ambiente (IGEM) 

 Elaborar estudios que poñan en valor e difundan a biodiversidade do medio 

natural ourensán 

 Elaboración dun mapa de masas arbóreas autóctonas con inclusión dun plan de 

mantemento dos cinco anos seguintes 

 Creación de un Sistema de Información Xeográfica (GIS) Medioambiental 

 Estudios sobre el patrimonio vexetal e animal. 

 Catalogación das zonas con alto valor ambiental. 

 Realizar un inventario de montes veciñais 

 Estudiar medidas encaminadas á conservación da biodiversidade. 

 Evitar talas ilegais 

 Evitar incendios forestais. 
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Propostas recollidas  4.2-2 Manter e potenciar a biodiversidade no medio natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manter e potenciar a biodiversidade no medio natural 

 Potenciación de especies autóctonas 

 Creación de parques forestais. 

 Uso de madeiras procedentes de bosques xestionados con criterios sostible nas 

dependencias municipais 

 Coidados nas masas forestais próximas (podas, rozas e tratamentos 

fitosanitarios). 

 Preservar o medio natural, tendo en conta có “campo” ademáis da súa posible 

rendabilidade posúe un innegable efecto estabilizador do crecemento urbano 

impedindo a súa expansión continuada e producindo un reconfortante efecto 

paisaxístico. 

 Eliminación de especies invasibas alóctonas en base ao catálogo que está a 

elaborar a Xunta de Galicia. 

 Campaña para a mellora do control no uso de fertilizantes e fitosanitarios. 
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Propostas recollidas  4.2-3 Aumentar e mellorar as zonas verdes no medio urbano 

 

A “Axencia de Ecoloxía Urbana” tamén neste senso ten unha participación 

activa, logo está íntimamente relacionada có espacio público e o metabolismo 

da cidade, do que actuaría como observatorio ambiental. 

E importante así mesmo mellorar e optimizar a relación existente entre os 

animais de compañía cos seus donos, có entorno que frecuentan, có resto das 

persoas... 

Aumentar e mellorar as zonas verdes no medio urbano 

 Recuperación de espacios entorno o paseo do Barbaña a través da creación 

dun gran parque comunicado co Parque do Miño, e da limpeza do entorno. 

 Proxecto de creación de parques de plantas aromáticas e medicinais, frutais, 

industriais...) 

 Creación dun gran parque urbano que podería ser ubicado na finca da 

Deputación e Oira e que tería  conexión co cinturón verde. 

 Reorientación nos seus usos e plantacións. 

 Aumento do grao de biodiversidade.  

 Redeseño de plantacións, adaptándose o ciclo hídrico, utilizando criterios de 

xardinería sostible.  

 Potenciación de especies autóctonas.  

 Creación de camiños verdes urbanos 

 Proxectos de creación de espacios verdes.  

 Coidado e extensión das áreas protexidas e zonas verdes 

 Planes de Ordenación Urbana sostibles 

 Aumento da accesibilidade aos espacios verdes. Actuacións cara a supresión 

de barreiras construtivas en parques, xardíns e zonas verdes en xeral, mediante 

un calendario cuadrienal de lugares de intervención. 

 Aproveitamento de microespacios urbanos sen uso.(espacios entre solares, 

taludes...). 

 Eliminar o risco de incendios. 

 Cobertura axeitada de puntos de auga para a extinción (bombeiros, 

motobombas…). 

 Proxectos de revexetación. 

 Proxectos para o control e eliminación de flora e faunha invasora. 
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Propostas recollidas  4.2-4 Control dos animais urbáns 

 

Campaña Canciño 

 Mellorar a vixilancia policial e a obrigatoriedade de identificación mediante chips 

dos animais 

 Crear unha ordenanza fiscal para definir as taxas de utilización da canceira 

 Mellorar a calidade das instalacións da canceira municipal, aumentándoas a 

outros animais (non so cans e gatos)  

 Actualizar a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais 

 Potenciar a adopción dos animais da canceira municipal 

 Realizar campañas de sensibilización cidadá para evitar o abandono de animais 

domésticos e potenciar a adopción dos da canceira municipal. 

 Diminuír a cantidade de excrementos caninos potenciando a educación a 

cidadanía, a limpeza viaria e a imposición de sancións. 

 Facer un control hixiénico-sanitario na tenza de animais. 

 Creación dun albergue axeitado para animais abandonados.  

Outros animais urbáns 

 Favorecer as plantacións de arborado que favorezan a nidificación e alimento 

de pequenas aves urbanas  

 Previr e controlar as pragas animais urbanas 

 Actualizar e facer seguimento da aplicación da ordenanza municipal de tenza e 

protección de animais. 

 Facer controles periódicos da poboación de animais molestos e posibles 

vectores de enfermidades transmisibles a cidadanía. 
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5. A EFICIENCIA. O METABOLISMO URBANO 

A Terra é un sistema aberto en enerxía e practicamente cerrado en materiais, 

se ben os sistemas que soporta son sistemas abertos tanto en materiais como 

en enerxía. 

Posto que os organismos en xeral, e o home en particular, necesitan degradar 

enerxía e utilizar materiais para manter a súa vida e a dos sistemas que os 

soportan, a única forma de evitar que isto nos conduza a un deterioro entrópico 

dos ecosistemas e nos proxecte a uns equilibrios diferentes ós actuais coa 

incerteza que representa de cara o futuro, pasa por ir articulando esta 

degradación enerxética e a transformación dos materiais sobre o único fluxo de 

enerxía renovable que se recibe, o procedente do sol e os seus derivados, 

mantendo unha reciclaxe completa dos ciclos materiais, tal e como se encarga 

de demostrar continuamente o funcionamento da biosfera. 

5.1. Vincular o réxime metabólico á perturbación dos sistemas 

Actualmente vivimos maioritariamente nun réxime metabólico que sustentase 

no consumo de combustibles fósiles. As incertezas (cambio climático, 

apropiación humana de case o 40% da producción primaria neta dos 

ecosistemas terrestres, sobreexplotación dos recursos pesqueiros en tódolos 

océanos e mares da Terra, o esgotamento de minerais e combustibles, etc.) 

que proxecta o actual modo de producción (baseado no citado réxime 

metabólico) e a estratexia empregada para competir, van en aumento a medida 

que se visualizan os límites que teñen os ecosistemas para soportar 

determinadas capacidades de carga. 

Có aumento das incertezas redúcese, a súa vez, a nosa capacidade para 

controlar o futuro, é dicir, a nosa capacidade de anticipación. 

A única vía para reducir as incertezas actuais pasa, necesariamente, por 

reducir as perturbacións que producimos ós ecosistemas non importa a qué 

escala, ou dito de forma máis xenérica, reducindo a entropía que creamos 

sobre os mesmos. Isto quere dicir que o que é verdadeiramente importante é o 
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nivel de perturbacións (entropía ou simplificación dos sistemas) que creamos 

coa nosa acción. Hai que vincular, polo tanto, o réxime metabólico, en primeiro 

lugar á entropía producida e, en segundo lugar, ó consumo de recursos, entre 

outros, os enerxéticos.  

Podería suceder que fóramos capaces de sustentar as nosas organizacións e 

actividades en enerxías limpas e renovables; non obstante, se non cambia a 

estratexia para competir é máis que probable que usaranse para perturbar 

aínda máis o funcionamento dos ecosistemas. O uso de enerxías renovables é 

unha condición necesaria pero non suficiente. 

Na natureza, tanto o proceso evolutivo como a sucesión dos ecosistemas están 

vinculados ó aumento da eficiencia no consumo de recursos para obter niveis 

de organización equivalentes ou maiores. Os que non cumpren esta lei, acaban 

desaparecendo. 

A nosa forma de proceder é xustamente a contraria, xa que obtemos, como xa 

dixemos, posicionamentos competitivos vantaxosos se somos capaces de 

consumir máis recursos que outros; non importa demasiado o eficientes que 

sexan. A eficiencia, que é lei na natureza, é unha cuestión menor para nós. 

Unha estratexia para competir baseada no aumento da perturbación dos 

sistemas é, sinxelamente, “insostible”. A vía para aumentar a nosa capacidade 

de anticipación obríganos a seguir a lei da eficiencia e a modificar, en 

consecuencia, as bases para competir. 

A nosa estratexia para competir estará baseada na información e o 

coñecemento e menos, cada vez menos, no consumo de recursos. A tendencia 

actual, sen embargo, é a contraria, facendo que a ineficiencia sexa o mellor 

aliado da competitividade. 

5.2. O ciclo de materiais: os modelos de residuos 

A xestión dos residuos sólidos urbanos do concello de Ourense realizase de 

acordo có Plan de Xestión dos Residuos Sólidos Urbanos de Galicia, onde 
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recollese, adaptado á realidade de Galicia, os puntos fundamentais das 

directivas da Unión Europea. 

O sistema de xestión e recollida dos residuos en Ourense baséase no sistema 

de separación en orixe das distintas fraccións dos residuos. Deste xeito, o 

papel, o vidro, as pilas e os envases, dispoñen dos seus respectivos colectores 

para ser recollidos separadamente, mentres que o resto dos RSU son 

recollidos indistintamente nos colectores verdes distribuídos pola cidade o 

efecto. Estes residuos destínanse a reciclaxe, valorización enerxética ou 

depósito en vertedoiro segundo o caso. 

Propostas recollidas  5.2-1 Recollida selectiva en orixe 

 

Nos seguintes diagramas e táboas resúmese o modelo de xestión de residuos 

do municipio, a partir das herramientas técnicos despregados na simulación 

realizada no proxecto “Diagnoses do modelo de xestión de residuos. Aplicación 

do simulador de xestión de residuos SIMUR” do cal proceden, realizado no ano 

2007 con datos do ano 2006. 

Diferenciáronse dous grandes ámbitos de recollida segundo o tipo de xerador: 

Actividade comercial/grandes productores e domiciliario. 

 

Recollida selectiva en orixe 

 Favorecer o uso de puntos limpos e adquisición de puntos limpos móbiles e 

intermedios 

 Creación de puntos intermedios de recollida de residuos destinados a puntos 

limpos.  

 Incremento de sistemas de recollida selectiva de residuos (contenerización 

soterrada;  áreas de aporte) nas novas urbanizacións  

 Incorporar contedores para recollida selectiva de téxtis. 

 Ampliar a recollida selectiva “porta a porta”  alcanzando máis puntos de 

recollida ( papel, cartón, vidro, aceites, restos vexetais) 

 Aumento da difusión dos diferentes servizos existentes para a recollida selectiva 

de residuos.  



  PLAN DE ACCIÓN  – CONCELLO DE OURENSE 
 

 

76 
 

Táboa 2 Instrumentos técnicos do ámbito de productores singulares 

 

Táboa 3 Instrumentos técnicos do ambito domiciliario 
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Según os resultados de habitantes servidos por contenedor, os valores máis 

elevados son para o papel seguido do vidrio, situados nas áreas de aportación 

(AA).  

Táboa 4 Características do servicio de recollida domiciliaria e comercial 

CARACTERÍSTICAS DO SERVICIO 

Modelo general al que pertenece SOGAMA 

Resto Acera 

Papel-Cartón AA 

Envases Acera 

Vidrio AA 

Recogida 
domiciliaria 

Otros Poda municipal, Voluminosos, Pilas, 
Fármacos, Textil,  2 Puntos limpios 

Papel-Cartón comercial PaP  
(comercios, oficinas y equipamientos) 

Vidrio hostelería PaP 

Recogida  
Comercial 
/Grandes 

productores 
Otros Aceites hostelería y equipamientos 

Tal e como pódese visualizar no esquema, que sintetiza a actual xestión de 

residuos, a presión sobre os sistemas de soporte, en particular do núcleo 

urbano é excesiva. 
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Táboa 5 Balance sistema-entorno da xestión de residuos do municipio de Ourense 
(Tm/día) 

Balance Sistema-Entorno 

122,531
88,0%

reutilización
0,000

107,797 122,531
0,00%

0,0% 12,0%

100,0%

14,734
100,0%

1%
Reciclaje

25,0% 8,4% 67,8% 10,998
109,155

Pt. de tratamiento
8,349 7,2% 4,9% 0,796

16,219

11,7%

1,000

Biogás aprovechado
0,002 0,000 0,000

Actividades valorización
y  tratamiento

Pt. Elaboración 
combustible

Pt. Termoeléctrica

In
du

st
ria

 d
e 

pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
bi

en
es

 d
e 

co
ns

um
o

Compost Biogás

Modelo recogida selectiva

Ciudad

Vertedero

Resto

Procesos biológicos

Extracción 
de

materias 
primeras

 

Unha maior reutilización e recuperación de materiais permite reducir o nivel de 

presión por explotación dos sistemas de soporte, é dicir, a entrada á industria 

dunha cantidade maior de materiais inorgánicos recuperados fai que a 

cantidade de materias primas poida ser menor. Á súa vez, unha maior aporte 

de compost ó solo supón unha maior biofertilidade dos solos e tamén unha 

reducción de abonos inorgánicos que ó fin e ó cabo saen dos sistemas de 

soporte. 
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Táboa 6 Esquema do proceso da xestión de residuos do municipio (tm/día) 

Ámbito de gestión  

Políticas de Generación estimada Perdidas envases
Generación real prevención (residuos recogidos) 12,03% Recogida selectiva Resto de fracciones 0,000

122,531 0,00% 122,531 14,734 recogidas selectivamente
87,17% 12,844 1,000

12,83% 80,27% Reutilización/Reciclaje/Tratamiento
10,310

87,97%
Fracción orgánica

recogida
1,890 2,5340 0,00% Reutilización

0,000

0,00% 100% Reutilización textil 0,000
0,000 11,794

Reutilización vidrio 0,000 0,0000

Planta de compostaje Ecoparc compostaje 0,0000 Reutilización voluminosos 0,000

0,000 Compostaje en túnel 0,0000 Ecoparc selección

Pt. Compostaje 92,28% Reciclaje neto
Restos de Poda  restos vegetales Ayto. 0,0000 Restos de Poda 10,998

1,890 1,890 Industria reciclaje de papel 5,158

Industria reciclaje de vidrio 3,073

0,000 Material estructurante añadido 0,0000 Ecoparc compostatge Industria reciclaje de plásticos 0,712

19,73% Ind. reciclaje m. no férricos 0,053

0,0000 Material estructurante añadido 2,534 Ind. reciclaje m. férricos 2,002

Ind. reciclaje textil 0,000

Ind. reciclaje voluminosos 0,000

7,72% Plantes de tratamiento sin datos
0,796

0,000 Materiales recuperados línea de triaje Pt. de tratamiento de brics 0,188

0,000 Materiales recuperados 0,000 Compost Pt. de tto. de escombros 0,000

0,000 Compost 0,000 Rechazo selección y proceso compostatge Pt. de tratamiento especiales 0,284

0,000 Rechazo  Pt. tto.madera y muebles 0,250

Rechazo pt. selección + Pt. tto. electrodomésticos 0,074

Papel y cartón 0,000 escombros y voluminosos vertedero Pt. tratamiento de textiles 0,000

Vidrio 0,000 2,534

Plástico rígido 0,000
Recogida Resto 0,014 Metales férricos 1,445 Valoritzación escorias 0,000

107,797 Metales no férricos 0,039 1,3586
Baterías 0,000

100,0% 53,61%
107,797 CMC/ Planta CDR 109,155

Material recuperado selecc. 1,484

0,000 Rechazo punto limpio Rechazo 7,710

0,000 1,000 Producción CDR 58,045

CMC/Termoeléctrica 58,045

          Escorias 12,773

Cenizas 6,809

Metales escorias 0,000

Vertedero cenizas 6,809
Tto. físico-químico y vertedero 0,000

Vertedero escorias 13,309

0,0%

0,000 Vertedero 8,349
46,39%

    Biogás aprovechado 0,002

OURENSEEsquema del proceso (Tm/día) 

 

 

Nun escenario futuro proponse: Reducir a cantidade de materiais destinados o 

seu abandono e reducir as emisións e vertidos nas instalacións de tratamento e 

disposición. Para isto hai que reducir a cantidade de materiais de aporte directo 

ó vertedoiro; no escenario futuro non ten que chegar ningún fluxo residual que 

non haxa pasado previamente por unha instalación de tratamento ou 

valorización, é dicir, só poden chegar os rexeitos das prantas de tratamento.  

Avanzar na proposta do escenario futuro supón camiñar cara a 

sustentabilidade xa que reduce a presión sobre os sistemas de soporte tanto 

no que se refire á reducción na extracción de materias primas como por unha 

diminución do impacto contaminante do modelo de xestión de residuos 

municipais. 
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Propostas recollidas  5.2-2 Diminución e mellora da xestión de residuos  

 

5.2.1. Minimización e reutilización de residuos 

O mellor residuo é o que non se produce, polo tanto, hai que minimizar a 

producción de residuos, especialmente os envases, embalaxes e os residuos 

especiais. 

Aínda que Ourense ten competencias limitadas para o despregue das medidas 

de minimización e reutilización, hai que implantar tódalas que estean o seu 

alcance como son as referentes á regulación da publicidade domiciliaria, a 

substitución de bolsas de plástico, etc. 

Un dos materiais plásticos máis problemáticos é o plástico film, para o cal 

proponse reducir o seu consumo a mínimos, dados os problemas de 

contaminación cruzada que produce nas demais fraccións residuais.  

Aínda que o escenario programado atende o conxunto de normas vixentes, 

será necesario avanzar progresivamente na aplicación do sistema de 

disposición e retorno para os envases e embalaxes, entendendo que é o 

sistema máis eficaz para estas fraccións cando se quere aplicar o principio das 

tres R: Reducción, reutilización e recuperación. A implantación do sistema de 

disposición supón, ademais, reducir drasticamente o número de colectores na 

vía pública. Este sistema dependerá da existencia de modificacións da 

lexislación en materia de residuos. 

Diminución e mellora da xestión de residuos  

 Controlar a instalación e reparto de publicidade (carteis, folletos, pintadas,etc) 

 Desenvolver unha ordenanza municipal especifica de RSU  e axustar as taxas a 

producción  

 Implantación e certificación EMAS no servicio de recollida de RSU 

 Mellora, aumento e mantemento ( limpeza, reparacións, substitución, etc. ) de 

contedores 

 Mellorar a limpeza viaria (aumento do número de papeleiras específicas para 

colillas , mellora da limpeza de excrementos de animais) 

 Mellora da recollida de residuos nos barrios 
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Dado que o modelo proposto (mentres non se implante o sistema de 

disposición previsto nas directivas comunitarias), tendo en conta que calquera 

método de xestión depende por completo da vontade e a concienciación do 

cidadán, debe implantarse un programa de información e de educación, coa 

dotación necesaria, de xeito que o consumo responsable vaia estendéndose e, 

con iso, a reducción de residuos. 

5.2.2. Recuperación e valorización de materiais 

Os bens consumidos non se consideran residuos senón recursos recuperables. 

Proponse incrementar a porcentaxe da recollida selectiva dos materiais 

entregados ó sistema. O resto de materiais entregados serán, en principio, 

residuos a dispoñer. 

Na actualidade estase a separar primeiro (dende a cociña) e recoller 

selectivamente despois, as seguintes fraccións: materia orgánica, papel e 

cartón, vidro, envases lixeiros, mobles, téxtil e especiais. A tal efecto existen os 

elementos materiais (cubos, colectores, camións, etc.) das diferentes fraccións 

residuais dende a cociña ata as plantas de tratamento e disposición. 

A continuación amósanse os cadros que resumen os sistemas e valores 

obtidos na recollida selectiva dos residuos procedente do “Diagnose do modelo 

de xestión de residuos. Aplicación del simulador de xestión de residuos 

SIMUR” no ano 2007 

Táboa 7 Táboa indicadores de recollida selectiva 

 RSB Kg brutos 
recogidos 

% de 
impropios 

4 
RSN Kg netos 

recogidos 

TOTAL 12,03% 5.378.063  11,35% 5.078.338 
FORM 3,59% 690.000  3,59% 690.000 

Papel-Cartón 24,11% 1.905.500 1,19% 23,83% 1.882.746 
Vidrio 42,59% 1.148.905 2,36% 41,59% 1.121.815 

Envases ligueros 13,80% 937.600 26,65% 10,12% 687.719 

205205                                                 
 
4 Los impropios indicados corresponden a la cantidad total de materiales que encontramos como 
impropios en los sistemas de recogida, ponderada en función de las toneladas brutas totales de la fracción 
recogida selectivamente. 
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O que a táboa nos amosa é que os límites de recollida cós que se está a 

traballar son baixos, aínda que coa implantación da recollida orgánica se vai 

mellorar cuantitativamente. 

A fracción especialmente baixa é a dos envases lixeiros, que ademáis ten unha 

alta porcentaxe de impropios. Nesta Táboa apréciase a alta porcentaxe de 

impropios na recollida de envases lixeiros, moi afastada dos obxectivos da Ley 

de Envases, o que indica a necesidade dun esforzo importante no senso de 

coincienciar a cidadanía, educar no reciclaxe dos envases e favorecelo 

O papel amosa boas cifras dende a recollida do papel polos comercios, aínda 

que non chega os obxectivos da Ley de Envases 

O vidrio é a fracción que mellor porcentaxes tén, aínda que tampouco se 

achega ós niveis establecidos 

É necesario un esforzo en tódolos campos e niveis, empezando polos envases 

lixeiros. 

Proponse recoller selectivamente a materia orgánica de orixe domiciliario, 

entendendo que é das fraccións que mellor sabe separar o cidadán e a que 

maior dano pode crear nas demais fraccións por contaminación cruzada, para o 

cal terase que establecer o marco normativo adecuado. 

A xestión de residuos e a xestión do espacio urbano non son independentes. 

Neste senso os puntos de recollida dos lixos e o acceso ós mesmos son 

deseñados en áreas de aporte e tamén en illas de contedores soterrados. 

Táboa 8 Indicadores do servicio de contenedores 

INDICADORES DE SERVICIO (CONTENEDORES) 

Resto 25 

FORM - 

Papel-cartón 484 

Vidrio 455 

Dotación de contenedores 

ha
bi

ta
nt

es
 / 

co
nt

en
ed

or
 

Envases 81 
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Cómo pode apreciarse na táboa, o número de habitantes por contendeo na 

fracción papel e vidrio é demasiado alta. 

 Debería incrementarse os contenedores por habitante das fraccións papel e 

vidrio. 

Do mesmo xeito  ós novos proxectos de urbanización requíreselles dende o 

concello a obra civil necesaria para a instalación de contedores  para a 

recollida do lixo orgánico, e todos os residuos reciclables, evitando a 

proliferación dos mesmos na superficie co seu correspondente impacto 

ambiental. É necesario previr a necesidade de implantar contedores de fracción 

orgánica exclusivamente ademáis dos de resto, papel, envases lixeiros e vidrio. 

E proponse a obrigatoriedade de contemplar nas novas obras ó deseño dun 

espacio axeitado nas cociñas para os distintos cubos e nas porterías pensando 

no reciclaxe porta a porta, tal e como contempla o novo CTE (Codigo Técnico 

da Edificación) 

A fracción orgánica debería recollerse nun colector específico para os 

productores domésticos e sería necesario que os productores singulares 

(restaurantes, mercados, etc.) a separasen e recollesen debidamente, para o 

cal está en marcha un programa do Concello orientado á recollida selectiva nos 

centros de producción dos residuos vexetais. O destino da fracción orgánica é 

a producción de compós actualmente e biogás no futuro. 

O compost producido ten unha saída si se inserta en programas amplos de 

mellora da biofertilidade dos solos pobres en materia orgánica ou no ámbito da 

xardinería urbana como xa se comentou. 

O papel e o cartón son a segunda fracción en peso dos residuos municipais. En 

canto ó papel, o papel impreso é o que ten maior peso específico no conxunto 

da fracción. É por iso que se propón avanzar ata a súa recollida porta a porta, 

da mesma maneira faise noutras cidades (Viena, Múnic, etc.) con resultados 

que supoñen unha recollida superior ó 60% do papel. Este sistema é 

complementario coa actual recollida en áreas de aporte na vía pública e 

centros productores. 
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Os comercios son os maiores xeradores do cartón, de aquí que se propoña 

mellorar a súa recollida porta a porta. Actualmente no Concello de Ourense 

estase a levar a cabo o sistema de recollida porta a porta nas administracións e 

comercios da cidade, sendo os resultados obtidos ata o momento 

satisfactorios, pero có fin de que este sistema mellore proponse amplialo ó 

resto de baixos comerciais do entorno da cidade así coma dos particulares 

conseguindo obter mellores resultados e unha mellor xestión deste residuo. 

As actividades do sector da hostalería e a restauración son as que máis 

cantidade de vidro producen e que xustifica que se recolla porta a porta. O 

vidro doméstico estase a recoller en áreas de aporte. 

Os envases lixeiros, mentres non se implante o sistema de depósito, estase a 

recoller maioritariamente en áreas de aporte.  

Os aceites domésticos e procedentes da hostalería contan cun sistema de 

recollida porta a porta, así mesmo, tódalas asociacións veciñais e as 

comunidades de propietarios que o soliciten contan cun depósito de 50 litros 

para a recollida porta a porta 

Proponse aplicar de forma clara o principio de "quen contamina paga" sen que 

elo supoña licencia para contaminar.  

Có fin de que se poidan recoller e xestionar residuos de distinta orixe ós que se 

recollen habitualmente no Concello, como poden ser electrodomésticos, 

mobles,..., existen no municipio dous Puntos Limpos, un en Eiroás (a 4km do 

centro da cidade) e outro en Santa Mariña (a 7 km ), un para dar servicio a 

tódolos cidadáns de maneira gratuíta cun límite de cantidade para cada tipo de 

residuo. Conxuntamente teñen capacidade para acoller os residuos producidos 

polos habitantes do concello, e rexistran unha media de sete usuarios diarios. 

Estas instalacións resultan de vital importancia para a recepción de aqueles 

residuos que polas súas características de toxicidade precisan de instalacións 

cos niveis de seguridade adaptados. Nembargantes, para mellorar a 

participación cidadana proponse a utilización de mini puntos limpos integrados 

na cidade, e móbiles para as zonas mais dispersas. Proponse dar servicio os 
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comercios e pequenos industriais, xa que as súas aportacions permitirían o 

incremento das aportacións do concello. 

Táboa 9 Indicadores de servicio do punto limpo 

INDICADORES DE SERVICIO PUNTO LIMPO 

Uso del punto limpio núm. entradas procedentes del 
municipio/1000 habitantes/año 

21 

Uso del punto limpio por 
comercios, pequeño industrial 

y ayuntamiento 

% del número de visitas -%5 

Capacidad de Recepción Sumatoria volúmenes contenedores acera y 
AA, según frecuencia mensual, por habitante 
(l/hab./mes) 

787 

 

Nesta táboa apreciamos como os puntos limpos non están sendo optimizados, 

debido a súa posición afastada da cidade e a non admisión de comercios e 

pequenos industriais. 

205205                                                 
 
5 Solo se permite el acceso de comercios o pequeños industriales a los Puntos limpios 
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Propostas recollidas  5.2-3 Aproveitamento dos residuos 

 

5.2.3. A disposición dos fluxos sen recuperación 

Deben aplicarse as medidas adecuadas para limitar o fluxo de rexeito. 

Proponse que non entren residuos en masa no vertedoiro e que so se permita 

a entrada ós rexeitamentos provindes doutros tratamentos previos. 

Tódalas accións relativas ós residuos que poidan ser levadas a cabo dende a 

administración local contarían coa “Axencia de Ecoloxía Urbana”, un dos eixes 

de traballo propostos para ela consistiría en aportar asistencia mediante 

ferramentas de novas tecnoloxias (SIX, simuladores, conxunción có resto de 

información posta a súa disposición..etc) 

5.3. O ciclo da auga 

Segundo os datos recollidos no diagnóstico de A21 e actualizados no ano 

2006, no Concello de Ourense o abastecemento de auga é maioritariamente 

superficial por medio das captacións da empresa abastecedora. O caudal 

subministrado na cidade provén de dous puntos de captación superficial, o 

encoro de Castadón e Cachamuíña, ós que corresponden o 29,35 % da auga 

subministrada, e o Río Miño o que corresponde o 70,65 % restante. 

Aproveitamento dos residuos  

 Creación de medidas de apoio fiscal ás iniciativas de reciclaxe e mellora 

ambiental.  

 Ampliación do uso da Planta de Compostaxe Municipal ás empresas que 

xeneren residuos verdes. 

 Ampliar a compostaxe: restos de zonas verdes, residuos vexetais “porta a 

porta”, composteiros individuais, composteiros comunitarios.  

 Reducir a cantidade de residuos verdes depositados nos contedores e valorizar 

a través da compostaxe  

 Aproveitamento enerxético dos lodos da depuradora municipal. 

 Creación de emprego a través das políticas de reducción,reutilización e 

reciclaxe dos residuos. 



  PLAN DE ACCIÓN  – CONCELLO DE OURENSE 
 

 

87 
 

Observase que a auga consumida é lixeiramente superior que a abastecida, 

debido principalmente ás captacións de pozos privados. Hai que ter en conta 

tamén a cantidade de auga que se perde no propio proceso, así como os 

diversos destinos que toman as augas subterráneas. 

Do consumo municipal rexistrado un 7% úsase para regos de parques e 

xardíns, un dos usos característicos dos consumos municipais. 

O sector industrial ten unha demanda de auga de 1.413.502 m3/ano, a través 

duns 2.883 clientes industriais rexistrados. Destes, un 20,6% ten 

abastecemento privado segundo datos da Confederación Hidrográfica. 

A porcentaxe de persoas que teñen abastecemento privado representa un 

1,81% do consumo doméstico. 

Ata o de agora unha porcentaxe das augas que chegan ao territorio municipal 

(captacións, extraccións e precipitación atmosférica) vai parar á rede de 

sumidoiros converténdose en augas residuais. A análise do destino final de 

todas estas augas resúmese en: 

 1% pérdese na rede de saneamento 

 84% depúrase nas Estacións Depuradoras de Augas Residuais antes 

de chegar ao Miño. 

 15% do caudal da rede de saneamento vértese directamente ao río 

sen tratamento previo. 

A auga é un líquido estratéxico. As políticas iniciadas ata agora non están 

enmarcadas pola limitación do recurso e, por contra, seguiron sendo a base do 

desenvolvemento urbano, industrial, gandeiro, turístico, etc. Son 

particularmente imprudentes as políticas de ordenación do territorio, iniciadas 

fai uns trinta anos, que de xeito explosivo promocionan e potencian as 

tipoloxías edificatorias unifamiliares con piscina e xardíns con céspede e 

plantas moi demandantes de auga; as políticas turísticas e de promoción 

económica que potencian a proliferación de campos de golf, ou as políticas 
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gandeiras intensivas que arruinaron e continúan arruinando os acuíferos de 

grandes áreas. 

A estratexia que debería impulsarse está relacionada cos programas de 

conservación e xestión da demanda que si teñen presente, dende o seu inicio, 

o papel da auga e a súa característica de recurso escaso.  

5.3.1. Conservar e xestionar a demanda da auga  

Os programas de conservación da auga teñen por obxectivo reducir a demanda 

de auga, mellorando a eficiencia do uso e evitando o deterioro dos recursos 

hidráulicos. Xestionar a demanda quere dicir obter o maior volume posible de 

servicios hidráulicos con igual cantidade de auga. 

Ou datos relativos ó consumo móstranse a continuación, e demostran que o 

consumo de auga por habitante es elevado en relación con el valor de 

referencia de 133l7hab/día, por lo que es básico acadar un consumo 

responsable e eficiente de auga e potenciar o aforro entre a poboación 

Consumo doméstico e consumo total por habitante: 
 
Táboa 10 Agua: Consumo doméstico e consumo total por habitante (l/hab/día) 

Consumo doméstico (l/hab./día) 145,29 

Consumo total (l/hab./día) 209,19 

Nº habitantes con abastecemento público 106.634 

 

Fonte: Datos de Aquagest e I.N.E para o 2004. Sondaxes (Diagnóstico A21 Ourense) 
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Táboa 11 Consumo de auga abastecida e extraída (hm3/ano) 

 
Abastecida 
(superficial) 

Extraída 
(subterránea) 

Captada 

(superficial) 

Total Auga 
consumida 
(hm3/ano) 

Doméstico 5,65 0’11 0,83 6,59 

Industrial 1,41  1,02 2,43 

Municipal /Alta 1,07   1,07 

TOTAL 8,14  1,1 10,09 

 
Fonte: Datos de Aquagest e Confederación Hidrográfica para o 2004. Sondaxes (Diagnóstico A21 Ourense) 

5.3.2. Reter a auga da conca hidrográfica 

Diminuír e frear a actual velocidade da auga na súa viaxe ata o mar é 

estratéxico. Para iso, é necesario manter as actuais áreas de bosque e 

amplialas, especialmente con bosques de ribeira, mantendo e, no seu caso, 

ampliando as áreas agrícolas e espacios libres de baixa pendente e evitando a 

impermeabilización e os usos nas áreas de infiltración e recarga. 

Por outro lado, hai que limitar o crecemento urbano ás áreas de compactación 

que poidan proporse, evitando a impermeabilización crecente que supón a 

actual tendencia de producir cidade tanto en edificación coma en 

infraestructuras. 

5.3.3. Aforrar auga 

En xeral, a agricultura é a actividade de maior consumo de auga. No obstante, 

os fluxos consumidos actualmente poden reducirse significativamente facendo 

uso de técnicas de irrigación eficientes. 

No ámbito urbano, os actuais xardíns de grande consumo de auga e abonos 

inorgánicos deberían ir substituíndose por xardíns con especies vexetais 

propias da zona e adaptadas ó medio (autóctonas) cá inclusión de plantas 

pouco consumidoras de auga, os abonos por compóst e os actuais sistemas de 
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rego por outros nocturnos e máis eficientes, así como o uso de mantillo e 

acolchados nestes solos. 

Coa mesma idea de eficiencia debería actuarse nos ámbitos da industria e os 

servicios públicos. A marxe para aplicar políticas de eficiencia é aínda amplo en 

ambos casos. 

O Concello vai a levar a cabo un sistema de controlador de regos para regar só 

cando é necesario mediantes sensores e novas tecnoloxías. 

Son necesarias as iniciativas municipais para diminuír o consumo doméstico  

5.3.4. A calidade da auga nas concas hidrográficas 

O impacto da contaminación difusa é crecente e está hipotecando parte dos 

recursos de auga existentes (acuíferos e eutrofización dos cursos de auga e 

pantanos) alí onde as actividades que a producen son máis intensivas.  

Actualmente existen dúas estacións depuradoras de augas residuais (EDAR) 

en Ourense, e unha privada correspondente a planta de procesado avícola de 

COREN. 

Considerase que o 5% das augas son consumo propio, é dicir, auga que non 

pasa a rede de saneamento xa que se consume para beber e cociñar. No caso 

dos usos industriais e comerciais, considérase que un 15% da auga consumida 

se perde no propio proceso industrial (evaporación, etc.). O resto convértese en 

auga residual (consumo non propio). 
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Propostas recollidas  5.3-1 Recursos hídricos 

 

5.3.5. Accións orientadas á conservación e xestión da demanda de 
auga 

1. Programa de infraestructuras 

1a) Creación de redes separativas. Os novos desenvolvementos 

urbanos deberían incluír as redes separativas entre as especificacións 

técnicas da construcción. 

1b) A reparación de redes e a reducción de perdas é o procedemento de 

aforro de auga máis vantaxoso e, neste ámbito, hai unha ampla oferta de 

tecnoloxías e sistemas avanzados de solución de fugas e selados. 

Os costos de reparación de redes e a eliminación de fugas son sempre 

máis baixos que os que se deriven da captación, a potabilización, a 

depuración de parte da auga perdida e que se filtra ós sumidoiros. 

1c) Localización de tomas ilegais. A identificación e eliminación de tomas 

ilegais pode supoñer un volume de auga a aforrar considerable en 

colaboración con los organismos competentes 

1d) Reducción de presións de subministro. Unha correcta xestión das 

presións: regulación do ciclo diario a fin de que non se eleve a presión 

nocturna cos conseguintes aumentos de fugas, regulación da presión 

entre 3,4 e 4,1 atmosferas para obter a máxima eficiencia, etc. permite 

uns aforros significativos. 

Recursos hídricos 

 Elaboración do Plan de Xestión dos Recursos Hídricos de Ourense 

 Creación de convenios cos órganos competentes para mellorar a rede de vixilancia

da calidade da auga dentro de nosos canles fluviais.  

 Creación de convenios cos órganos competentes para a determinación e

eliminación dos vertidos directos ós ríos. 

 Recuperación dos cauces naturais dos ríos que teñan algún tipo de degradación. 
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1e) Xestión informatizada das redes. Debería contemplarse o conxunto 

de parámetros que permitan unha xestión máis eficiente da rede e un 

servicio de maior calidade. A informatización debería contemplar: Os 

parámetros climatolóxicos, os edáficos, os compoñentes do sistema e o 

seu estado, a calidade da auga, o control de presións; o control de 

operacións, o control de contadores e a xestión dos costos de operación 

e mantemento. 

1f) Mellora e extensión da rede de abastecementos e saneamento do 

rural 

1g) Cumprimento do establecido no RD 140/2003 de 7 de febreiro, 

“Criterios Sanitarios da Calidade da Auga de Consumo Humano”, na 

Disposición transitoria segunda. Mostreo de instalacións interiores, di: 

“La autoridad sanitaria, velará para que la administración local antes del 

1 de enero de 2012 muestre el agua de consumo humano, en campañas 

periódicas, en locales, establecimientos públicos o privados y domicilios 

particulares, representativos de cada abastecimiento, construidos con 

anterioridad a 1980, con especial atención a la determinación de los 

parámetros relacionados con los materiales instalados en las 

instalaciones interiores y aquellos relacionados con el mal 

mantenimiento de la instalación interior que pudieran representar un 

riesgo para la salud.” 

Tendo en conta o RD, levarase a cabo un control de instalacións 

interiores en edificios construídos con anterioridade a 1980. 
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Propostas recollidas  5.3-2 Redes de abastecemento 

 

A problemática da rede de saneamento é a máis grave no medio rural, 

xa que atópanse núcleos sen saneamento público e redes de 

saneamento sen conexión efectiva con vertidos directos ás canles 

fluviais. 

Sinálase a necesidade dunha nova depuradora de augas residuais á que 

se envíen, para o seu tratamento, todas as augas negras da zona norte 

do municipio, desdobrando polo tanto a rede existente en dúas áreas 

diferenciadas: A situada ó Norte do río Miño e a emprazada ó Sur. 

Redes de abastecemento 

 Mellora do abastecemento e saneamento ata chegar ó 100% do territorio municipal.

 Dotar de rede de abastecemento e saneamento a pequenas poboacións

perimetrais. 

 Realizar algúns cambios de material e aumento do diámetro na rede, para manter a

presión adecuada e asegurar un bo abastecemento á poboación. 

 Estudio de abastecemento á previsión do desenvolvemento ós Plan Parciais da

zona SUR e ESTE. 

 Estudio máis viable para abastecemento de auga ó Polígono previsto na Parroquia

de Santa Mariña do Monte. 

 Zona norte do río Miño, futura captación dentro de límites do Concello de Coles. 
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Propostas recollidas  5.3-3 Redes de saneamento e colectores 

 

2. Programas de aforro 

2a) A nova cultura da auga debe estenderse ó conxunto de persoas 

físicas e xurídicas que son, en definitiva, as que usarán o recurso. Para 

iso, deberán crearse programas de concienciación cidadán que 

abarquen dende a información cidadán ata a educación regrada 

pasando pola formación, a demostración e a implicación da sociedade 

civil. 

2b) Tarifación. Como é sabido, un dos Ferramentas de aforro máis 

efectivos é acomodar o prezo da auga con intencionalidade. As tarifas 

de bloques crecentes, as de diferenciación estacional e as que 

incorporan recargas especiais permiten axustar a intención de aforrar 

auga a quen a consume, facendo do consumo prudente e limitado un 

hábito. 

 

 

Redes de saneamento e colectores 

 Ampliación e mellora da Depuradora de residuais. 

 Os tanques de tormenta teñan tamén unha función de inicial depuración e

desengraxado, e non soamente de reguladora de caudal. 

 Campaña de revisión e detección de fugas na rede do saneamento  

 Executar redes separativas das augas pluviais, compostas por canalizacións con

tubarias de PVC e de formigón armado.  

 Cambio de material na tubaria de F.C,  por Fundición Dúctil 

 Ampliación da capacidade de bombeo de Chapa y Covadonga. 

 Construcción de depósito de auga, en Covadonga. 

 Melloras na rede actual de colectores e interceptores. 
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Propostas recollidas  5.3-4 Aforro nos fogares e as industrias 

 

3. Programas de eficiencia 

3a) Programas residenciais. Os dispositivos de eficiencia hidráulica e 

sanitaria para o interior das vivendas: cabezais e aireadores, inodoros, 

lavalouzas, lavadoras e o control de fugas e goteos teñen un aforro 

potencial de auga próximo ó 35%. Os cabezais de ducha con aireadores, 

os dispositivos sinxelos para reducir o fluxo do WC, as pastillas de 

detección de fugas son amortizables nun período temporal asumible. 

Despois de comprobar o éxito destes programas noutras cidades, 

proponse que as novas construccións e os edificios en rehabilitación 

incorporen os dispositivos e electrodomésticos antes citados. Para 

cumprir este obxectivo deberán implementarse os Ferramentas de 

carácter legal, económico, etc. necesarios. 

Paralelamente, deberá ampliarse o programa ás edificacións actuais con 

determinadas débedas, tanto económicas como técnicas. 

3b) Programas de xardinería e outros usos exteriores.  É necesario 

establecer programas de eficiencia que permitan reducir o actual 

consumo por esta causa. Un xardín con plantas moi demandantes de 

auga respecto a un xardín autóctono pode supoñer un consumo de auga 

ata un 60% inferior. 

Aforro da auga nos fogares e as industrias. 

 Fomento da instalación de dispositivos que permitan o aforro de auga nos fogares.

( Exemplo: Reducción de las taxas de Licencias de Obra se estes se incorporan nos

edificios novos) 

 Modificación das tarificacións da auga, eliminación do consumo mínimo bimensual e

pasar a facturación por consumo real, aplicando ademais o prezo real por metro

cúbico de auga tratada 

 Posibilidades do uso da auga residual. 
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3c) Programas de parques públicos e zonas deportivas. A planificación 

previa dos xardíns, o uso de compós, a irrigación nocturna con técnicas 

eficientes, a selección de plantas con variedades pouco demandantes de 

auga, o uso de acolchados e un bo mantemento permiten esperar uns 

consumos de auga limitados, mediante a cobertura de cortiza ou grava 

en lugar de céspede. 

3d) Programas comerciais, industriais e institucionais. Desenvolver un 

programa de auditorías hidráulicas as empresas máis consumidoras 

acompañado de medidas que permitan un rápido retorno da inversión é 

a primeira medida a aplicar ás actividades económicas. 

Para os sectores que teñen posibilidade de recircular a auga: Lavado de 

coches, tinturerías, lavanderías, industria do frío, etc., haberá que 

desenvolver un programa específico de eficiencia. 

Outros sectores como o da hostalería poden incluír dende accións e 

Ferramentas de xestión ata programas de marketing baseados no aforro 

de auga, pasando por medidas de deseño e infraestructuras. 

A Administración e as empresas públicas deben de incorporar os 

programas de eficiencia e aforro nas súas instalacións. Da mesma 

forma, as novas actividades comerciais e do terciario deberían incluír os 

dispositivos de eficiencia de auga coma condición para obter a licencia 

de actividades. 
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Propostas recollidas  5.3-5 Eficiencia no uso da auga nas competencias municipais  

 

 

4. Programas de substitución. 

4a) Programas de reutilización e reciclaxe. Debe desenvolverse un 

inventario de industrias que poidan facer uso de augas depuradas e 

establecer unha rede separativa para servila.  

O inventario debe ampliarse ás empresas que poidan reciclar a auga 

(uso da auga na mesma aplicación). 

5.4. A enerxía 

As propostas dos plans e programas aprobados non importan a qué escala, 

inciden principalmente nalgúns aspectos da xestión enerxética e de maneira 

sectorial, sen entrar a fondo e por tanto sen modificar a realidade que crea, na 

distribución e consumo da enerxía. As preocupacións sobre os sistemas 

Eficiencia no uso da auga nas competencias municipais 

 Realización dun inventario de fontes e realización de análises periódicas das

mesmas 

 Realización de circuítos pechados con bombeo nas fontes que aínda non teñen

recirculación. 

 Planificación para a eliminación da perda auga de ragatos polas obras.  

 Mellora da canalización de augas, con especial atención ao caso do campus

universitario.  

 Creación dunha infraestructura de rego para xardíns, totalmente independente da

de consumo humano, realizando bombeos directos dende o río.  

 Automatización total do rego municipal para a súa optimización (aproveitase mellor

regando de noite que de día) e implantar mecanismos de control do consumo. 

 Redeseño de plantacións, adaptándose ó ciclo hídrico, chegando a unha xardinería

sostible. 

 Implantación de tratamento terciario no efluente da depuradora que permita a

reutilización do mesmo para rego de xardíns ou polo menos para minimizar aínda

máis o impacto do mencionado efluente no medio. 

 Colocación de tomas e contadores para uso exclusivo da empresa de limpeza de

rúas, para un control do consumo e a súa racionalización. 
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céntranse principalmente no cambio climático. Os Plans focalizan as accións 

para reducir a crecente emisión de gases de efecto invernadoiro no ciclo 

enerxético, e non nos aspectos que poderían facelo entrar nun novo réxime 

metabólico, un réxime que se debería basear na reducción da perturbación dos 

sistemas, é dicir, na entropía e no consumo maioritario de enerxías renovables. 

O cambio de réxime metabólico e, por tanto, a reducción da perturbación dos 

sistemas, entre outros o sistema atmosférico, só pode vir pola vía dun cambio 

de cultura enerxética, o cal supón cambios profundos na forma de entender a 

ordenación do territorio, o urbanismo, a arquitectura, a industria, a xestión da 

auga, os residuos, a mobilidade..., é dicir, todo o que está relacionado co uso 

da enerxía, en resumo, todo. 

5.4.1. A xeración da enerxía 

O Concello de Ourense debe ter entre os seus obxectivos a potenciación das 

enerxías renovables e a utilización sostible dos recursos naturais.  

Dentro da enerxía solar o “Programa de fomento da enerxía solar 2002” en 

Galicia define o actual escenario enerxético existente e as pautas que se deben 

de seguir para alcanzar un desenvolvemento pleno desta fonte tanto para 

producción de enerxía eléctrica como calorífica.  

En materia de enerxía eólica o Decreto 302/2001, que regula o aproveitamento 

da enerxía eólica en Galicia, crea a figura dos parques eólicos singulares, 

promovidos polos concellos  

A Biomasa e a materia orgánica orixinada nun proceso biolóxico que se pode 

utilizar como fonte de enerxía. No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, 

a variedade de materias incluídas no concepto de biomasa permite formular 

diversas alternativas enerxéticas que se agrupan, principalmente, en tres 

áreas: biomasa forestal e cultivos enerxéticos, biogás, e os biocarburantes.  

En Galicia localízanse algúns recursos xeotérmicos nas provincias de Lugo, 

Ourense e Pontevedra, a unhas temperaturas de entre 60º e 130º C. Os 
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xacementos de Ourense son os que máis posibilidades ofrecen dispoñendo de 

unha temperatura entre os 60º e 80º C. 

En materia de enerxía solar temos que acadar unha rápida implantación, tanto 

na súa variante fotovoltaica como térmica, neste senso o Concello de Ourense 

debe facilitar ós cidadáns toda a información necesaria á vez que debe 

actualizar a súa normativa para poder esixir correctamente que as novas 

edificacións conten con este tipo de enerxía limpa, dando exemplo e sendo 

pioneiro na implantación de instalacións de enerxía solar tanto nas 

dependencias municipais como naqueles equipamentos que así o aconsellen, 

ben pola súa situación, ben polo seu consumo. 

En materia de enerxía eólica sería necesario facer un estudio de viabilidade da 

implantación dun parque eólico singular dentro do Concello de Ourense tanto 

dende o punto de vista da posibilidade de producción eficiente de enerxía 

eólica como dende o punto de vista das restriccións sinaladas no Plan eólico de 

Galicia. Este estudio podería abranguer tanto a enerxía eólica como a 

xeotérmica, nesta última analizando a súa compatibilidade co aproveitamento 

termal.  

Un esforzo similar ou aínda superior cos anteriores é necesario facer para 

promover o uso da biomasa, dado o gran potencial de recursos forestais que o 

Concello de Ourense presenta e a necesidade de darlle unha saída económica 

a estes recursos para evitar o seu abandono e reducir o risco de lume. 

Algunhas propostas a incorporar son: 

Placas solares térmicas. Dispor dunha ordenanza solar indica o camiño a 

seguir para o desenvolvemento desta tecnoloxía e a ampliación a novos 

supostos. 

Nas áreas urbanas de nova creación ou rurais en desenvolvemento, ámbitos 

en definitiva dunha certa renovación profunda, a instalación debería de ir 

acompañada de acumuladores de calor estacionais e dotada para cubrir a 

maior parte das necesidades de auga quente sanitaria (ACS) e calefacción. A 
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combinación de ambas tecnoloxías permite subministrar no noso  clima, ACS e 

calefacción con rendementos non inferiores ó 60% e ser independente dos 

fenómenos meteorolóxicos (períodos temporais máis ou menos longos con ceo 

encapotado, chuvia, etc.). En aras da recente implantación do novo Código 

Técnico da Edificación e tendo en conta o paso axigantado que xa implica 

nestes lares non se propón ningunha actuación a maiores, que si se habería 

contemplado no caso de non aprobarse o CTE. 

Placas solares fotovoltaicas. A captación solar é, quizais, unha das 

tecnoloxías con máis futuro no ámbito das enerxías renovables. A pesar diso, 

algúns factores, tanto de carácter técnico, económico, legal ou educativo, ou 

todos á vez, non permiten o desenvolvemento esperado na implantación das 

placas a un maior ritmo. 

Unha primeira ampliación debería incidir no ámbito das instalacións comúns 

dos edificios: ascensores, iluminación da escaleira, etc.  

Proponse tamén a construcción de plantas de enerxía solar fotovoltaica e o 

consumo da mesma en instalacións municipais. 

Biogás. O biogás debería contar cun réxime especial similar ó da veneración 

de enerxía eléctrica para fontes renovables. Nestas condicións, o biogás 

previamente depurado, podería ser subministrado a través da rede de gas 

natural. 

Biocarburantes. A introducción destes combustibles debería potenciarse no 

transporte público e primarse ou discriminar positivamente no vehículo privado, 

por exemplo, con motores híbridos, etc. Ultimamente estanse desenvolvendo 

estudios para determinala capacidade productiva de colza ou outras 

oleaxinosas capaces de xerar biocarburantes, en concreto biodiesel. Os 

esforzos nesta dirección deben ir dirixidos a promover o consumo destes 

combustibles ecolóxicos nos vehículos de servicios públicos como son os 

autobuses, servicios de limpeza e parque móbil municipal. Así mesmo a súa 

presencia produciría unha publicidade e sensibilización en xeral. No Concello 

de Ourense están en estudio a posibilidade de contar con un depósito de 
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biodiesel procedente de la planta Bionorte (que á súa vez é receptora da 

recollida dos aceites usados en domicilios particulares e hostalería de Ourense) 

para  abastecer o parque móbil municipal  

Tratamento térmico dos residuos. A selección e posterior tratamento da 

materia orgánica permitirá obter uns mellores rendementos enerxéticos dos 

residuos incinerados.  

Propostas recollidas  5.4-1 Promover o uso das enerxías renovables  

 

5.4.2. Conservación e xestión da demanda enerxética: aforro e 
eficiencia. 

No transporte. O modelo de mobilidade actual é o primeiro consumidor de 

enerxía con relación ó resto de sectores consumidores. É necesario pensar 

novas propostas de mobilidade menos demandantes de enerxía. 

Sen dúbida asistiremos en breve á xeneralización de vehículos híbridos de alta 

eficiencia, nos cales Ourense debería de ser pioneiro. Da mesma maneira, 

deberíase potenciala incorporación das mellores tecnoloxías no transporte 

público e no transporte privado.  

Como xa se comentou anteriormente a enerxía é un tema moi transversal. Se 

Ourense consegue mellorar o seu espacio público, e con iso a mobilidade 

Promover o uso das enerxías renovables  

 Redacción e aprobación dunha ordenanza de enerxías renovables 

 Asesorar e promover a eficiencia enerxética 

 Execución dun museo de enerxías renovables e dun parque de enerxías renovables

 Dar a coñecer e sensibilizar as actividades realizadas polo concello en relación coas

enerxías renovables 

 Fomentar ó uso e incrementar o aproveitamento das augas termais para producción

de enerxía, despois do seu aproveitamento para outras fins. 

 Facilitar ós cidadáns toda a información necesaria para acadar unha rápida

implantación da enerxía solar (fotovoltaica e térmica) á vez que debe actualizar a

súa normativa  
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peonil, gran parte dos problemas da cidade (caos circulatorio, problemas de 

aparcamento, ruído…) e en especial á reducción da demanda enerxética 

diminuirá drasticamente.  

Pero quen tamén ten un papel fundamental neste cambio é o cidadán. 

É imprescindible deixar atrás dúas actitudes moi negativas en relación có 

vehículo privado: 

Dependencia elevada do vehículo privado: pretender ir de porta en porta en 

coche e vivir nunha cidade de tamaño mediano non é compatible, é unha 

cuestión indiscutible que parece obviarse. 

En relación á mobilidade e todo o que supón (despilfarro de recursos non 

renovables, contaminación...etc) preséntanse as propostas obtidas: 

Propostas recollidas  5.4-2 Mobilidade eficiente e non contaminante 

 

Na edificación. A nova edificación e a vivenda en rehabilitación deberían de 

incluír criterios de aforro enerxético dende o proxecto ata o uso que fai o 

usuario unha vez entregada a vivenda. Os criterios deberían de incluír, entre 

outros, a cubicación do edificio, a súa conexión co transporte público, a 

Mobilidade eficiente e non contaminante 

 Fomentar a reducción dos contaminantes producidos polo tráfico en pro dunha 

actitude máis saudable, tanto na calidade do contorno como na propia saúde  

 Promocionar o transporte público e outros medios de transporte máis 

respectuosos co medio ambiente 

 Implantación dun plan de mantemento preventivo en toda a flota de autobuses 

urbanos, especialmente rigoroso no control de emisións de gases á atmosfera 

 Implantación progresiva de biocombustible nos transportes públicos (autobuses 

e taxis) e vehículos municipais 

 Plan de transporte para empresas 

 Incentivar a diminución do uso do vehículo privado  

 Promoción doutros medios de transporte distintos ó coche: camiñar,bicicleta, 

patíns... 

 Conferencias sobre conducción eficiente de vehículos para a poboación 
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incidencia na paisaxe e, á vez, debería incorporar a orientación, o sol e as 

sombras, a ventilación natural cruzada, a disposición do edificio ó réxime de 

ventos e á forma e o volume dos edificios. Estes criterios permiten optimizar as 

relacións enerxéticas do edificio co medio. Tamén o fan os criterios de 

eficiencia enerxética que proporcionan os sistemas pasivos ligados ó deseño: 

illamento térmico, proteccións solares, patios interiores, entrada de luz natural, 

etc. e ás instalacións pensadas para unha maior eficiencia enerxética. 

Tódolos edificios novos e rehabilitados deberían de incorporar sistemas de 

captación solar para auga quente sanitaria e para calefacción, combinándoo, 

nos casos que sexa posible e a escala maior, coa construcción de 

acumuladores de calor estacionais. 

A bondade enerxética dos electrodomésticos e as luminarias de baixo consumo 

deberían de incluírse no manual de uso de tódalas vivendas, en especial as 

novas e as rehabilitadas.  

Tamén neste aspecto considérase que o CTE solvente gran parte dos 

problemas, especialmente partindo da base que calquera regulación de 

eficiencia enerxética na edificación é inexistente na actualidade.  

Propostas recollidas  5.4-3 Eficiencia enerxética na edificación 

 

No urbanismo. A intención última dun Plan de enerxía baseado en criterios 

sustentabilistas é aproximarse á autosuficiencia enerxética con fontes 

renovables. Nesta dirección, a edificación en renovación e aqueles que sexan 

Eficiencia enerxética na edificación 

 Fomentar a renovación das instalacións de calefacción e ACS tradicionais por 

outras instalacións máis eficientes enerxeticamente e/ou renovables 

 Promociona-las calefaccións de gas natural e de enerxías renovables e a 

progresiva substitución das calefaccións de carbón 

 Creación dun mapa de edificios con envolventes térmicas eficientes e 

instalación de calor - frío óptimas. 
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de nova factura, deberían de deseñarse incorporando a autosuficiencia 

enerxética dende o seu inicio. Parte do cal encóntrase reflexado no CTE. 

A proposta que ten por obxecto controlar as variables do medio, implica o uso 

de vexetación, auga, luminarias, pavimentos, cores, etc. que supón, á vez, un 

aforro enerxético tanto polo que se refire ó consumo de enerxía no espacio 

público e nos edificios (a vexetación e a auga proporcionan sombra e 

refrixeración no verán e insolación e illamento no inverno), como na iluminación 

nocturna que, ademais, reduce a contaminación lumínica. Proponse cambiar as 

luminarias actuais por outras de baixo consumo e a regulación do seu uso 

mediante controladores con horarios automáticos. 

Por outro banda, o deseño do espacio público e o uso de materiais nobres 

aumentarán o número de viaxes a pé e en bicicleta. A proximidade de usos e 

funcións multiplica a probabilidade de contactos (a esencia da cidade) a un 

costo enerxético menor. 

No ciclo de materiais. Como é sabido, o consumo de enerxía necesario para 

producir unha tonelada de papel, de vidro e doutros materiais a partir de 

materias primas (celulosa, area, etc.) é moito maior que a producción dunha 

tonelada dos mesmos materiais con papel e vidro recuperado; de aquí que 

sexan importantes os programas de selección e reciclaxe de materiais dos 

fluxos residuais e aínda máis importantes os programas de minimización. 

Nas actividades económicas. Nas actividades económicas, as medidas de 

eficiencia aplicadas de momento son tímidas e deberíase reconsiderar a 

cuestión. Esto, sen embargo, representa analizar con criterios enerxéticos 

calquera aspecto ligado á producción limpa e ó propio centro de traballo, 

empezando polo deseño dos propios productos. 

Na actividade productiva deberían de potenciarse as redes de subproductos 

que funcionan de maneira parecida ás redes tróficas na natureza. O aforro 

enerxético do reciclado e a reutilización de fluxos materiais e enerxéticos que 

do contrario serán dispostos e tratados, é significativo. 
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Propostas recollidas  5.4-4 Eficiencia enerxética nas actividades económicas 

 

Propostas recollidas  5.4-5 Xestión enerxética eficiente dos servicios públicos 

 

 

Xestión enerxética eficiente dos servicios públicos  

 Elaboración do Plan de Mellora da Eficiencia Enerxética Municipal.  

 Elaboración dunha auditoría enerxética tanto das dependencias municipais 

como das instalacións deportivas, espacios libres,...  

 Definir de forma concreta porcentaxes de aforro no consumo en horizontes 

temporais definidos 

 Utilización de enerxías renovables nos equipamentos municipais (mellora dos 

elementos e sistemas de rego,  etc.) 

 Renovación das instalacións de calefacción e frío das dependencias municipais 

 Renovación do parque automobilístico municipal, optando por vehículos 

híbridos ou eléctricos nos casos onde sexa viable  

 Mellora da eficiencia enerxética do alumeado público: renovación das luminarias 

incluíndo lámpadas de baixo consumo, mellora na orientación das farolas, 

control e busca de alternativas ao alumeado de Nadal, control do apagado e 

acendido do alumeado, así como dos locais comerciais. 

 Renovación de equipos electrodomésticos e ofimáticos 

 Substitución dos sistemas de calefacción e ACS tradicionais das dependencias 

municipais por instalacións combinadas de biomasa e enerxía solar térmica 

 Construcción de plantas de enerxía solar fotovoltaica e térmica e o consumo da 

mesma en instalacións municipais deseño de novas instalacións, así como de 

novos parques empresariais, tería en conta a intención de obter a maior 

eficiencia enerxética fotovoltaica, pola cal, as instalacións deberían de 

orientarse cara a fachada con maior captación de enerxía  

 Facer un estudio de viabilidade da implantación dun parque eólico  

 Creación de espacios libres autosuficientes enerxeticamente 

Eficiencia enerxética na industria 

 Auditorías enerxéticas dos procesos de producción, medidas específicas por 

sector  

 Promover o uso da biomasa, dado o gran potencial de recursos forestais e a 

necesidade de darlle unha saída económica 
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5.5. A contaminación atmosférica 

5.5.1. A calidade do ambiente atmosférico 

A contaminación atmosférica é unha consecuencia directa do consumo de 

enerxía e non tanto dos procesos de transformación de materiais. Os 

compoñentes contaminantes do aire foron derivando dos clásicos SO2 e fumes 

dos focos fixos, ata os contaminantes primarios procedentes dos focos móbiles: 

CO, NOX, COV, benceno, partículas, etc. e ata os contaminantes secundarios: 

oxidantes coma o O3, que teñen a súa orixe na reacción fotoquímica entre os 

NOX e os hidrocarburos.  

Debe de dicirse, tamén, que entre os compostos orgánicos volátiles 

procedentes da combustión da gasolina e, sobre todo, do gas-oil, encóntranse 

moléculas de probado carácter canceríxeno coma o benceno, o 1-3 butadieno 

e derivados do mesmo, etc. sendo estes compostos a causa principal de 

cánceres con orixe no ambiente urbano. 

Unha  medida importante para reducir a contaminación atmosférica é a 

substitución de gas-oil por gas natural, biogás ou GLP no transporte público 

que debería estenderse a toda a flota de autobuses e a toda a flota de taxis. O 

número de kilómetros diarios, concentrados en gran parte nos centros urbanos, 

xustifica sobradamente a medida. 

5.5.2. Contaminación atmosférica e a formación da illa de calor 

As emisións de fumes e gases quentes, producto da combustión de materiais 

fósiles, provoca, xunto co comportamento térmico da edificación e os materiais 

da vía pública, un aumento do quecemento das masas de aire máis ou menos 

próximas ó solo. A temperatura no centro da cidade é uns cantos grados 

superior á que se rexistra na periferia urbana e, en inverno, esta parte supón 

diferencias de entre 3º e 10º (Oke 1980, Hobbs, 1980). 

O aire quente, cargado de partículas en suspensión e de contaminantes 

químicos, elévase ata arrefriarse e volve a baixar seguindo unha célula 

convectiva, creando unha especie de cúpula chamada “illa térmica”. 
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En inverno, en días soleados con tempo anticiclónico, cando o sol se pon e  o 

calor que se acumulou no solo durante o día libérase, fórmase unha inversión 

de temperatura que soe ter unha altura dunhas decenas de metros, chamada 

inversión de superficie. Os contaminantes atrapados nesta capa próxima ó solo 

acumúlanse ata que a radiación solar do día seguinte desfai a inversión. En 

ocasións, cando por encima, por exemplo da Península Ibérica, instálase 

durante uns días un anticiclón con presións elevadas, a inversión de superficie 

engádeselle alomenos outra inversión, máis perigosa porque non se desfai 

durante o día, chamada inversión de subsidencia. Cando esta baixa por 

debaixo dos mil metros, retendo os contaminantes de varios días, as 

concentracións de contaminación atmosférica poden aumentar respecto a 

outros días con maior ventilación. 

A radiación incidente nas superficies planas e verticais da vía pública e os 

edificios que teñen un comportamento térmico diferente a auga e as zonas 

verdes a causa das cores e a tipoloxía dos materiais que os compoñen, fai 

aumentar a temperatura media da cidade. Intervén tamén o feito de que a 

radiación do calor de ondas largas sexa máis elevado nas zonas máis 

densamente edificadas polo seu efecto recíproco de absorción e reflexión. 

Intervén tamén o feito de que a radiación do calor de ondas largas sexa máis 

elevado nas zonas máis densamente edificadas polo seu efecto recíproco de 

absorción e reflexión. 

O aumento da temperatura media é maior en inverno que no verán; rexístranse 

á súa vez menores índices de nevadas e xeadas que no entorno rural, o que 

representa un maior almacenamento de calor no solo. 

A formación de néboas en inverno e o aumento da nubosidade en verán 

provocan unha diminución do número de días de sol nas zonas urbanas. 

Os efectos refrixerantes provocados pola evapo-transpiración son menores na 

cidade, como consecuencia dunha menor masa vexetal e de corpos de auga, 

producíndose unha menor evaporación de auga porque se drenan rapidamente 

as augas superficiais ata á rede de sumidoiro; en boa parte independente da 
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rede natural de drenaxe. Aínda así, prodúcense tamén aumentos periódicos da 

humidade relativa; isto sucede fundamentalmente polas noites, en épocas de 

bo tempo, e en inverno a consecuencia da condensación provocada polo 

sobrequecemento do solo. 

A formación de nubes prodúcese pola presencia de núcleos de condensación 

provocados pola contaminación e o estancamento de calor, que cunha 

diminución da circulación do aire por efecto da densidade edificatoria, da un 

maior réxime de chuvias. 

5.5.3. O caso de Ourense 

Ó estar situada a cidade de Ourense nunha depresión, rodeada de montañas, 

os gases sitúanse enriba da cidade aprisionados pola orografía e as 

construccións altas  (superiores a 4 alturas ), impedindo a súa disolución por 

efecto do ar, ao non existir corredores de inversión térmica que expanden o gas 

e polo tanto diminúan a temperatura. Deste xeito, Ourense é coñecido por sufrir 

o efecto pota. 

5.6. Os gases de efecto invernadoiro e a reducción do ozono (O3) 
estratosférico 

Os emisores a nivel da Terra máis importantes de gases de efecto invernadoiro 

é o tráfico de vehículos e a xestión de residuos. O resto de emisións 

distribúense principalmente entre o sector industrial e a climatización de 

edificios (calefacción e refrixeración). 

Os gases que destrúen a capa de O3 son, a súa vez, gases de efecto 

invernadoiro, pero a incidencia que ten a acción local sobre a súa reducción é 

menor. Os programas para reducir estes compostos están en mans, sobre 

todo, supramunicipais. En calquera caso, dende o ámbito municipal pode 

contribuírse, ademais de accións antes descritas en relación ó consumo de 

enerxía, a través da concienciación cidadán. 

Dende o Concello de Ourense comezouse a colocación dunha rede de 

estaciones de vixilancia da calidade atmosférica do aire. Existe xa en 
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funcionamento unha Estación Urbana de Fondo que actúa como sensor 

captando os valores de contaminación estipulados. Ó proxecto pretende 

integrarse na Rede de Calidade do Aire de Galicia.  

A Rede de Calidade do Aire de Galicia tenta levar a cabo a instauración dunha 

rede de vixilancia da contaminación en diversos puntos de Galicia. O Sistema 

de Información da Rede Galega de Calidade do Aire (SI-RGCA), con 

información a tempo real (datos cinco-minutos), está desenvolvido baseándose 

na Directiva 96/62/CE (DO L296 do 21/11/1996 p.55). A directiva instaurou un 

sistema para adoptar métodos e criterios comúns de avaliación e xestión da 

calidade do aire ambiente,así como un sistema harmonizado de recollida e 

difusión de información.Polo tanto,establécese un sistema completo de 

recollida, comunicación e difusión de información,en virtude da cal é preciso 

obter datos de calidade do aire ambiente fiables para poder informar á 

poboación,ao Ministerio de Medio Ambiente do Estado español,así como á 

Comisión Europea. 

5.7. O ruído e as radiacións 

Como no caso da contaminación atmosférica, a mobilidade horizontal é a 

principal responsable do ruído ambiental nas cidades. O ruído é unha 

consecuencia do consumo de enerxía de maneira acelerada. Como a 

mobilidade, o ruído é unha variable estreitamente relacionada co 

funcionamento da cidade. O ruído, sen embargo, considérase hoxe unha das 

disfuncións de peor resolución posto que implica un cambio de modelo da 

mobilidade na cidade.  

Esta é a razón pola cal non se aprobaron normativas que regulen o ruído 

ambiental, nin no Estado, nin na Unión Europea. Resolver o problema do ruído 

quere dicir modificar profundamente o actual modelo de mobilidade. 

Para reducir o nivel sonoro producido polo tráfico por debaixo dos 65 dBA, 

débese reducir significativamente o número de vehículos circulando. Como 

orientación, podemos dicir que para conseguir unha reducción de 10 dBA en 

vías con máis de 10.000 veh/día, debe reducirse o tráfico existente 10 veces. 
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Enténdese que a emisión sonora de cada un destes vehículos responde ás 

características técnicas estándar actuais. 

Do mesmo modo que outras características, a reducción do número de 

vehículos diminúe o nivel sonoro. Por exemplo, se nunha rúa de catro carrís, 

con igual densidade de tráfico, só se deixara transitar en dous, o nivel de ruído 

baixaría uns 3 dBA (o ruído responde a unha escala logarítmica). 

Estas consideracións teñen unha repercusión inmediata na planificación do 

tráfico porque, para diminuír o ruído a niveles aceptables (< 65 dBA), o volume 

de tráfico que se debería de reducir é tan drástico que obriga a clasificar as 

vías en principais e vías con tráfico residual (veciños, vehículos de emerxencia, 

reparto de mercancías en horarios restrinxidos, etc.) cun carácter 

practicamente peonil. 

O ruído é unha variable ambiental que se comporta, a efectos de xestión, baixo 

o principio do “todo ou nada”.  

Ata agora, os intentos de reducción do ruído ambiental tiveron resultados 

escasos e as propostas tiveron carácter defensivo.  

Nos espacios urbanos onde se superan durante o día os 65 dBA de nivel 

sonoro equivalente (por encima deste nivel a intelixibilidade dunha 

conversación a un metro de distancia falando sen berrar non é do 100%) a 

calidade urbana reséntese. Débense buscar fórmulas onde a maior parte do 

espacio público está por debaixo deste ruído.  

A estratexia a seguir pasa polo aumento da vixilancia da calidade do aire, 

integrando as estacións de control das diferentes administracións. Será 

necesario tamén completar a rede de vixilancia do ruído, e elaborar o mapa de 

ruídos. 

Por exemplo, en tódalas actividades susceptíbeis de producir ruídos e 

vibracións será necesaria a instalación dun sonómetro permanente (sonógrafo) 

ou aparello que rexistre os niveis sonoros existentes dentro do local en cada 

momento; agás en actividades non incluídas no Regulamento Xeneral de 
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Policía, nas que será a criterio dos técnicos municipais en función do tipo de 

ruído producido pola actividade. 

Pero o grande problema do ruído é o producido polo tráfico de rodada, non só 

polas diferentes actividades de ocio (coma os locais nocturnos). É necesaria a 

elaboración dun mapa de ruído− segundo a  Lei 37/2003 do Ruído os 

municipios con unha poboación superior a os 100.000 habitantes deberán 

contar cun mapa de ruído antes do 2010− seleccionando os condicionantes con 

incidencia nos niveis acústicos, para coñecer en cada toma de mostraxe as 

condicións das cales dependen os niveis xerados pola tráfico rodado: 

 Características do tráfico: fluxos, velocidade e porcentaxe de vehículos 

pesados. 

 Características da vía : tipo de pavimento, anchura e pendente. 

 Xeometría do entorno arquitectónico: existencia de espacios abertos, 

altura das edificacións circundantes. 

 Condicións meteorolóxicas. 

Para a atenuación do ruído en Ourense proponse: 

 Aumentar as zonas acústicas protexidas. 

 Aumentar o número de sonómetros fixos para controlar as zonas 

saturadas de ruídos. 

 Mellorar a inspección da Policía local en materia de contaminación 

acústica, controlando o horario dos locais nocturnos para diminuír os 

problemas de ruído nas zonas saturadas. 

 Mellorar o sistema de inspección acústica na inspección técnica de 

vehículos, sobre todo en ciclomotores. 

 Realizar campañas de concienciación cidadá promovendo a diminución 

do ruído. 
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 Potenciación do uso de asfalto específico nas rúas para reducir a 

contaminación acústica (Conglomerado asfáltico poroso). 

 Realizar un plan de control, revisión e mantemento das antenas de 

telefonía, radio, TV e pararaos. 

 Incentivar a diminución do uso do vehículo privado e promocionar o 

transporte público e outros medios de transporte máis respectuosos co 

medio ambiente. 

5.8. Creación dun Observatorio Ambiental 

Tódolos aspectos relativos a vectores ambientais tratados neste capítulo 

deberían ser obxecto de observación (Ourense cidade sensible 

medioambientalmente –de sensores-), e de tratamento posterior dos datos cás 

oportunas propostas. Os niveis de ruido, contaminación, enfermedades 

producidas por vectores ambientais, enerxía..etc afectan profunda e 

transversalmente a tódolos eixes tratados na Axenda 21 e són básicos na 

planificación da cidade. Proponse que estivera integrado a súa observación e 

interpretación na Axencia de Ecoloxía Urbana citada e proporcionase a 

información tratada nas áreas competentes. 
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6. ESTABILIDADE, COHESIÓN SOCIAL, DESENVOLVEMENTO E 
CAPACIDADE DE ANTICIPACIÓN 

6.1. A estabilidade 

Como xa se dixo, no conxunto do municipio a complexidade aumenta se 

consideramos todo o  seu ámbito territorial, pero analízanse as partes que 

conforman a cidade actual, estas detectan unha diversidade reducida a causa 

da zonificación funcional. A homoxeneidade que atesouran as zonas 

monofuncionais da cidade é a causa primeira da maior parte das disfuncións 

dos nosos sistemas urbanos. A zonificación funcional reúne ós iguais nos 

mesmos espacios. 

O estudio dos aumentos ou diminucións da mestura, a mixticidade ou tamén a 

diversidade nun territorio determinado permítenos aproximar a algunhas das 

disfuncións potenciais do sistema, así como ós elementos que lle confiren 

estabilidade. En efecto, a análise da diversidade dános idea de quen ocupa o 

espacio e a probabilidade de intercambios e relacións entre os compoñentes 

con información dentro do sistema. Se escollemos unha superficie espacial 

similar nunha cidade compacta o valor de diversidade é máis elevado que o 

correspondente da cidade difusa. Isto é fácil de entender posto que a cidade 

dispersa outorga a cada espacio unha función predominante e, en ocasións, 

case exclusiva. Como dicíamos, os obreiros relaciónanse cós obreiros durante 

boa parte do día en grandes áreas chamadas polígonos industriais; os 

estudiantes contactan con estudiantes nos campus universitarios; os que 

coidan da casa con outras persoas que realizan estas tarefas nas áreas 

dedicadas a residencia; nas grandes superficies coinciden aqueles cidadáns 

atarefados na compra de víveres e outros bens sen conectar, practicamente, 

con ningunha outra persoa que non sexa a que cobra ou pesa os productos; 

así poderíamos continuar ata descubrir cada unha das grandes áreas 

monofuncionais da cidade zonificada e descubrindo en cada área unha 

diversidade minguada. Este é o modelo de ordenación da cidade que os 

urbanistas, ó largo do século XX, sobre todo e, en especial, os urbanistas do 

movemento moderno, considerados como o mellor por racionalizar o espacio 
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urbano e dar resposta á incompatibilidade de funcións nun mesmo espacio. A 

execución do modelo funcionalista revela profundas disfuncións non resoltas e 

así os espacios cunha función predominante quedan desertos e sen vida en 

períodos temporais determinados (certas horas ó día, vacacións, etc.); á vez 

que a separación de funcións provoca unha segregación social dado que 

reúnen en espacios diferentes a colectivos con atributos similares. A 

segregación dáse sobre todo polo nivel de renda e se lle engaden despois 

outras características étnicas, relixiosas, etc. O modelo funcionalista é creador 

de inestabilidade. 

A análise de certas realidades permítenos deducir que a segregación social 

manifestada nas periferias e parte do centro das nosas cidades, está creando 

certos problemas de inestabilidade: inseguridade, marxinación e desobediencia 

civil. Nestes espacios constátase unha baixa diversidade de rendas, nas 

titulacións, nas profesións, pero tamén na rede asociativa e nos demais 

aspectos incluídos na idea de diversidade. Tamén comprobase que os fluxos 

de enerxía utilízanse para manter a estructura e o orde son débiles e, en 

consecuencia, a organización descompensa.   

Por contra, nas partes da cidade compacta onde os valores das diversidades 

son elevados, estes problemas redúcense. De feito, aumentar a diversidade é 

impregnar de cidade proporcionadora de oportunidades, intercambiadora de 

información, controladora de futuro porque xera estabilidade ó anaco de 

territorio do que se trate. Como  xa se dixo anteriormente, os sistemas 

compostos de partes heteroxéneas comprenden máis circuítos recorrentes 

reguladores. A estabilidade susténtase, xustamente, na existencia de circuítos 

recorrentes reguladores. 

A mestura de xente diversa é a garantía de pervivencia de estes sistemas 

porque proporciona estabilidade e madurez. 

Por outra parte, unha maior diversidade de usos nun territorio concreto, é dicir, 

unha misticidade de usos: residencia, servicios, actividades económicas, 

etc.…proporciona o contexto adecuado para que aumenten os intercambios de 
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información e , en consecuencia, que se creen os canais de fluxo enerxético 

sustentadores da organización complexa. Neste mesmo sentido, maniféstase 

un aumento da rede asociativa. 

Deberán consolidarse e incrementarse as estratexias de cooperación entre o 

sector público e o sector non lucrativo, a fin de promover a participación cívica, 

o voluntariado e a coordinación de esforzos. Potenciar e facilitar o desenrolo 

das redes cidadás á vez que se avanza ata presupostos participativos. 

O proceso de implantación de novos espacios utilizados é necesariamente 

lento a fin de encaixar e interrelacionar os diversos compoñentes que o 

configuran nunca frecha temporal dirixida ó aumento de complexidade. 

6.2. Cohesión social 

Ás estratexias que derivan da mestura e a misticidade, deberán engadirse 

aqueloutras que permiten resolver as necesidades básicas e establecer os 

equilibrios entre os diferentes actores da cidade. O traballo, a vivenda, a 

educación, a cultura, a sanidade, a seguridade, etc. deben de garantirse, 

resolvendo á vez os problemas actuais. 

Crear as condicións para fundamentar a igualdade de oportunidades por razón 

de sexo, idade, raza, relixión, condición física... no “crecemento” dos individuos 

e os colectivos, convértese na función guía dos programas sociais. 

6.3. Codesenvolvemento 

Os sistemas de soporte das nosas cidades (a veces moi alonxados, a miles de 

kilómetros) están ocupados, secularmente, por grupos humanos que viron e 

continúan vendo como son extraídos os recursos e, en algúns casos, como 

chegan residuos (ou industria contaminante) degradando o empobrecendo os 

sistemas que, a súa vez, son o soporte das súas organizacións. 

Este proceso que coa globalización viuse incrementado, está supoñendo de 

entrada, un aumento anual de refuxiados medioambientais (afectados polas 

grandes catástrofes naturais e medioambientais) e unha das causas primeiras 
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de conflicto entre grupos humanos. O movemento de persoas buscando a 

supervivencia é crecente e é a manifestación dunha das incertezas que hoxe 

planea, especialmente, sobre os países do primeiro mundo. Nos países do 

terceiro mundo a incerteza converteuse en crúa realidade. 

As propostas estratéxicas incluídas neste documento que buscan reducir a 

presión sobre o entorno van dirixidas, tamén, como non podía ser de outro 

modo, a impulsar o crecemento en organización dos grupos que viven nos 

sistemas de soporte. O modelo Sistema-Entorno incorpora a idea de 

desenvolvemento. 

A pesar das dificultades que isto supón para calquera municipio, sería 

conveniente que parte dos seus excedentes, que poden ser de natureza 

diversa, destínense a cidades do continente africano e americano. 

6.4. Estabilidade urbana promovendo unha mestura equilibrada 

As cidades europeas en xeral e as do sur en particular, atesouran un nivel de 

convivencia encomiable (é un dos seus principais activos), a pesar de que dun 

tempo ata aquí víronse, nalgúns casos, comprometida. 

A convivencia, o vivir xuntos, está intimamente ligada á mestura, e a 

mixticidade de rendas, de titulados, de profesións, de relixións, de etnias e de 

razas, na proporción xusta. A convivencia, sen embargo, depende tamén de 

outros factores, como é o escenario socioeconómico, a solución formal dada ó 

espacio público ou, tamén, a diversidade e mixticidade de usos e funcións dun 

determinado tecido urbano. Todo elo permite (ou non) que o espacio público (a 

casa de todos) sexa ocupado por persoas non importa a súa condición social: 

renda, idade, procedencia, credo, cultura, etc. nin a hora do día. Estas dúas 

condicións dan o nivel de saúde dunha cidade e son a proba do nove para 

saber se un espacio foi rehabilitado, revitalizado. 

Vivir con conflictos controlables pola propia comunidade proporciona o marco 

para desenvolver os aspectos esenciais da vida cidadán, entre outros, aqueles 

que multiplican o contacto, o intercambio e a comunicación que son, en 
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definitiva, os que permiten o crecemento individual e colectivo e promocionan a 

pertinencia, a identificación positiva ó lugar, a creatividade e a innovación. 

6.5. O envellecemento 

A evolución da pirámide de idades estase convertendo nun dos aspectos máis 

problemáticos para a estabilidade.  

Apréciase como o índice de envellecemento (a relación de persoas de máis de 

65 anos con relación ás que teñen menos de 14) vai crecendo e estendéndose 

por todo o municipio. Ás causalidades demográficas únense tendencias de tipo 

sociolóxico, como as mudanzas nas pautas familiares e o papel dos maiores na 

sociedade, fenómeno que afecta a tódolos ámbitos urbanos e dos que Ourense 

non constitúe unha excepción. 

Este segmento de poboación en aumento, sobre todo entre as clases máis 

modestas, é onde se rexistra o maior incremento na demanda asistencial e os 

maiores riscos de exclusión social. Afrontar esta tendencia e evitar os seus 

previsibles efectos negativos a medio e longo prazo constitúe unha tarefa 

prioritaria de toda a comunidade, que esixe a posta en marcha de estratexias 

innovadoras que non se poden circunscribir en exclusiva ó papel do público, a 

pesar do rol estratéxico da entidade local como principal axente dinamizador. 

A xente maior necesita unha rede de servicios específicos que garanta a 

calidade de vida deste sector de idade, á vez que se incrementan os 

programas de atención sociosanitaria para a xente maior que vive na súa 

vivenda. Deben potenciarse os centros de día para asegurar a asistencia e a 

coordinación entre o domicilio, os centros, os establecementos hospitalarios e 

as residencias, así como a posta en marcha de teleasistencia mediante as 

novas tecnoloxías, sen necesidade de desprazamentos do rural á cidade. 

Á tendencia do índice de envellecemento obriga a crear novas prazas de 

residencia para a xente maior. 

Nas áreas máis envellecidas será necesario establecer programas que 

busquen a inclusión de xoves no tecido central. A combinación de programas 
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sociais, laborais, educativos, etc. podería permitir que persoas de diferente 

idade compartisen espacio. 

Propostas recollidas  6.5-1 O envellecemento 

 

6.6. A Xuventude 

Outro grupo de exclusión social encóntrase no polo oposto da pirámide 

demográfica, polo atraso que sofre a emancipación dos máis xoves, con maior 

gravidade se cabe entre as mulleres. As causas deste atraso son ben 

coñecidas. A primeira, as dificultades no acceso ó mercado laboral, e sobre 

todo ó mercado laboral estable. A segunda, ás crecentes dificultades ó acceso 

á vivenda. O desemprego ou o emprego precario, o encarecemento do prezo 

da vivenda e a ausencia dun mercado de aluguer a prezos alcanzables 

explican estas dificultades. 

As consecuencias económicas, sociais e demográficas do atraso na 

emancipación xuvenil son só parcialmente visibles (por exemplo a caída da 

natalidade, emigración, etc.…) e encóntranse momentaneamente camufladas e 

pospostas pola solidariedade do entorno familiar, con consecuencias a longo 

prazo difíciles de previr. Non obstante sen precisar de prospeccións de futuro 

pouco prácticas, a situación esixe accións colectivas decididas de fomento do 

emprego xuvenil e da vivenda pública, evitando actuacións que promovan a 

segregación espacial. 

 

 

O envellecemento 

 Dinamizar a vida cultural do municipio, promovendo a participación social,

cultural e económica dos adultos a través da Universidade Popular  

 Desenvolver actividades conxuntas entre escolares e persoas da 3ª idade  

 Incorporar xogos para persoas maiores e para nenos, así como instalacións

deportivas nos parques, bosques e espacios verdes do rural. 

 Potencia-los programas de Terceira Idade, de xeito especial Centro de Día e

Actividades de Ocio y Tempo Libre  
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Propostas recollidas  6.6-1 A Xuventude 

 

6.7. A inmigración 

A tendencia actual de producir cidade está separando, como vimos, usos e 

funcións no territorio e paralelamente vai segregando ós grupos sociais en 

función da súa capacidade económica familiar, a súa etnia, a súa cultura e a 

súa relixión. Nos nosos municipios a segregación é, principalmente, de carácter 

económico e a poboación se distribúe na cidade en barrios según a súa renda.: 

Casco histórico, Couto e Vinteún 

Estanse producindo fenómenos de inmigración masiva en moi poucos anos 

que están condicionando dunha maneira clara o desenvolvemento da urbe.  

A centralidade de Ourense na provincia e a súa relevancia como centro urbano 

articulador do interior de Galicia converten a cidade nun foco de atracción 

inmigratoria, e así a poboación estranxeira de réxime non comunitario pasou de 

628 efectivos en 1998 a 2825 en 2005, en tanto cós de réxime comunitario 

sufriron unha menor variación, pasando de 636 a 1138 no mesmo período. 

Estas son cifras baixas en comparación con outros núcleos urbanos españois e 

europeos, mais indican o inicio dun proceso que previsiblemente irá en 

aumento.  

Actualmente a inmigración non é un tema productor de conflictos en Ourense, 

principalmente por  tres motivos: 

Xuventude 

 Novos recursos e actividades para a oficina de xuventude 

 Creación de espacios e mecanismos para atender as propostas e suxestións do

colectivo infantil e xuvenil (actividades, ordenación do espazo…).  

 Fomentar o cultura participativa da xuventude promovendo a súa implicación na

organización de eventos culturais  

 Dotación e mellora de espacios de encontro lúdico e cultural dos colectivos

xuvenís nos barrios 

 Rendabilización socioeducativa dos centros públicos, abrindo ás instalacións

fora do horario con persoal cós custodie e persoal cós dinamice  
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 Escaso fluxo migratorio: A elevada taxa de paro en Ourense non 

representa, por razóns obvias, un foco de atracción para a inmigración as 

cales soen ser laborais, anque aínda así a taxa de poboación estranxeira 

segue subindo. 

 A natureza do inmigrante: Gran parte dos poucos inmigrantes que 

Ourense recibiu, especialmente no último lustro son fillos ou netos de 

ourensáns que no seu día emigraron ás Américas (Venezuelo, México...) 

e que ante as dificultades que están pasando nos seus países de orixe 

aproveitan a dobre nacionalidade e regresan a Galicia. Evidentemente o 

grado de integración desta tipoloxía de inmigrante non é comparable co 

de persoas de orixe norteafricano ou subsahariano ou calquera outra 

procedencia. 

 Galicia é país de emigrantes: Non é un factor que acuñe unha 

determinada actitude fronte á emigración, pero axuda a entendela. 

Aínda así, tal e como desenvolvese o mundo é de esperar unha polarización 

cada vez máis esaxerada entre o primeiro e o terceiro mundo, e xa que en 

Ourense aínda non é un problema, débese ter moi en conta xa que tense a 

oportunidade, noutros moitos sitios perdida, para xestiona-la do mellor xeito 

posible. 

A inmigración non só constitúe unha fonte de riqueza ó ocupar novos nichos de 

actividade económica, senón tamén de diversidade e enriquecemento cultural. 

No tanto, cando os fluxos inmigratorios non se acompañan de medidas que 

garantan a plena integración social e económica dos novos cidadáns, en 

ocasións con culturas e sistemas de valores diferentes ós da poboación de 

acollida, poden ser orixe de focos de exclusión e marxinación social. Constitúe 

un labor conxunto garantir a plena integración dos novos colectivos e, sobre 

todo, evitar a aparición de fenómenos de segregación espacial que dificulten a 

integración. 

Dende a década dos noventa (sobre todo a finais) apreciase un novo fluxo 

migratorio de procedencia americana, asiática, africana e europea.  
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Na cidade, a inmigración con poucos recursos económicos concéntrase en 

determinadas áreas, creando bolsas de persoas onde a supervivencia (o 

propósito primeiro de calquera) domina sobre o resto de propósitos sociais. 

Cada comunidade, cada área urbana ten capacidade de acoller un número 

limitado de recén chegados, onde a mestura de culturas sexa permeable. 

Cando os porcentaxes de inmigrantes superan certos umbrais (non importa a 

renda dos recén chegados), a desconfianza e o conflicto están servidos. Nese 

momento, a estabilidade e a cohesión social resístense. 

É necesario planificar a inmigración, a pesar da complexidade que ilo supón. 

Aspectos como a vivenda, a educación, a participación política, os postos de 

traballo ou incluso a necesidade de rexuvenece-lo noso tecido social son 

aspectos que, como xa se veu, non poden ser ignorados. Por outro lado, deben 

impulsarse os mecanismos que favorecen os dereitos e deberes en igualdade 

de condicións así como o coñecemento da cultura galega e portuguesa ó 

conxunto de inmigrantes.  

Unha das fórmulas para reducir os conflictos que seguramente ampliaranse, 

fundaméntase no codesenvolvemento cás zonas de procedencia dos 

inmigrantes maioritarios. Comparti-lo crecemento (comercio xusto, tecnoloxía, 

etc.), establecendo os vínculos de confianza e a transferencia de coñecemento 

adecuados é un  proxecto a longo prazo, pero tamén é o único que contén os 

principios de solidariedade e equidade, fundamentais para a estabilidade do 

sistema. 

Para a propia dinámica de nosas cidades, a afluencia de recén chegados é 

estratéxica, pero é necesario que a bagaxe dos que veñan sexa diverso en 

rendas, en coñecementos e en culturas. 

A transmisión de coñecemento chegado doutras culturas debería potenciarse 

en beneficio mutuo cos recen chegados da primeira xeración, promovendo a 

mestura cultural e, sobre todo, a mestura territorial. Con relación ás súas áreas 

de orixe proponse emprender programas de desenvolvemento que permitan 
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que os fluxos futuros se baseen na información e non unicamente no fluxo de 

recursos como agora. 

6.8. A emigración 

Por outra banda, o problema contra o que si se debe loitar e de forma moi 

activa é a perda continuada de poboación nova nos últimos anos. 

Especialmente no que á fuga de “cerebros” e de xente nova se refire. O cabalo 

de batalla é a creación de emprego, que é o principal motivo que impulsa á 

xente nova a marchar de Ourense. En especial ós titulados medios e 

superiores que non encontran nicho profesional para as súas aspiracións.  

6.9. Unha política de vivenda adaptada ós problemas actuais 

A relación de variables tales como a tipoloxía familiar actual, o envellecemento 

acelerado, o número de compoñentes con idades comprendidas entre os 15 ós 

35 anos, que son os principais demandantes de primeiras ocupacións e 

fogares, o descenso significativo deste segmento de idades no próximo 

quinquenio, unha poboación máis envellecida, a entrada de inmigrantes co fin 

de cubrir os postos de traballo xa existentes ou en crecemento moderado que 

noutro caso quedarían baleiros, os prezos da vivenda, a porcentaxe de 

vivendas baleiras que é relativamente reducido e a procura, nalgúns casos, 

dunha “mellor” calidade de vida, proporciona, en conxunto, un escenario 

complexo que está facendo que nalgunhas cidades vaian perdendo poboación 

dende mediados dos setenta e que a que queda está envellecendo 

aceleradamente. Neste panorama, a vivenda convértese nun dos aspectos 

máis estratéxicos que ten a cidade.  

As áreas de remodelación integral son os terreos de xogo onde deberá 

resolverse parte da problemática que, como xa se viu, é complexa e que, en 

ningún caso, o mercado resolverá cós seus mecanismos. A entrada en xogo de 

cuestións tan sensibles como problemáticas -envellecemento, inmigración e 

ocupación-, cando relaciónanse cá vivenda, convértense aínda en máis difíciles 

xa que obrigan a resolver non soamente o problema da residencia senón 

tamén, e de maneira integrada, o equilibrio de idades da poboación en cada un 
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dos territorios urbanos, a mestura non conflictiva de inmigrantes en tódolos 

distritos e o crecemento económico e a autocontención laboral da cidade. Nas 

áreas de remodelación integral deberá buscarse un equilibrio entre usos 

residenciais e de actividades que permita a estabilidade e a creación da cidade.  

Visto o panorama, a intervención da Administración pública no mercado da 

vivenda é ineludible, levando a cabo unha política pública contra a 

especulación e buscando solucións innovadoras favorecendo o aluguer, 

fomentando a política activa de vivenda pública ó servicio dos xoves e familias 

con menos recursos económicos, así como de vivendas independentes con 

servicios comúns para a xente maior e as persoas con grande diminución 

física. Do contrario, podería producirse a decadencia de partes extensas da 

cidade que serían, seguramente (se analizamos o que xa ocorreu noutras 

cidades, así foi), ocupadas con terciario e edificios de envergadura. 

En Ourense é de especial relevancia a elevada cantidade de terreos baleiros e 

casas baleiras que se atopan moi deterioradas. 

Con todo isto proponse  

 Atender á incidencia do prezo do solo no alto prezo da vivenda 

 Recoller no ordenamento unha previsión de solo de xestión pública 

 Aumentar a oferta de vivendas de protección oficial e promoción pública 

 Favorecer unha maior diversidade/ heteroxeneidade da oferta de 

vivendas 

Nesta liña a Oficina de Rehabilitación de Ourense, dependente da Concellería 

de Urbanismo, está a rehabilitar vivendas de promoción oficial no casco 

histórico. 
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Propostas recollidas  6.9-1 Plan de prevención integral nos barrios 

 

6.10. Servicios sociais 

Os Servicios Sociais en Ourense adoptan unha visión integral có obxectivo de 

afrontar a exclusión social dos seus habitantes, independentemente do motivo 

que a orixine: Inmigración, infancia, terceira idade, minorías étnicas, sen teito..., 

e de maneira conxunta entre as diferentes administracións que forman parte do 

funcionamento dun municipio. 

Tendo en conta o modelo actual de Servicios Sociais, hai que reforzar as áreas 

de servicios sociais comunitarios en centros sociais (o modelo de UTS está 

obsoleto) nos barrios, onde aténdase a toda a poboación de maneira integral. 

As principais liñas de traballo, algunhas xa abertas, son:  

Potenciar os programas de Terceira Idade, de maneira especial Centro de Día 

e Actividades de Ocio e Tempo Libre. 

Ampliar os programas de Familias Mononoparentais, nos que a atención chega 

tamén ós fillos menores de matrimonios xoves, para que poidan conciliar a vida 

laboral e familiar. 

Programa de Desenvolvemento Xitano, actuación prioritaria da Xunta de 

Galicia, concretamente nun novo impulso do Plan de Inclusión, e 

Plan de intervención integral nos barrios de infraestructuras dotacionais e servicios 

 Creación de fluxos de circulación de persoas cara determinadas zonas da

cidade, para eleva-la súa integración no tecido urbano e mellora-la súa relación

có centro e as súas propias potencialidades económicas e sociais mediante a

creación dunhas infraestructuras 

 Creación dun rexistro de cesións nas áreas de reparto destinado a Vivendas de

Protección Oficial. (Estudio de oferta) 

 Creación dun rexistro de demandantes de Vivendas de Protección.(Estudio de

demanda) 

 Actualización continuada dos estudos sobre os diferentes barrios da cidade e

sobre os núcleos rurais, identificando necesidades e servizos que presentan. 
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principalmente habería que ter en conta o área de vivenda, área laboral e área 

educativa. 

Programa de Axuda a Domicilio, facéndoo extensivo ó maior número de 

poboación, tendo en conta a Lei de Dependencia. 

Os seguintes programas tamén necesitan unha ampliación e impulso: 

 Programa de Formación e Emprego 

 Programa de Prevención de situacións de risco na infancia e xuventude 

 Programa de Albergue de Transeúntes e sen teito. 

 Programa de Inmigrantes 

Propóñense as seguintes medidas estratéxicas:  

 Potencia-los programas específicos que se están desenvolvendo dende a 

Área Social e crear outros novos que se axusten á realidade social de 

cada momento. 

 Facilita-la formación e reciclaxe dos profesionais de servicios sociais. 

 Reforzar os recursos persoais cualificados para o apoio dos programas 

xa existentes e a execución doutros novos. 
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Propostas recollidas  6.10-1 Equidade 

 

Propostas recollidas  6.10-2 Familia 

 

Propostas recollidas  6.10-3 Poboación segregada 

 

 

 

Poboación segregada 

 Programa de Albergue de Transeúntes y sen teito  

 Programa de Inmigrantes  

 Programa de Desenrolo Xitano 

 Programa de acceso a vivenda para colectivos desfavorecidos 

 Creación de pisos tutelados para as persoas con enfermedades mentais 

 Mellora do Albergue do Transeúnte: creación de salas con diferentes obxectivos

(recepción, desintoxicación, pisos tutelados de inserción para as persoas que se

vaian recuperando, etc).  

Familia 

 O Programa de Axuda a Domicilio, facéndoo extensivo ó maior número de

poboación, tendo en conta a Lei de Dependencia  

 Programa de Prevención de situacións de risco na infancia e xuventude 

 Programa de Familias Monoparentales con fillos menores ó seu cargo 

 Desenvolver actividades educativas e /ou lúdicas dirixidas ás familias

favorecendo así a implicación desta  na educación  dos seus fillos. 

 Mellorar a atención psicolóxica individual, escolar, familiar e social. 

Equidade 

 Logra-la inserción laboral dun maior número de mulleres mediante o

establecemento de medidas que favorezan a conciliación da vida laboral,

familiar e persoal (fomentar entre as empresas a elaboración de Plans de

Igualdade...). 

 Promoción da institucionalización dos días máis significativos para a muller (8

de marzo e 25 de novembro) 
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Propostas recollidas  6.10-4 Profesionalización dos servicios sociais 

 

6.11. Fomento do emprego 

Co obxectivo de reduci-la taxa de paro, xerando postos de traballo cualificado 

proponse: 

Obxectivo: Diminución da taxa do paro 

 Formular iniciativas que reduzan a incidencia do problema da 

eventualidade laboral e o subemprego 

 Asentar piares económicos estables (no municipio) 

 Reforza-la dotación a de Formación Ocupacional 

 Atender especialmente á conexión entre a Formación Profesional e á 

realidade laboral  

 Atender ó cumprimento das leis que apoian aos colectivos máis 

desfavorecidos 

 Coordinación administrativa 

 Loitar contra a Feminización da pobreza 

Profesionalización dos servicios sociais 

 Contratar a máis persoal cualificado para o apoio dos programas xa existentes e

a execución doutros novos. 

 Facilita-la formación e reciclaxe dos profesionais de servicios sociais 

 Implicar a tódolos axentes culturais nun mesmo proxecto de desenvolvemento

cultural (coordinación) 

 Promociona-la figura do voluntariado cultural 

 Incrementa-la Presencia de la Policía Local , para prevención de actos incívicos,

vandalismo e violencia  no patrimonio municipal 
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 Reducir o fluxo migratorio dende o municipio 

 Loitar contra o desequilibrio social, político e económico 

 Promover unha maior implicación cidadá 

Fomento do tecido empresarial (sector industrial) 

 Promover a iniciativa e o dinamismo do capital privado 

 Afondar na promoción e apoio á iniciativa e o emprendemento privado 

(PEMES, cooperativas) 

Propostas recollidas  6.11-1 Emprego 

 

 

Emprego 

 Desenvolver factores que permitan a creación de empresas vinculadas cos

servicios sociais (Xeriatría e Xardíns de infancia, desenvolvemento da Lei de

Dependencia...) 

 Reforzo da dotación de programas de Formación Ocupacional en conexión coa

demanda no mercado. Iniciar Formación Ocupacional relacionada coa

interpretación do entorno, o termalismo e atención ao público. 

 Continuar có Centro de Formación e Emprego con Programas que favorezan a

formación e procura do primeiro emprego para xoves e Programas que

favorezan a formación e procura de emprego  para persoas adultas  

 Desenvolver iniciativas que reforcen unha maior conexión entre a Formación

Profesional e a realidade laboral e potenciais económicos do municipio. 
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6.12. A cultura 

O modelo cultural para Ourense basease nas seguintes medidas estratéxicas: 

 Facer das tradicións e artesanía un factor de desenvolvemento 

económico e cultural. 

 Facer do patrimonio cultural (histórico, artístico, arqueolóxico e 

antropolóxico) un factor diferenciador para o desenvolvemento turístico e 

cultural. 

 Conseguir unha cultura participativa en tódolos ámbitos e sectores que 

conforman a nosa sociedade (sociedade participativa e dinámica) 

 Implicar a tódolos axentes culturais nun mesmo proxecto de 

desenvolvemento cultural (coordinación) 

 Promociona-la figura do voluntariado cultural. 

 Conseguir un modelo que achegue a información de forma axeitada e 

resulte eficiente. 

 Actuacións que persigan a preservación da diversidade cultural e a 

universalización do acceso á cultura. 

 Confección de proxectos e actividades que promocionen as tradicións e a 

artesanía local (festas dos maios, romarías, entroido, folclore, rúa dos 

artesáns). 

 Recuperar e desenvolver iniciativas de coordinación cultural que melloren 

a planificación e permeabilidade das accións a desenvolver. 

 Mellora de espacios de encontro lúdico e cultural dos colectivos xuvenís 

nos barrios 
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 Dotarse de mecanismos onde atender as propostas e suxestións do 

colectivo infantil e xuvenil (actividades, ordenación do espacio..) 

 Potenciar a participación cidadá neste ámbito 

 Potenciar a difusión de actos e programacións culturais 

 Apostar por unha cultura desde a cidadanía e para ela. Reforzar o criterio 

social fronte ao mercantilista. 

 Promoción de eventos culturais organizados por colectivos da cidade 

 Valorización de espacio de ocio e recursos existentes (banda de música) 

 Reforzar o coñecemento das demandas de novos servicios e os recursos 

existente 

 Mellorar a coordinación entre administracións 

 Deseño de políticas públicas tendo en conta as necesidades dos 

colectivos (perspectiva de xénero, nenos e nenas, 3ª idade,…) nas 

políticas 

Nesta liña dende o Concello de Ourense promóvense programas para fomenta-

lo dinamismo cultural, e dende a Axenda 21 apóstase pola a súa continuidade 

e reforzo dados os beneficios que reportan á cidadanía. A continuación cítanse 

algúns de estes programas: 

Talía Escola de Artes Escénicas e Musica 

A Escola Talía está en pleno funcionamento. Despois do éxito dos primeiros 

cursos de iniciación e perfeccionamento que comezaron en Xulio de 2006, os 

alumnos do terceiro curso están dedicando as súas enerxías e ánimos ás 

clases. 

É significativo apuntar o feito de que hai alumnos do curso que estanse a 

trasladar dende  Santiago e Lugo, para poder continuar a súa formación no 

presente curso de perfeccionamento. 
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Despois de probar iluminación, son, maquillaxe, deseño escénico e de 

vestiario, ademáis de voz e improvisación no primeiro curso, neste están 

traballando para desenrolar unha obra, na cal eles encargaranse da adaptación 

de textos, e da posta en escena no Auditorio Municipal de Ourense, e a 

continuación en Chaves. 

Todos actúan, pero no curso de perfeccionamento teñen que especializarse 

nunhas das áreas do mundo teatral. Ademais das clases, os alumnos dos 

cursos, teñen que acudir ás montaxes de varias obras del Auditorio, e están 

encantados. 

Despois de participar na montaxe destas obras teñen o premio de asistir á obra 

de balde, como parte do curso, porque os seus mestres insisten en que eles 

analicen os efectos e defectos das  obras  profesionais. 

Escola Municipal de Idiomas 

Teñe entre as súas funcións: 

 Ofertar ós cidadáns a posibilidade de iniciar ou perfecciona-los seus 

coñecementos da lingua inglesa. 

 Potencia-la valoración da cultura propia a partir do coñecemento doutras 

culturas e o contraste entre elas 

 Apreciar o uso da lingua estranxeira como medio para establecer 

relacións con persoas de procedencias distintas, tomando iniciativa para 

comunicar e mostrando respecto cara a diversidade cultural e social. 

 Valorar positivamente o enriquecemento que outras culturas aportan a 

nosa e viceversa, apreciando as vantaxes que ofrecen os intercambios 

culturais. 

Escola Municipal de Música 

Teñe ntre as súas funcións 



  PLAN DE ACCIÓN  – CONCELLO DE OURENSE 
 

 

132 
 

 Proporcionar unha experiencia musical globalizada que permita descubrir 

as potencialidades musicais do alumno, posibilitándolle a expresión 

musical a través da elección do instrumento 

 Educar o oído de forma melódica e harmónica, como base para 

desenvolver as súas propias ideas 

 Fomenta-la participación activa do alumnado, a súa habilidade e 

predisposición especial ante as novas tecnoloxías para introducilo nas 

ferramentas que a informática proporciona para desenvolve-las diferentes 

capacidades musicais 

 Aprender a utiliza-la voz como elemento expresivo 

Bibliotecas Municipais 

As bibliotecas municipais son o escenario das diferentes actividades culturais e 

de animación á lectura e son de gran axuda para apoiar os/as nenos/as na súa 

formación, porque son un instrumento para o desenvolvemento educativo dos 

estudiantes e esenciais para a práctica da lectura e para a creación do 

coñecemento. En Ourense hai tres bibliotecas  municipais e un Punto de 

Lectura Infantil: 

 Biblioteca Municipal da Ponte 

 Biblioteca Municipal de San Francisco 

 Biblioteca Municipal A Carballeira 

Festival de Cine Independente de Ourense 

Ourense é terra de cineastas, aínda que isto sexa algo do que moita xente non 

tomara conciencia. Ten estado sempre vencellada ó cinema dalgún xeito: Non 

só podemos mencionar importantes directores cinematográficos nados nesta 

terra, como Carlos Velo ou Antonio Román, senón que, ademais, a cidade foi 

pioneira cá organización a mediados dos 70 das “Xornadas de Cine, todo un 

referente na pequena historia da Sétima Arte en Galicia. Estas “Xornadas” 

permitían ó publico ver produccións galegas rodadas en 16mm nunha case 
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clandestinidade, así coma produccións non estreadas comercialmente ou 

mesmo censuradas. A organización desta actividade que duraría ata os anos 

oitenta, supuxo o xermolo, a toma de conciencia da necesidade de creación de 

cinema galego, dentro do que naquel momento se denominou “cine das 

nacionalidades”. 

 

 No ano 96, cunha imaxe totalmente moderna, retómase parte deste espírito e 

créase o primeiro Festival de Cine Independente de Ourense / Ourense Film 

Festival (OFF), abrindo as perspectivas á promoción do cinema galego e a 

unha proxección europea e internacional. O impulso inicial, que nas primeiras 

edicións debeuse ó Concello de Ourense, deixeu paso á xestión por parte dun 

Consorcio, creado en 1998 conxuntamente polo Concello e maila Deputación 

de Ourense, O futuro do certame está así garantido, xa que desta forma o 

Festival non queda suxeito a posibles variacións de tipo institucional. 

Entroido 

O entroido na Provincia de Ourense es sen dubida un dos máis importantes de 

España.  

Na provincia de Ourense hai pobos cun carnaval soado desde fai moitos, 

moitos anos. Así:  Vilariño de Conso, Verín, Laza, Viana , Maceda,  Xinzo de 

Limia, Sarreaus, Allariz, Castro Caldelas e Amoeiro, entre outros,  son lugares 

onde os entroidos son auténticas festas. 

Os más soados por suposto son: Vilariño de Conso, Xinzo de Limia, Verín, 

Laza  e Viana. (A orde é cuestión de gustos, pero todos, todos son 

sensacionais e paga a pena velos). 

Ourense no mes do entroido é todo unha festa, unha festa onde non falta a 

gastronomía. 

Debería facerse un esforzo para promocioanar ó entroido com un recurso 

turístico máis e dotarllo de maís promoción e recursos. 
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6.13. Deportes 

En relación á práctica deportiva proponse a creación de espacios para 

atracción de actividades á cidade e de fluxos turísticos específicos. Mellores 

dotacións deportivas e culturais para uso común de todos os cidadáns.  

Propostas recollidas  6.13-1 Fomento da práctica deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomento da práctica deportiva 

 Desenvolver e ampliar o Plan Director de Infraestructuras Deportivas existente 

 Creación de dotacións públicas e privadas que potencien as capacidades de

desenvolvemento de actividades na cidade.  

 Novo estadio de fútbol e atletismo concibido como cidade deportiva integral.

Piscinas Municipais.  

 Recinto multifunción para concertos, pista de xeo, trial indoor, concentracións

de motos ou vehículos históricos, festas da cidade, etcétera. 

 Rocódromo en Outariz. 

 Continuación da descentralización da actividade deportiva, achegandose

barrios.. 

 Piscinas Municipais ou procurar convenios coas piscinas privadas da cidade

para a realización de cursillos 
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6.14. Sanidade, saúde pública e programas de compensación social 

Neste ámbito debe garantirse a igualdade de oportunidades evitando a 

discriminación por razón de sexo, idade, raza, relixión, condición física, etc. 

Debe manterse no sistema sanitario público e universal, reducindo, á vez, as 

desigualdades en saúde da poboación por causas socioeconómicas, territoriais 

ou relacionadas co xénero e a condición física. Neste sentido, é conveniente 

promover a ampliación das coberturas de protección social dos sectores 

necesitados, así coma os programas de loita contra a pobreza, estudiando 

especialmente a renda social básica. 

Debe reducirse, tamén, a mortalidade evitable e a prematura reforzando e 

innovando os programas preventivos (saúde pública, drogodependencias, 

absentismo escolar, accidentes no fogar, accidentes de tráfico, etc.) que se 

orienten á poboación en xeneral e as causas da marxinación en grupos 

específicos. 

A promoción de estilos de vida saudables (exercicio físico, diminución do 

consumo de tóxicos, etc.), a promoción do consumo de alimentos producidos 

en cultivos ecolóxicos e unha alimentación saudable e equilibrada son básicos 

para o fomento da saúde pública. 

6.14.1. Modelo de saúde de Ourense 

Facer de Ourense unha cidade saudable é un obxectivo polo que debemos de 

apostar, incluíndo tódolos factores determinantes da saúde, tales coma os 

estilos de vida e os factores medioambientais, eliminando ou alo menos 

reducindo os negativos e reforzando e fortalecendo os positivos, no marco das 

políticas de prevención e protección da saúde física, psíquica e social, facendo 

partícipe a toda a poboación da súa propia saúde e a do seu municipio. 

Para ilo tomamos coma referencia a seguinte definición da Organización 

Mundial da Saúde "Unha nova concepción de saúde coma alcance do que un 
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individuo ou grupo é capaz, por un lado, para realizar as súas aspiracións e 

satisfacer as súas necesidades e, por outro lado, para cambiar ou facer fronte ó 

ambiente. A saúde é, por tanto, vista coma un recurso para a vida diaria, non o 

obxectivo da vida, é un concepto positivo que enfatiza os recursos sociais e 

persoais así coma as capacidades físicas". 

É éste un concepto integrador, que entende a saúde coma algo dinámico, 

ademáis de coma un medio, non coma un fin, na que se implica non só ó 

individuo senón tamén ó grupo. Desta maneira, os conceptos actuais de saúde 

falan da mesma en termos positivos, dinámicos, holísticos, ecolóxicos -os 

cambios no ambiente social producirán cambios nas persoas e o apoio destos 

é esencial para alcanzar os cambios ambientais- (Metcalfe et al., 1995) e 

sociais (Roux, 1994), na medida que falan de mellora da calidade de vida, 

considerando tódolos aspectos da persoa, interdependentes e 

interrelacionados entre sí e, á vez, co medio en que se atopa inmersa e, 

ademáis de ter en conta á persona como ser individual, tamén considera a 

capacidade da propia poboación para avaliar, manter e/ ou mellorar a súa 

saúde. A saúde convértese, entón, nun recurso para vivir e para vivir mellor. 

A estratexia a seguir pretende facer de Ourense unha “Cidade Saudable”. A 

cidade como lugar de convivencia e de vida, ten un papel determinante na 

saúde das persoas que viven nela; é na cidade onde se desenvolven as 

actividades que condicionan a vida dos individuos: económicas, sociais, 

culturais, educativas e de ocio entre outras e onde se toman as decisións sobre 

políticas de vivenda, urbanismo, tráfico, medio ambiente, etc. 

Neste sentido, o entorno urbano como soporte de relación e de actividade, e o 

entorno físico como soporte natural adaptado e modificado polo home, marcan 

unhas pautas de comportamento e de utilización do tempo, que deben 

favorecer o maior benestar e equilibrio do individuo, tanto nas súas relacións 

sociais coma co medio ambiente. Por iso a promoción e a protección da saúde 

deben incidir en dous campos de actuación: 
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Social e colectivo, creando estilos de vida e un medio ambiente e entorno 

favorables ó desenvolvemento humano. 

Individual, desenvolvendo aptitudes e actitudes personais para adoptar hábitos 

e estilos de vida saudables e sostibles. 

O obxectivo fundamental de acabar coas desigualdades en saúde para o ano 

2000 non se logrou. Por iso a Asemblea Mundial da Saúde decidiu en 1998 

continuar co programa, agora baixo o título “Saúde para Todos no século XXI”. 

SAÚDE 21 basease na experiencia colectiva dos Estados Membros de Europa 

dende a perspectiva rexional da saúde para todos e incorpora a influencia de 

outros movementos relacionados co ambiente e o desenvolvemento sostible: 

Define 21 obxectivos para el século XXI que constitúen a esencia da política 

rexional: 

1. Solidaridade para a saúde na Rexión Europea 

2. Equidade en saúde 

3. Iniciar a vida en boa saúde 

4. A saúde dos xóvenes 

5. Envellecer con boa saúde 

6. Mellorar a saúde mental 

7. Reducir as enfermidades transmisibles 

8. Reducir as enfermedades non transmisibles 

9. Reducir as lesións derivadas de actos violentos e accidentes 

10. Un entorno físico san e seguro 

11. Unha vida sana 

12. Reducir os danos producidos polo alcol, drogas e tabaco 



  PLAN DE ACCIÓN  – CONCELLO DE OURENSE 
 

 

138 
 

13. Escenarios para a saúde 

14. Responsabilidade multisectorial en relación á saúde 

15. Un sector sanitario integrado 

16. Xestionar para unha atención sanitaria de calidade 

17. Financiar servicios sanitarios e asignar recursos 

18. Desenvolver recursos humanos para a saúde 

19. Investigación e coñecemento para a saúde 

20. Movilizar axentes para a saúde 

21. Políticas e estratexias para a saúde para todos 

O proxecto de Cidades Saúdables caracterízase por: 

Compromiso político coa saúde que leven a decisións políticas saúdables 

Interrelación das distintas áreas que interveñen na saúde 

Participación comunitaria 

Relación con outras Cidades Saúdables 

Posta en marcha e seguimento do Plan de Saúde 

Ourense aprobou o Plan Municipal de Saúde. Supón un compromiso 

coordinado de orientar as accións e os recursos, optimizando tódolos procesos 

de intervención para permitir a mellora da saúde e a calidade de vida dentro 

dun desenvolvemento sostible e adaptado ás características de Ourense. 

O Plan Municipal de Saúde, coma resultado dun proceso de planificación, está 

formulado sobre os principios de participación comunitaria, coordinación 

interinstitucional, intramunicipal e intersectorial, potenciación das estructuras 

existentes e planificación, o que permite seguir unha liña de actuación común 

con outros municipios de España. 
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O Plan proponse intervenir nos factores determinantes da saúde, tales coma os 

estilos de vida e os factores medioambientais, eliminando ou alo menos 

reducindo os negativos e reforzando e fortalecendo os positivos, no marco das 

políticas de prevención e protección da saúde física, psíquica e social, facendo 

partícipe a toda a poboación da súa propia saúde e a do seu municipio. 

Está baseado nos seguintes principios: 

- Participación comunitaria (Consello Municipal de Saúde). 

- Coordinación, intramunicipal e interinstitucional. 

- Normalización, preferentemente dentro das estructuras existentes. 

- Dinámico. 

- Planificado. 

- Integrador. 

- Planificado territorialmente e considerando ámbitos territoriais 

superiores. 

- Carácter Globalizador. 

- Carácter Intersectorial. 

- Fundamentado na Promoción e Protección da Saúde. 

 

Obxectivos: 

Fomentar políticas intersectoriales que incidan sobre a saúde pública. 

- Facilitar a coordinación cos programas de saúde inter e 

intrainstitucionais. 

- Fomentar a participación cidadana a través de entidades 

comunitarias.  

- Favorecer a investigación dos factores determinantes da saúde. 

- Reducir a morbilidade e mortalidade dos problemas de saúde 

relacionados con estilos de vida insanos e os seus factores de risco. 

- Mellorar a percepción que os cidadáns teñen da súa saúde. 
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- Mellorar o coñecemento dos cidadáns acerca dos servicios sanitarios 

dispoñibles. 

- Potenciar o desenvolvemento de programas multisectoriais 

permanentes de educación para a saúde. 

- Fomentar o uso racional de medicamentos e a adherencia ós 

tratamentos. 

- Potenciar a avaliación da eficacia das actuacións desenvolvidas. 
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7.  AS FERRAMIENTAS DO MODELO 

Xa foi exposto antes unha serie de propostas técnicas que necesitan dun 

conxunto de Ferramentas de carácter legal, económico, organizativo e 

educativo para alcanza-los obxectivos propostos. 

7.1. Instrumentos de carácter económico 

Dado que hoxe e a nivel estatal, o 80% dos cidadáns vive nas cidades, parece 

razoable que os presupostos do estado repártanse nuns porcentaxes diferentes 

ós actuais entre as administracións (Estatal, Autonómica e Local).  

As porcentaxes destinadas á administración local, deberían permitir aborda-los 

retos actuais e os futuros, cuestión esta imposible co actual traspaso de fondos 

do Estado. 

Debe pararse o proceso actual que leva ós municipios a financiarse, en boa 

medida, cás plusvalías da urbanización. O resultado, xa se viu, supuxo unha 

inmensa suburbialización do territorio. 

Proponse reforzar e aumentar a captación na xestión dos recursos públicos,  

( nomeadamente os europeos) cara á dinamización económica do municipio 

Tamén debería terse en conta a implantación de taxas axustadas en tódolos 

niveis da administración (aplicar o principio de quen contamina paga) 

7.2. Instrumentos de carácter organizativo. Mellora e modernización da 
administración 

A relación íntima entre os elementos existentes en Ourense e os municipios do 

entorno e as consecuencias que se derivan por non aborda-los problemas 

conxuntamente fai necesaria a creación de formas de organización 

metropolitanas  que aborden os grandes retos de ordenación do territorio, os 

ambientais, os económicos e os sociais.  
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Estas formas de organización deberían incorporar, por exemplo, aspectos tan 

importantes como a xestión do conxunto de redes de transporte público 

supramunicipal. 

Esta proposta obriga a reorganizar os actuais órganos institucionais. 
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Propostas recollidas 7.2-1 Mellora da administración 

 

Mellora da administración 
 Elaboración dun Plan Director de Mellora da Administración Publica  Local 

 Supera-la duplicidade de accións e recursos 

 Axilización da resolución de expedientes. 

 Incrementar a colaboración entre Concellerías compartindo recursos dun xeito que

garanta mediante acordos dos técnicos a súa permanencia potenciando un servicio

sólido e integral ó cidadán. 

 Reforzar a coordinación na realización de obras no mesmo lugar por

Administracións Públicas distintas, para reducir o perxuízo para os cidadáns.  

 Creación de infraestructura administrativa para a implantación das Xuntas de Distrito

 Novo edificio administrativo para a Xunta de Galicia, Delegacións do Estado na

Provincia e algúns servicios municipais.  

 Terminación dos proxectos en marcha (Enxeñería, Urbanismo, Facenda).  

 Creación de empresas municipais para a xestión de servicios (Empresa Municipal

de urbanización e Vivenda; Empresa Termal; transformación da estructura do CMD).

 Eficacia administrativa. Centralización de sedes.  

 Novas centralidades có conseguinte fluxo económico.  

 Auditorías internas: Inicia-la avaliación institucional e fomentar a implantación de

sistemas de calidade integral para a mellora continua, establecendo indicadores e

vixiando o grado de cumprimento dos compromisos e do servicio ofrecido ó cidadán 

 Detectar problemas, erros e expectativas insatisfeitas para evitar que volvan a

producirse. 

 Sensibilizar e comprometer ós responsables políticos e técnicos da Administración

Local. 

 Mellora-la rendibilidade social dos servicios existentes, aposta pola calidade e a

modernidade.  

 Contratación responsable: Incentivar nas contratacións municipais e nas concesións

dos servicios nos pregos de condicións as empresas con sistemas de calidade e

medio ambiente e de prevención de riscos 

 Reordenación dos recursos humanos na administración local 

 Transversalidade na xestión local: Centralizar diferentes servicios para o cidadán

nun único centro de información e xestión  

 Reforzar a profesionalización dos postos na Administración (Formación-

Actualización); asumindo que o funcionariado é un valor principal do Concello 

 Promoción do emprego estable por parte da Administración, visibilizando a

exemplaridade nas prácticas de contratación 
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Propostas recollidas 7.2-2 Modernización da administración 

 

7.3. Gobernanza e participación 

Por outro lado, despois do Cumio de Río imponse a creación de mecanismos 

de participación e e-goberno tanto para os cidadáns coma para a sociedade 

civil. 

Asumimos aquí a definición que, para o termo gobernanza, recolle o diccionario 

da RAE: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo o logro de 

un desenvolvimiento económico, social e institucional duradero, promoviendo 

un sano equilibrio entre el Estado, y la sociedad civil y el mercado de la 

economía” 

Existen varias propostas das presentadas que pola súa inclusión en marcos 

xeográficos e factor de escala de optimización de recursos deberían 

transcender ó nivel supra- municipal. 

A mellora da atención ós cidadáns e os medios de traballo dos servicios 

municipais faise preciso para poder xestionar de forma correcta as demais 

actuacións establecidas. Estas actuacións públicas significan ademais 

transformacións nas zonas nas que localicense, como nova potencialidade 

para o crecemento urbanístico ou para a reordenación do barrio dende o punto 

Modernización da administración 

 Realizar unha aposta decidida pola calidade e a modernidade na prestación dos

servizos 

 Portal do cidadán: e-xestión, trámites administrativos a través da web; deseñar

unha web de consulta e asesoramento con posibilidade de recibir formación on-

line en materia medioambiental, acceder a ofertas de emprego, etc. 

 Cidade sensible: Instalación de sensores (control das variables ambientais) e

subministro da información aos cidadáns 

 Aplicación das novas tecnoloxías á xestión social: tele-asistencia, tele-

mediciña... 

 Implementación de canles áxiles que reforcen a comunicación e información

interadministrativas 
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de vista social e económico. A implicación de todalas administracións é 

esencial para definir as intervencións concretas e a forma de intervención e 

financiación das mesmas. Neste senso a proposta estratéxica “Gobernanza”, 

que pode ser consultada ó final do documento profundiza e concreta as accións 

necesarias para acadar a modernización, transversalidade na administración e 

participación da cidadanía na xestión local. 

Propostas recollidas 7.3-1 Dinamización social 

 

Potenciar a receptividade das Administracións cara aos cidadáns. 

 

Dinamización social 
 Actuacións que persigan a preservación da diversidade cultural e a

universalización do acceso á cultura. 

 Utilizar permanente os medios de comunicación para difundir as actividades e

proxectos que se realizan no concello 

 Favorecer o coñecemento, información e diálogo entre empresas, organismos e

cidadanía  

 Habilitar un espacio centralizado  como sede de todas as actividades formativas

que se están a levar a cabo na Concellería de Educación no programa

Universidade Popular 
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Propostas recollidas 7.3-2 Relacions entre cidadanía e administración 

 

Relacións entre a cidadanía e a administración 

 Creación dunha nova cultura de relación entre as asociacións e a

administración que constrúa unha relación máis aberta e sostida 

 Participación cidadán: Implantar un sistema de información ós cidadáns e

grupos de interese e xeral baseado na avaliación por resultados e apoiado nun

catálogo de indicadores, que poida servir de base para a toma de decisións no

ámbito das competencias. 

 Elaborar un informe con experiencias de participación e gobernanza parecidas

realizadas en outros concellos có fin de valora-la eficacia e eficiencia dos

mesmos e as melloras concretas que os cidadáns perciben de ditas

experiencias 

 Comunicación administración-cidadanía: Aportacións a investigación e ó

desenvolvemento: difusión do proxecto e dos resultados a tódolos niveis (local,

provincial, autonómico, nacional, internacional) con presencia activa nos

congresos e foros de ámbito nacional e supranacional.   

 Introducir no Regulamento de participación Cidadá do Concello a posibilidade

de instar ao concello, mediante a presentación de sinaturas, á convocatoria de

referendum consultivos sobre diferentes temas 

 Deseñear e implementar procesos de participación cidadá cara á elaboración

dos orzamentos municipais 

 Asentar lóxicas de igualdade nas relacións cás asociacións e os órganos de

participación 

 Reforza-la cultura participativa entre os políticos e os cidadáns. 

 Dotación de consellos sectoriais para canalizar a participación 

 Dotación de espacios para a participación cidadá, o encontro e o diálogo. 

 Promover accións educativas e de participación dos nenos e nenas 

 Dotación de órganos de participación que teñan un mínimo dinamismo 

 Dinamización e posta en valor dos Consellos Municipais 

 Mellora-la expectativa de cá voces cidadáns sexan tidas en conta 

 Asentar lóxicas de corresponsabilidade cidadá nas actuacións públicas. 

 Promove-la claridade e transparencia nas relacións Cidadania-Administración 

 Mellora-lo coñecemento e información dos dereitos da cidadanía 

 Dotación de espacios de comunicación entre a administración e a cidadanía 

 Facer medicións da percepción e satisfacción do cidadán. 

 Promover unha maior accesibilidade da Administración cara ao cidadán 
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Existen na actualidade a Oficina Municipal do Voluntariado, unha entidade de 

acción voluntaria legalmente constituída e dotada de personalidade xurídica 

que, sen ánimo de lucro, desenvolve programas ou proxectos de voluntariado 

no marco das áreas de interese xeral, a través de persoas voluntarias 

Relación entre a cidadanía e a administración 

 Promover unha maior proximidade dos cidadáns ás decisións políticas e

administrativas 

 Promover a esixencia dos cidadáns cá Administración. 

 Promove-la avaliación dos servicios dende os cidadáns e a xestión das

desconformidades 
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Propostas recollidas 7.3-3 Asociacións 

 

7.4. Instrumentos de carácter legal 

Para desenvolver moitos dos obxectivos das diferentes realidades expostas 

deberase modificar parte do ordenamento legal actual, ben sexa escala local, 

provincial, de rexión ou estatal. 

 

 

 

Asociacións 

 Creación dun centro ou entidade que coordine o traballo do tecido asociativo:

planificación de accións e recursos evitando duplicidades, fomento de sinerxias,

canalización da información dirixida aos cidadáns, etc 

 Potencia-lo vertebramento do movemento asociativo para dotalo dunha maior

capacidade de interlocución. 

 Mellora da cooperación e colaboració entre administracións 

 Promover lóxicas de maior cooperación entre as asociacións e a Administración

 Cás asociacións perciban que contase con elas para deseños de grande

alcance 

 Articular mecanismos dirixidos á mellora da comunicación e intercambio de

ideas e experiencias entre asociacións. 

 Promover espacios de encontro e comunicación entre asociacións 

 Dotarse dun centro que canalice a información administrativa (actividades,

dereitos,…) e dos colectivos (actividades, servicios) dirixida aos cidadáns 

 Creación dunha entidade que coordine o traballo das asociacións e federacións

de colectivos 

 Reforzar o apoio dende a administración ás asociación 

 Creación dunha nova cultura de relación entre as asociacións e a

administración que constrúa unha relación máis aberta e sostida 

 Aumento da dotación para as diferentes asociacións e mellora do control das

mesmas 
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Propostas recollidas 7.4-1 Cumprimento das leis 

 

As ordenanzas municipais constitúen o principal instrumento ó alcance do 

municipio para, intencionalmente, desenvolver moitos aspectos recollidos neste 

Plan de Acción. 

7.5. Instrumentos de carácter educativo 

A batalla para a sustentabilidade gañarase ou perderase se, entre outros 

factores, o cidadán faise dono da súa propia existencia e participa de maneira 

responsable no proceso. 

Esta premisa obriga a repensar, non importa para qué idade, o conxunto de 

programas de formación regrada e non regrada. Obriga, tamén, a crear os 

escenarios educativos idóneos para aumentar a capacidade de anticipación a 

diferentes escalas, hoxe tan diminuída. 

Cumprimento das leis 

 Dotación de persoal e medios suficientes para mellorar o cumprimento das 

normativas en materia de medio ambiente. 

 Creación de Inspectores Ambientais Municipais. 

 Realizar un plan de control, revisión e mantemento das antenas de telefonía, 

radio, TV e pararaios 

 Mellora-lo sistema de inspección acústica na inspección técnica de vehículos, 

sobre todo en ciclomotores 

 Mellorar a inspección da Policía local en materia de contaminación acústica, 

controlando o horario dos locais nocturnos para diminuír os problemas de ruído 

nas zonas saturadas e en zonas protexidas 

 Reforzamento do cumprimento do procedemento sancionador. 

 Promoción da administración local como modelo de cumprimento en materia de 

lexislación ambiental. 

 Campañas de información sobre a normativa ambiental (onde reclamar e acudir, 

coñecemento da mesma…) 

 Mellorar a vixilancia ambiental, e o control sobre a contaminación industrial e 

particular. 
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Boa parte das accións propostas neste Plan poden ter na Administración 

pública o seu primeiro lugar de aplicación, co efecto demostrativo e educativo 

que isto comporta. 

Propostas recollidas 7.5-1 Promoción dos valores educación cívica 

 

É necesario promover a concienciación e educación ambiental, na saúde, no 

ocio, a formación a adultos e a universitaria, nas empresas e na educación vial 

Educación ambiental 

Na actualidade a Aula da Natureza, dependente da Concellería de Medio 

Ambiente realiza cursos e procura fomentar a participación cidadá nos 

aspectos relacionados co medio ambiente urbano, a través da 

sensibilización, formación e educación para achegar a poboación en xeral o 

coñecemento da realidade ambiental, no noso contorno, é un aspecto 

imprescindible, se pretende ir creando unha maior conciencia ecolóxica 

Educación cívica 

 Potenciar a solidariedade e implicación da cidadanía 

 Promover actitudes positivas e de corresponsabilización na cidadanía 

 Dotarse de máis mecanismos de canalización da actitude solidaria entre a 

cidadanía 

 Promover unha conciencia menos individualista e unha menor atomización da 

cidadanía 

 Face-la cidadanía consciente das problemáticas sociais 

 Promover unha maior implicación das familias na educación dos nenos e as 

nenas 

 Difusión do proxecto da Axenda 21 Local, e dos seus resultados a todos os 

niveis (local, provincial, autonómico, nacional, internacional);con presenza activa 

nos congresos e foros de ámbito nacional e supranacional 

 Difusión continuada nos medios de comunicación dun proxecto integral de 

xestión os recursos Públicos, de xeito que se logre a adhesión da cidadanía, 

das Administracións e do tecido empresarial. 

 Incidir  na educación para a prevención e protección da saúde física, psíquica e 

social. 
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capaz de colaborar cos necesarios esforzos que permanentemente hai que 

realizar para lograr cada día un maior equilibrio medio ambiental. 

Cursos actuais: 

- Curso básico xardinería 

- Curso fotografía ambiental 

- Conferencia sobre a reciclaxe - visita a SOGAMA 

- Conferencia sobre a enerxía 

- Conferencia sobre a Compostaxe 

- Conferencia sobre o cambio climático 

- I Concurso Cidade de Ourense de fotografía ambiental 

- Conferencias auga – auga termal 

- Semana micolóxica 

- Semana de medio ambiente 

- Xornadas de pesca 

- Talleres de Aromaterapia 

Ademáis proponse as seguintes actuacións cara a educación ambiental 
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Propostas recollidas 7.5-2 Educación medioambiental 

 

Educación na saúde 

O obxectivo fundamental da Escola Municipal de Saúde da concellería 

de sanidade é o de informar e formar ás persoas para que afronten o 

reto de mellorar a súa propia saúde.  

O programa de saúde materno - infantil atende a un colectivo moi  

importante da nosa poboación: os/as nenos/as e as familias como 

primeira célula da  nosa sociedade. A familia é fundamental na 

instauración de comportamentos saudábeis para que se materialicen en 

hábitos permanentes. 

As novas actividades proxectadas son continuación das actividades 

desenvolvidas nos últimos anos,  dada a boa acollida e o grande 

Educación mediombiental 

 Incidir na educación  no coñecemento do contorno natural, recursos e 

patrimonio, historia e actualidade da nosa cultura, etc. de modo que xere 

conciencia de orgullo e cariño pola cidade  

 Educación ambiental e fomento de medidas encaminadas á sostebilidade e á 

conservación da biodiversidade  

 Creación da cátedra de medio ambiente, masters con bolsas de traballo, etc. na 

universidade 

 Incidir na educación  para a saúde ambiental mediante o coñecemento da 

implicación do ambiente na saúde. 

 Incidir na educación para o aforro, reciclaxe e conservación partindo sempre do 

concepto claro de desenvolvemento sostible. 

 Inculcar unha cultura en nos mesmos en os nosos cidadáns da importancia da 

auga. 

 Realizar campañas de concienciación cidadá promovendo a diminución do ruído

 Realización de campañas de Información ambiental. 

 Campaña de concienciación sobre a separación dos residuos en orixe, coa 

subvención ou regalo contedores domésticos de separación en orixe.  

 Subvencionar ou regalar contedores de separación para motivar á cidadanía. 

 Creación dun boletin mensual sobre medio ambiente. 

 Promover a implantación da Axenda 21 Escolar 
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interese amosado pola cidadanía. Como apunte a destacar este ano 

dúas iniciativas novas de interese público: os obradoiros de iniciación ó 

masaxe infantil e o teatro para bebés. 

Débese de continuar na liña actual de formación na saúde que se está 

levando a cabo, no referente ós programas: 

 Escola de nais e pais 

 Cine é saúde 

 Cine - Ensino 

 Prevención no consumo de drogas: “A experiencia de educar para a 

saúde na escola” 

 Prevención do abuso da alcohol: “Malos Tragos” e “Tí Mesmo” 

 Programa de deshabituación tabáquica 

 Programa de Ourense Saudable 

Educación no Ocio 

A Concellería de Educación, Universidade, Bibliotecas, Xuventude, 

Voluntariado e Consumo do Concello de Ourense ten en marcha o 

programa OurenseOcio e o Programa “Noite Xove”.  

OurenseOcio é un programa de actividades para realizar durante os 

fines de semana dirixido a mozos de 15 a 35 anos.  

“Noite Xove” trátase dun programa que propón actividades alternativas 

para o tempo de lecer nocturno. 

Universidade Popular 

A Concellería de Educación ofrece os adultos (a partir de 16 anos) 

cursos e obradoiros relativos á aprendizaxe de la informática, atención 

social, artesanía...etc. 
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Formación Universitaria 

Estímase necesaria unha estratexia de reforzo e de consolidación del 

Campus Universitario no novo marco de reaxuste de carreiras, 

consolidando as carreiras actuais en Ourense e atraendo titulacións 

relacionadas cós seguintes sectores, estratéxicos en Ourense: 

 Sector Ambiental 

 Sector Termal 

 Sector Turístico 

Formación Empresarial 

Proponse a colaboración con outras entidades competentes para a 

organización de cursos destinados a empresas nas seguintes áreas: 

 Igualdade 

 Prevención de riscos 

 Calidade 

 Medio Ambiente 

 Responsabilidade Social Empresarial 

Educación Vial 

Proponse ampliar e potenciar a presencia do circuíto de aprendizaxe 

para nenos  do Parque de Tráfico Infantil ubicado en ExpOurense. 

Tamén se propoñen  cursos de conducción eficiente para adultos e para 

os conductores do Parque de Vehículos Municipais. 

7.6. Instrumentos técnicos 

É ampliamente demandado pola cidadanía e polos propios funcionarios a 

necesaria modernización e melloras na administración, especialmente no 
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senso da transversalidade e transparencia da información, có fin de xerar 

interaccións e evitar solapamentos indesexados.  

Propostas recollidas 7.6-1 Instrumentos técnicos para acadar calidade e melloras na 
administración 

Un aspecto que tamén aborda este Plan de acción é o relacionado coa cultura 

preventiva. Para isto proponse: 

Instrumentos técnicos para acadar calidade e melloras na administración 

 Realización de Plans de calidade, innovación e modernización das 

Administracións Locais. 

 Xestión do coñecemento da mellora continua nas Administracións Locais. 

 Implantación de sistemas de xestión de calidade baixo o referencial o modelo 

europeo (EFQM – excelencia da xestión pública municipal) ou a certificación 

ISO 9001:2000. 

 Implantación de sistemas de xestión ambiental, EMAS e ISO 14000. 

 Iniciar a avaliación institucional e fomentar a implantación de sistemas de 

calidade integral para a mellora continua, establecendo indicadores e vixiando o 

grado de cumprimento dos compromisos. 

 Incentivar nas contratacións municipais e nas concesións dos servicios nos 

pregos de condicións as empresas con sistemas de calidade e medio ambiente.
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Propostas recollidas 7.6-2 Instrumentos técnicos para acadar a cultura preventiva 

 

7.6.1. Ferramentas técnicos para acadar unha mellor xestión 
medioambiental 

Proponse transformar Ourense nun modelo único de xestión medioambiental, 

cara a planificar unha cidade-bioto, con alto valor ambiental, segundo o modelo 

de cidade recollido na Carta de Atenas, en base ós criterios definidos pola 

Rede Española de Cidades Saudables, e segundo os principios e obxectivos 

da Conferencia Aalborg+10.  

Proponse implantar sistemas comunitarios de xestión e auditorías 

medioambientais para promover a mellora continua do comportamento 

ambiental das organizacións. 

A Axencia de Ecoloxía Urbana incorpora dentro das suas funcións promover 

accións que conduzan ó despregamento de estratexias de desenvolvemento 

baseadas  na información e o coñecemento có fin de acadar unha mellor xstión 

medioambiental. 

Instrumentos técnicos para acadar a cultura preventiva 

 Elaborar e pór en marcha un plan de emerxencia municipal (PEMU) que faga 

fronte a calquera emerxencia ou continxencia grave que poida suceder no termo 

municipal, para proporcionar unha resposta contundente e axeitada á gravidade 

da mesma.  

 Minimizar ao máximo as perdas nas empresas por incidentes ou accidentes 

graves nas empresas porque dispomos de protocolos de actuación ante 

accidentes graves, catástrofes, etc. Esto ten moito que ver coa xestión de 

emerxencias desde un punto de vista de protección das persoas e bens. Esto 

podería atraer empresas ao noso termo municipal, poste que é unha garantía. 

 Promover campañas de sensibilización nos medios de comunicación de ámbito 

municipal. 

 Priorizar a contratación de obra pública municipal a aquelas empresas que 

“invertan” en prevención de riscos ou que promovan unha cultura preventiva 

eficaz dentro das mesmas (o que –por outra parte- esta sendo esixido por lei). 
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7.6.2. Sistema de Soporte á Planificación e Xestión Urbana 

Para levar a  cabo as propostas recollidas na Axenda 21 es necesario crear un 

novo organismo que entre as súas funcións teña o soporte e a planificación do 

medio urbano, de xeito transversal. 

Ademais dos que foron saíndo ó longo do documento, proponse como 

actuación integral e transversal a creación dun Sistema de Soporte á 

Planificación e Xestión Urbana. Proponse a creación dunha “Axencia de 
Ecoloxía Urbana” (consultar proposta estratéxica) que elabore e traballe sobre 

un sistema que baseado en sistemas de información xeográfica (o primeiro 

paso) integre toda a información necesaria do municipio independentemente do 

seu ámbito administrativo (urbanismo, poboación, actividade económica, 

espacio público,...) e xunto con avanzados modelos de análises permita 

soportar a toma de decisións con novos criterios orientados no modelo de 

desenvolvemento que proponse dende a Axenda 21. 

Esta liña estratéxica proposta, xunto a da “Gobernaza” configuran as 

principais aglutinadoras do espírito da Axenda 21, xa que intrínsecamente 

traballan con e para tódalas concellerías, xerando propostas que afectan a 

todas elas e melloran a cidade dende tódolos puntos de vista. Ó ser 

instrumentos organizativos é recomendable empezar a implantación da Axenda 

21 por eles, e que do mesmo xeito sexan eles os impulsores das iniciativas 

provintes da Axenda 21. 
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Propostas recollidas 7.6-3 Instrumentos técnicos para a planificación da cidade 

 
 

 

Creación dunha Axencia de Ecoloxía Urbana de Ourense 
 Promover a investigación das materias relacionadas cós factores 

medioambientais na saúde  

 Fomenta-la investigación con convenios Concello-Universidade de novas 

formas de depuración. 

 Publicita-los proxectos e recursos existentes cara a promoción da saúde 

medioambiental  

 Creación de un GIS 

 Incrementar el gasto en todos los aspectos relacionados con el medio ambiente.

Ferramentas para a planificación 
 Creación dunha Axencia Enerxética Municipal 

 Mellorar da calidade do aire. 

 Colocación de paneis informativos visibles nas estacións medidoras da calidade 

do aire, e en algunhas rúas da cidade, có fin de dar a coñecer os cidadáns os 

niveis das medicións 

 Potenciación do uso de asfalto específico nas rúas para reducir a contaminación 

acústica (Conglomerado asfáltico poroso) 

 Elaboración de mapas de ruído  

 Aumentar o número de sonómetros fixos para controlar as zonas saturadas de 

ruídos 

 Realizar proxectos que fomenten a diminución da contaminación lumínica 

 Seguimento do plan de Acción da Axenda 21 

 Realización de campañas específicas de concienciación para minimizar a 

producción de residuos e facer unha correcta separación (2) 

 Creación dun equipo multidisciplinar fora do sistema educativo de apoio e 

asesoramento a empresas, colectivos, pequeno comercio, asociacións, 

consumidores, etc. 
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8. PROPOSTAS ESTRATÉXICAS 

8.1. Obxectivo da definición de propostas estratéxicas 

O Plan de Acción da Axenda 21 en si é un documento que recolle, a través do 

diagnóstico previamente elaborado e das propostas efectuadas nos foros 

cidadáns, os aspectos ós que Ourense debe prestar unha especial atención no 

marco do desenvolvemento sostible, cunha clara compoñente estratéxica na 

medida na que orientaranse as accións do municipio nos próximos anos. 

8.2. Relación propostas e situación actual 

Un dos obxectivos da Axenda 21 e actuar de bisagra entre as distintas liñas 

actuais do concello, os plans e instrumentos cos que conta para levar a cabo a 

xestión municipal e as tendencias desexadas expostas no Plan de Acción.  

As catro grandes áreas temáticas coas que o Plan de Acción foi estructurado 

establecen a separación do fondo: compacidade, complexidade, metabolismo e 

cohesión social. As propostas estratéxicas, en verde, sitúanse na área coa que 

teñen maior vinculación, aínda que a sua influencia noutras áreas e a relación 

entre elas e amosada mediante flechas. Os programas e instrumentos actuais 

dos que nútrense de manera simbiótica as propostas mostranse en rectángulos 

laranxas. Os instrumentos propostos dentro das propostas e que van maís aló 

dela dándolles servicio a outras estructuras xa existente amósanse en cadros 

amarelos.  

Como pode apreciarse a simple vista a primeira conclusión e a enorme 

vinculación que teñen unas actuacións respecto as outras, a fin de contas 

estamos a falar de ecoloxía urbana, que non e outra cosa que ó estudio das 

relacions entre os hábitats e os habitantes deles e entre eles mesmos. 

Coa finalidade de esclarecer coma as propostas estratéxicas se entrelazan cos 

programas actuais amosase o seguinte diagrama: 
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COHESIÓN 
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Instrumentos actuais 
 
Instrumentos propostos 
 

P. Axuda a domicilio 
P.  Formación e Emprego 
P. Prevención situacións de risco 
na infancia e xuv. 
P. Sin teito 
P. Inmigrantes 
P. Desenvolv. Xitano 
P. Familias Monoparentais
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8.3. Propostas estratéxicas 

Elaboráronse así mesmo unha serie de propostas estratéxicas, escollidas como 

prioritarias, xa que polo seu peso e importancia considéranse que deben ter un 

maior tratamento e desenvolvemento e que son detalladas en fichas na parte 

final do documento. 

As 10 fichas que definen as propostas estratéxicas teñen unha estructura 

común, na que recóllese o título, a definición, os obxectivos, a xustificación e os 

anexos. 

Nestas fichas non se inclúen os indicadores que avalíen o seguimento e o 

alcance dos obxectivos, posto que se considera máis axeitado definilos no 

momento no que se desenrolen as propostas estratéxicas, así como prazos de 

execución e axentes implicados. 
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1. UN NOVO MODELO TERRITORIAL PARA OURENSE 

Compromiso nº 5 da Carta de Aalborg: 
6. PLANIFICACIÓN E DESEÑO URBANÍSTICO 

 
“Comprometémonos a asumir un papel estratéxico no deseño e planificación 

urbana e a enfoca-los temas ambientais, sociais, económicos, de saúde e 

culturais cara o beneficio común.Polo tanto imos e traballar para: 

 

1. Rexenerar e reutilizar as zonas degradadas e abandonadas. 

2. Evita-lo crecemento urbano desmesurado, logrando densidades urbanas 

apropiadas e priorizando o desenrolo urbano en zonas ocupadas fronte 

a zonas  verdes. 

3. Asegurar un urbanismo de usos do solo mixtos, con un balance 

equilibrado entre a actividade laboral, residencial e de servicios, dando 

prioridade a un uso residencial no núcleo urbano. 

4. Asegurar una conservación, renovación e reutilización apropiada da 

nosa  herdanza cultural urbana. 

5. Aplicar requirimentos para un deseño e construcción sostibles e 

promove-la  arquitectura de alta calidade favorecendo as novas 

tecnoloxías de construcción.” 

 
Obxectivos específicos 
 Planificar o territorio seguindo un modelo axeitado e sostible  

 Crear novas centralidades urbanas: modelo policéntrico 

 Definir os núcleos rurais a compactar: frenar la dispersión demográfica 

 
Xustificación  
 O centro da cidade de Ourense sempre concentrou a maioría da actividade, 

feito que influíu negativamente nas zonas perifericas urbanas en tódolos 

aspectos.  
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 As deficiencias dos barrios non foron subsanadas na forma debida, 

especialmente en zonas moi sensibles situadas no límite entre a cidade e o 

entorno rural,onde as diferencias aumentan.  

 Faise necesario repensar a cidade para afrontar os novos tempos, orientada 

a unha mellor eficacia e un menor consumo de recursos: na mobilidade, na 

rehabilitación, no uso dos materiais... 

Actuacións 
Creación da empresa municipal de xestión do solo e da vivenda 

 Creación de novas centralidades: modelo policentrico  

- Definición das novas centralidades (ver mapa anexos) 

- Potenciación Barrio da Ponte  

- Integración do AVE na cidade 

- Creación entorno termal 

 Plan de intervención integral nos barrios 

Aumento da oferta de Vivenda de Protección Oficial e Promoción Pública 

- Reordenación das dotacións públicas e equipamentos nos barrios 

- Apoio as obras de rehabilitación e a construcción eficiente 

enerxéticamente 

- Incentivos ao cuidado das fachadas 

- Dotación de servicios públicos e zonas verdes esenciais e modernos 

distribuídos por tódolos barrios 

 Plan de integración do área rural e periurbana do municipio 

- Redacción dun Plan Director Comarcal que ordene e revise o 

crecemento 

- Definión os núcleos que se compactarán e a conexión có núcleo central 

- Dotación dos servicios básicos ós núcleos compactados coa axuda das 

TIC 

- Planificación do solo industrial e as súas conexions de xeito eficiente 

- Planificación de espacios públicos na zona periurbana e rural 

Documentos relacionados 
 Programa URBAN 

 Plan De Excelencia  Medioambiental e Turístico Termal 
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2. MOBILIDADE E ESPACIO PÚBLICO 

Compromiso nº 6 da Carta de Aalborg: 
6. MELLOR MOVILIDADE E REDUCCIÓN DO TRAFICO 

 
“Recoñecemos a interdependencia do transporte, a saúde e o medio ambiente 

e estamos comprometidos a promover firmemente os modelos de mobilidade 

sostibles. 

Polo tanto imos  traballar para: 

1. Reduci-la dependencia do transporte privado motorizado e promover 

alternativas atractivas que sexan accesibles para todos. 

2. Aumenta-la porcentaxe de desprazamentos no transporte público, peonil 

e en bicicleta. 

3. Promove-lo cambio a vehículos con baias emisións. 

4. Desenrolar planes integrados de mobilidade urbana sostible. 

5. Reduci-lo impacto do transporte no medio ambiente e na saúda pública”. 

 
Obxectivos  
 Acadar un modelo de mobilidade e usos do espacio público máis sostible 

que:  

- Integre tódalas redes (vehículo privado, transporte público, bicicleta e 

pé) 

- Considere os diferentes elementos e circunstáncias (carga e desacarga, 

aparcamentos, todo aquelo que se dan cita no espacio público)  

- Propoña solucións as disfuncións actuais: ruído, emisións, 

inseguridade... 

- Reduzca á dependencia respecto o automóbil. 

- Incremente ás oportunidades dos medios alternativos e de menor 

impacto ambiental.  

- Reduzca ós impactos dos desprazamentos motorizados 

- Evite a expansión dos espazos dependentes do coche 
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- Reconstruya a proximidade como a valor urbán 

- Recupere a convivéncia no espacio público 

- Augmente a autonomia dos sectores sociais sen acceso ó coche. 

 Reducir as externalidades e ós impactos externos do modelo actual de 

mobilidade 

- Contaminación atmosférica debida ó transporte motorizado 

- Efecto barrera 

- Congestión circulatória 

- Seguridade vial e accidentalidade 

- Intrusión visual do vehiculo privado 

- Apropiación funcional do espacio público 

 
Xustificación  
 A cidade de Ourense, posúe moito tráfico a pesar da súa dimensión. Unha 

das razóns é o seu deseño urbanístico tecido na urbanización de rúas 

estreitas, sen amplos bulevares que desconxestionen o tráfico. Ademais 

carece de viais de circunvalación completas, polo que o tráfico concéntrase 

en contadas rúas cunha conxestión de vehículos. 

 O Plan Xeral de Ordenación Urbana de 1986, contemplaba varias 

circunvalacións, que nunca foron executadas. O novo Plan Xeral de 

Ordenación Municipal, lonxe de atallar os problemas herdados, semella con 

algunha planificación, incrementalos. 

 Tendencias do modelo de mobilidade actual 

- Expansión da urbanización dispersa o baseada no vehiculo privado 

- Incremento dos espacios de actividade dependentes do coche (centros 

comerciais, polígonos industriais, parques de negocios, etc.) 

- Cultura da mobilidade (con unha percepción singular do tempo e 

distáncias na cidade, dos pretendidos dereitos de circulación e 

aparcamento) 

- Creación de infraestructuras que desequilibren aínda más ó papel dos 

outros modelos de transporte. 
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- Xestión de infraestructuras dende ó punto de vista da optimitzación da 

circulación e o aparcamento. 

- Deterioro dos servicios e equipamentos de proximidade (sistemas 

públicos de educación e sanidade) 

- Novas demandas de lecer, educación, sanidade, etc. baseadas en 

servicios e equipamentos afastados. 

- Destrucción do espacio público como consecuencia da adopción de 

determinadas tipoloxias edificatorias. 

 
Actuacións 
 Plan de Mobilidade que recolla as seguintes fases: 

1. Recoñecemento dos obxetivos xerais e dun marco ideolóxico, 

establecido baixo ós principios da sostenibilidade. 

2. Diagnosis da situación. Análise por parte do equipo técnico da 

mobilidade actual e a prospectiva tendencial . 

3. Definición dos obxetivos específicos tendo en conta á realidade 

municipal 

4. Recoñecemento da metodoloxía proposta en base ó model urbano 

existente e ós criterios  para achegarse a un novo modelo de 

mobilidade 

5. Definición das propostas de acción. 

6. Diseño e validación técnica dass actuacións propostas. Tódalas 

propostas contemplan un procéso de disseño, revisión e validación 

mediante o úso das diferentes ferramentas técnicas, sendo ó mesmo 

tempo coherentes cós obxetivos xerais e específicos e có resto de 

propostas. 

7. Información, comunicación e participación deliberativa dá ciudadanía 

e ós axentes implicados. 

8. Documento de consenso do Plan de Mobilidade Sostenible. 

9. Planes de actuacións. Programa estratéxico para á implementación 
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do Plan. En función da conxuntura política, recursos económics o da 

interrelación con outros programas, é preciso definir un plan de 

actuacións que ordene e priorice cada una delas. 

10. Seguimento do plan de actuación. Mediante indicadores pódense 

monitorizar ós avances feitos.  

11. Correccións sobre ó plan de actuación. E habitual ó erro de querer 

realizar ás correccións direitamente sobre ó Plan de Mobilidade, 

sobre ó cal existe un consenso e unha visión a largo prazo, cando é 

preciso realizar sobre ó programa de actuación, analizando ós 

motivos polos que non se achegó ás expectatives esperades. 

 Elaboración dun Plan de Mobilidade que ademáis de mellorar a circulación 

viária con vehículo privado integre: 

- Tráfico peonil e itinerarios verdes 

- Plan de ciclovias 

- Plan de transporte metropolitano e de connexión có rural 

- Plan de sinalización 

- Plan de aparcamentos 

- Integración AVE na cidade 

- Estacions multimodais 

 Implementación do Plan de Accesibilidade 

 Creación da Entidad de Transporte Metropolitano 

 Creación de un servicio ferroviario de cercanías no entorno metropolitano 

aproveitando as liñas existentes 
 Realización de campañas de educación vial e sensibilización 

 
Anexos 
Cartografía : 

 Vias de Comunicación 

 Vías Ferreas 

 Intercambiadores Urbanos 
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Documentación relacionada 
 PXOM 

 Plan de Accesibilidade 
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3. OURENSE TERMAL 

Compromiso nº 8 da Carta de Aalborg: 
8. ECONOMÍA LOCAL VIVA E SOSTENIBLE 

 
“Comprometémonos a crear e asegurar unha economía local viva que promova 

o emprego sen danar o medio ambiente. 

Polo tanto imos a traballar para: 

1. Adoptar medidas que estimulen e apoien o emprego local e a creación 

de empresas. 

2. Cooperar cás empresas locais para promover e implantar boas prácticas 

corporativas. 

3. Desenrolar e implantar principios de sostenibilidade na localización das 

empresas. 

4. Incentivar ós mercados cara os productos locais e rexións de alta 

calidade. 

5. Promover o turismo local sostible.” 

 
Obxectivos  

O Plan Estratéxico de Termalismo do Concello de Ourense elaborase para 

lograr o o desenvolvemento da capital ourensana desde o ámbito do 

termalismo, dada a súa incuestionable riqueza termal equiparable a ciudades 

termales como Baden Baden, Dax, Bath o Aix les Bains.  

O principal obxectivo é facer de Ourense un referente termal:  

OURENSE cidade termal. 

Para conseguilo será necesario previamente:  

1. Pensar toda a cidade en clave termal. 

2. Articular os recursos, servizos e oferta como Producto Turístico 
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Termal.  

3. Potenciar a industria termal: cosmética, sanidade, auga envasada, 

turismo, ... 

4. Favorecer a inversión no concello.  

5. Deste modo lograríase: 

a. Rentabilizar dunha forma sostible os recursos termais.  

b. Aumentar a calidade de vida dos seus habitantes. 

c. Xerar novos ingresos no concello.  

d. Creación de emprego. 

e. Manter xente nova.  

f. Crecemento turístico. 

g. En definitiva, favorecer o desenvolvemento socioeconómico e 

sostible. 

 
Xustificación  

Por unha banda,  a situación externa a Ourense mostra que o turismo é unha 

aposta de futuro dadas a súas perpectivas de crecemento no Mundo, España e 

Galicia.  

Unido a isto o turismo de  saúde crece por riba da media do turismo tradicional, 

ademais destaca a posición de Galicia dentro do mercado nacional como o 

primer destino termal.  

Este crecemento verase favorecido polo crecemento da poboación europea, 

que para o  2020 espérase que máis da metade supere os 50 anos, ainda que 

cun novo perfil cada vez con máis renta e unha actitude máis activa. 

Centrándonos no estado actual de Ourense, apreciase a súa potencialidade 

para o desenvolvemento termal  con datos significativos: 

AUGA 
1. 45 “ANOMALIAS XEOTERMICAS”  INVENTARIADAS 

2. DE 2,5 A 4 MILLÓNS DE LITROS O DIA, + 50Cº, VERQUIDOS O 
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RIO MIÑO 

3. ORIXE PREROMANA, BALNEA ROMANA, BALNEARIOS S XX, 

TERMAS S XXI  

4. MAIOR CAUDAL E TEMPERATURA DE GALICIA 

 

CIDADE 
1. PROVINCIA TERMAL CON  NUMEROSOS  MANANCIAIS 

2. UNICA CAPITAL DE PROVINCIA TERMAL DO ESTADO ESPAÑOL 

3. SERVIZOS, CULTURA, MODA, ANIMACION, NATUREZA, 

ETNOGRAFIA,...  

4. CAPITAL TERMAL 

 
ENTORNO: 
1. PROXECTOS: MUSEO, CARCERE, OUTARIZ, CENTRO 

VISITANTES, MERCADO,  

2. AXENTES TERMAIS: TERMATALIA, CALDARIA, THERMASPA, 

MASTER, SUBITA 

3. EMPRESA EXPORTADORA: TEXTIL, ALIMENTACION, 

CONSTRUCCION .. 

 
Principais Actuacións 
 Reordenación dos acuíferos. 

 Saneamento e Protección de recursos. 

 Estudios arqueolóxicos do orixe termal.  

 Planificación do entorno das Burgas. 

 Planificación do entorno de Reza. 

 Plan de Conectividade. 

 Definición de novas oportunidades. 

 Unidade de xestión termal.  

Annexos 
Plan De Excelencia  Medioambiental e Turístico Termal 
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4. ECONOMIA  SOSTIBLE 

Compromiso nº 8 da Carta de Aalborg: 
8. ECONOMÍA LOCAL VIVA E SOSTENIBLE 

 
“Comprometémonos a crear e asegurar unha economía local viva que promova 

o emprego sen danar o medio ambiente. 

Polo tanto imos a traballar para: 

1. Adoptar medidas que estimulen e apoien o emprego local e a 

creación de empresas. 

2. Cooperar cás empresas locais para promover e implantar boas 

prácticas corporativas. 

3. Desenrolar e implantar principios de sostenibilidade na localización 

das empresas. 

4. Incentivar ós mercados cara os productos locais e rexións de alta 

calidade. 

5. Promover o turismo local sostible.” 

 
Obxectivos  
 Fomentar o turismo termal, cultural, da natureza 

 Reforzar o tecido empresarial (en cantidade, calidade e diversidade) 

 Dinamizar a oferta cultural e deportiva 

 Xerar novos focos de centralidade económica 

 Favorecer o desenrolo económico do medio rural 

 Favorecer a implantación de empresas baseadas na sociedade do 

coñecemento 

 
Xustificación  
 A forte dependencia do municipio do sector terciario, correspondente 

principalmente á Administración e o comercio, fai que a diversidade 

económica non sexa moi elevada. O sector secundario atópase 

principalmente dominado pola construcción. O sector primario non ten 
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especial relevancia. 

 Es necesario reter capital humano diversificando a oferta cultural e 

formativa e incentivar o tecido empresarial, tanto en cantidade como en 

diversidade e orientálo a sociedade do coñecemento. 

 Ourense no seu conxunto ten una diversidade aceptable, pero moi 

desequilibrada e descentralizada sobre todo a medida que nos afastamos 

do centro urbano. Existe tamén no centro urbano unha fragmentación entre 

os dous focos principais de diversidade que son o centro histórico e O 

Couto, xa que a interconexión entre os mesmos está baleira de diversidade. 

 Por elo a proposta  dunha nova cidade estructurada en novas centralidades 

articuladas en torno ás termas e á estación do AVE, tal e como definiuse no 

capítulo de compacidade, baixo o título de “Modelo Policéntrico: creación de 

novas centralidades”. 

 
Actuacións 
 Mellora dos recursos turísticos (termais, culturais, naturais) e adpatación as 

novas exigencias do mercado 

- Difusión da cidade como destino turístico en tódalas súas vertientes 

- Implantación dun SICTED (Sistema Integral de Calidade  Turística en 

Destino) 

- Elaboración de rutas turísticas sinalizadas (senderismo, cultural...) 

 Activacón dun plan orientado á revitalización e modernización do tecido 

economico: 

- Apoio os emprendedores 

- Promoción do comercio local: fomento de estratexias que o asocien e o 

apoien 

- Cidade do Transporte: creación duna plataforma loxística (Santa Mariña) 

e solo industrial (especialmente para empresas adicadas a tecnoloxías 

ambientales con I+D+I) 

- Actividades formativas e apoio as empresas que fomenten a conciliación 

laboral, a RSE (Responsabilidade Sociela Empresarial), e a entrada na 

Sociedade da Información 
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  Mellorar a oferta cultural e deportiva: 

- Difusión e achegamento á poboación das actividades culturales e 

deportivas de forma axeitada e eficiente (emprego das tecnoloxías da 

información e a comunicación) 

- Fomento do Festival de Cine Independiente de Ourense 

- Apoio ás distintas escolas culturais e bibliotecas  municipais  e creación 

de novas 

- Elaboración dun plan de apoio as festas, tradicions, artesanía, entroido 

- Aplicar as propostas efectuadas polo programa Cultur@civitas 

- Execución do Plan Director de Deportes 

- Compatibilización e optimización das instalacions deportivas e culturais 

existentes 

 Xeración de novos focos de centralidade económica 

- Plan de Equipamentos (implantación de oficinas públicas integrais en 

barrios e zonas rurais) 

- Emprego da chegada do AVE como dinamizador da zona da Ponte 

 Fomento do desenrolo económico no rural 

- Apoio  as iniciativas que fixen a poboación no rural (garderías, servicios 

á domicilio..) 

- Axudas e apoio a actividades de transformación dos productos do sector 

primario 

- Promoción do uso productivo das terras (silvicultura, madera certificada, 

cultivos e gandería ecolóxica e local, turismo...) 

 Achegamento da sociedade do coñecemento ó tecido económico e a 

administración local. 

-   Fomentar a instalación de empresas do sector ambiental vinculadas a 

I+D+I pero que requiran grande espacios (aeroxeradores placas 

solares...etc.) no polígono industrial proposto en Santa Mariña 

- Reconversión do barrio da Zona 21 no barrio 21@, no que 

desenvolveríanse empresas baseadas nas novas tecnoloxías que 

aporten valor engadido e que no precisen de grandes superficies para o 

desenrolo das súas actividades, integrando as actividades económicas 
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punteiras na cidade e creando sinerxías entre elas. 

- Aproveitar a aprobación do proxecto Ourense: Cidade do Transporte 

para xerar empresas de alto valor engadido utilizando as novas 

tecnoloxías 

- Programa de apoio á implantación de novas tecnoloxías no medio rural 

(en relación co Plan de implantación de novas tecnoloxías no rural da 

Xunta de Galicia). Difusión das novas tecnoloxías como o UMTS, como 

alternativa ao acceso a internet no rural 

- Implantación de sistemas de xestión do coñecemento para a mellora 

continua nas Administracións Locais. 

 
Documentación relacionada 
 Programa Cultur@civitas 

 Plan De Excelencia  Medioambiental e Turístico Termal 
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5. FOMENTO DA BIODIVERSIDADE E ESPACIOS NATURAIS 

Compromiso nº 3 da Carta de Aalborg: 
3. BENS NATURAIS COMÚNS 

 
“Comprometémonos a asumir completamente a nosa responsabilidade para 

protexer, preservar e garantir un acceso equitativo ós bens naturais comúns. 

Polo tanto imos  traballar na nosa comunidade para: 

1. Promover e aumenta-la biodiversidade e aumentar e coida-los espacios 

verdes e as áreas naturais. 

2. Mellorar a calidade do solo, preserva-la terra de producción ecolóxica e 

promove-la agricultura e  a silvicultura sostible.” 

 
Obxectivos  
 Fomentar o coñecemento e posta en valor da geobotánica e a etnobotánica 

e a difusión da biodiversidade do medio natural ourensán. 

 Preservar o medio natural da expansión da cidade e das vías de 

comunicación. 

 Potenciar a presencia de espacios verdes e biodiversidade na cidade e no 

periurbán 

 Mellorar as condicións relativas ós animais urbáns 

 
Xustificación  
 A rede de espacios verdes cós que conta o concello non teñen 

interconexión entre si, ademais das carencias existentes no núcleo urbano 

en relación a estes espacios, aínda que o proceso de rehabilitación do 

contorno do Río Miño proporciona unha superficie de calidade e 

continuidade. 

 Os espacios verdes deben ser cuantitativamente suficientes xa sexa na 

cidade ou no seu entorno. A suficiencia de verde na rexión garántese ó 

establecer claramente a divisoria necesaria entre campo e cidade, o rural e 
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o urbano, e rómpese a actual mestura que non permite saber onde empeza 

a cidade e onde o campo.  

 A excesiva presencia dos incendios forestais está moi ligada ó modelo de 

xestión do territorio, representando un problema delicado no concello. 

 A estabilidade ecolóxica dos sistemas naturais vese facilitada en gran 

medida mediante o non illamento destes espacios e a promoción dun 

modelo para distribuílos que tenda cara a forma dun retículo de sistemas 

naturais. 

 Debido o potencial natural que posúe Ourense é preciso concienciar á xente 

(xa sexan os propios cidadáns coma a xente de fora) destes valores 

paisaxísticos e naturais existentes. 

 
Actuacións 
 Creación do Instituto de Galego de Etnobotánica e Recursos 

Medioambientais 

- Crear as instalacións necesarias para ubicar o Instituto Galego de 

Etnobotánica. 

- Dotar este instituto de todos os recursos para o seu perfecto 

funcionamento. 

- Facer folletos explicativos que conteñan toda a información referida ó 

Instituto Galego de Etnobotánica. 

 Elaboración dun SIX medioambiental que recolla: 

- Estudios sobre o patrimonio natural 

- Catalogación das zonas con alto valor ambiental 

- Réxime de propiedade dos montes 

- Zonificación de riesgos naturales: incendios, plantas invasibas, 

movimento de terreos...  

 Incremento do verde urbán 

- Creación de grandes parques urbáns e periurbáns: 

→ Un que comunique o paseo do Brabaña co Parque de Miño 

→ Na finca de Deputación e Oira 

→ Cinturón Verde 
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- Plantación nos parques de plantas aromáticas, medicinais, frutais, 

industriais... 

-  Redeseño de plantación mediante plantas autóctonas e criterios de 

xardinería sostible 

 Estabelecemento de medidas apropiadas cara o control dos animais nas 

cidades 

- Actualización da ordenanza municipal de posesión e custodia de 

animais 

- Mellora das condiciones da canceira e potenciar a adopción  

- Facer controles periódicos da poboación de animaos molestos e 

posibles vectores de enfermidades transmisibles a cidadanía 

 
Documentación Relacionada 
 Plan De Excelencia Medioambiental e Turístico Termal 
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6. AXENCIA DE ECOLOXÍA URBANA 

Compromiso nº 2 , 3, 4 e 10 da Carta de Aalborg: 
 

2. XESTIÓN MUNICIPAL CARA A SOSTENIBILIDADE 
“Comprometémonos a elaborar programas eficaces de xestión, desde o deseño 

á avaliación, pasando pola implementación.  

Polo tanto traballaremos para: 

1. Consolida-la Axenda Local 21 así como outros procesos de 

sostenibilidade local 

2. e enraizalos na xestión municipal. 

3. Posibilitar unha xestión integrada cara a Sostenibilidade, baseada nos 

principios preventivos e en  liña cá Estratexia Temática Urbana da UE. 

Fixar obxectivos e determinar prazos no marco dos Compromisos de 

Aalborg e crear instrumentos de monitorización que faciliten o seu 

seguimento. 

4. Asegurar cós temas de sostebilidade son parte central dos procesos de 

toma de decisión municipal e cá asignación de recursos está baseada 

nos criterios sólidos e amplos de sostenibilidad 

5. Cooperar cá Campaña Europea de Cidades Sostibles e as súas redes 

para que supervise e avalíe o noso progreso cara a consecución dos 

nosos obxectivos de sostenibilidade.” 

3. BENS NATURAIS COMÚNS 
“Comprometémonos a asumir completamente a nosa responsabilidade para 

protexer, preservar e garantir un acceso equitativo ós bens naturais comúns. 

Polo tanto imos  traballar na nosa comunidade para: 

− Reduci-lo consumo de enerxía primaria e aumenta-lo porcentaxe de 

enerxías limpas e renovables. 

− Mellora-la calidade da auga, aforrar auga e facer un uso máis eficiente 

da mesma. 

− Mellora-la calidade do aire.” 
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4. CONSUMO E FORMAS DE VIDA RESPONSABLES 

“Comprometémonos firmemente a adoptar e facilitar un uso prudente e 

eficiente dos recursos e a fomentar o consumo e a producción sostibles. 

Polo tanto imos traballar para: 

1. Evitar y reduci-los residuos e aumenta-la reciclaxe e a reutilización. 

2. Xestionar e trata-los residuos de acordo ós estándares de boas 

prácticas. 

3. Elimina-lo consumo innecesario de enerxía e mellorar a eficiencia no 

destino final da mesma. 

4. Asumi-la compra sostible. 

5. Promover activamente o consumo e a producción sostible, 

especialmente os productos con etiqueta ecolóxica, orgánicos e de 

comercio ético e xusto.” 

 

10. DO LOCAL Ó GLOBAL 
“Comprometémonos a asumi-la nosa responsabilidade global para a paz, a 

xustiza, a igualdade, e desenrolo sostible e a protección do clima. 

Polo tanto imos a traballar para: 

1. Desenrolar e seguir un enfoque estratéxico e integrado para mitigar o 

cambio climático, e traballar para conseguir un nivel sostible de 

emisión de gases invernadoiro. 

2. Integra-la política de protección medioambiental no núcleo das nosas 

políticas no área da enerxía, o transporte, o consumo, os residuos, a 

agricultura e a silvicultura.” 

 
Obxectivos  
 Crear a Axencia de Ecoloxía Urbana de Ourense 

 A Axencia debe adoptar como metodoloxía de traballo aquela derivada 

dunha aproximación ecosistémica á realidade, e polo tanto unha visión 

horizontal e integradora, complementaria ás actuais estructuras 

administrativas e de xestión. 
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Xustificación  
A aproximación sistémica no desenvolvemento das propostas que se inclúen 

neste Plan de Acción fai necesario a creación dunha nova organización, 

complementaria ás actuais. 

 
Actuacións 
 Impulso e seguemento da Axenda 21 de Ourense 
 Soporte á planificación estratéxica nos diferentes ámbitos da Axenda 21 

 Asesoramento no diagnóstico e a planificación urbana, a investigación, a 

formación, a promoción e a divulgación das funcións dos sistemas urbanos 

no proceso cara á sostenibilidade 

 Desenvolvemento dos instrumentos de carácter técnico, económico, legal, 

de información, etc., que axuden a repensar as cidades e o seu entorno có 

relación á sostenibilidade 

 Desenvolvemento da investigación aplicada en relación ás funcións dos 

sistemas urbanos e o seu entorno, abarcando os aspectos urbanísticos e 

ambientais, os económicos e socias. 

 Promover a converxencia de iniciativas universitarias, da empresa privada e 

da administración para o desenvolvemento de proxectos en relación á 

sostenibilidade 

 Promover accións que conduzan ó despregamento de estratexias de 

desenvolvemento baseadas máis na información e o coñecemento e menos 

no consumo de recursos. 

 Ter o termalismo como eixe prioritario de desenvolvemento en Ourense 

Documentación relacionada 
 Plan de Excelencia Medioambiental e Turístico Termal 

 I Plan Municipal de Saúde 

 Plan de Accesibilidade 

 PXOM 

 Programa URBAN 

 Diagnosis del modelo de gestión de residuos 
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7. OURENSE SAUDABLE 

Compromiso nº 7 da Carta de Aalborg: 
7. ACCIÓN LOCAL PARA A SAUDE 

 
“Comprometémonos a promover e protexer a saúde e o benestar da nosa 

cidadanía. 

Polo tanto imos  traballar para: 

1. Aumenta-la conciencia pública e realizar actuacións sobre un amplo 

conxunto de determinantes para a saúde, a maioría non relacionada 

directamente có sector sanitario. 

2. Promove-lo desenrolo de plans de saúde municipais que proporcionen 

as nosas cidades os medios para construír e manter alianzas 

estratéxicas para o benestar. 

3. Reducir desigualdades sanitarias e ocuparnos da pobreza, o que 

require estudios regulares do progreso realizado na reducción destas 

desigualdades. 

4. Promove-la avaliación dos impactos na saúde, como unha vía para que 

tódolos sectores traballen nunha mellora na saúde e a calidade de vida. 

5. Mobilizar ós axentes de planificación urbana para que incorporen 

consideracións cara a saúde pública nas súas estratexias e iniciativas 

de planificación.” 

 
Obxectivos  
 Fomentar políticas intersectoriales que incidan sobre a saúde pública. 

 Facilitar a coordinación cos programas de saúde inter e intrainstitucionais. 

 Fomentar a participación cidadana a través de entidades comunitarias.  

 Favorecer a investigación dos factores determinantes da saúde. 

 Reducir a morbilidade e mortalidade dos problemas de saúde relacionados 

con estilos de vida insanos e os seus factores de risco. 

 Mellorar a percepción que os cidadáns teñen da súa saúde. 
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 Mellorar o coñecemento dos cidadáns acerca dos servicios sanitarios 

dispoñibles. 

 Potenciar o desenvolvemento de programas multisectoriais permanentes de 

educación para a saúde. 

 Fomentar o uso racional de medicamentos e a adherencia ós tratamentos. 

 Potenciar a avaliación da eficacia das actuacións desenvolvidas. 

 
Xustificación  
 A cidade como lugar de convivencia e de vida, ten un papel determinante na 

saúde das persoas que viven nela; é na cidade onde se desenvolven as 

actividades que condicionan a vida dos individuos: económicas, sociais, 

culturais, educativas e de ocio entre outras e onde se toman as decisións 

sobre políticas de vivenda, urbanismo, tráfico, medio ambiente, etc. 

 Ourense aprobou o Plan Municipal de Saúde. Supón un compromiso 

coordinado de orientar as accións e os recursos, optimizando tódolos 

procesos de intervención para permitir a mellora da saúde e a calidade de 

vida dentro dun desenvolvemento sostible e adaptado ás características de 

Ourense 

 Al ser la salud un componente esencial de la calidad de vida y uno de los 

campos específicos de la Agenda 21 Local, se pretende la confluencia de 

estos dos incipientes 

 procesos: el impulsado por el Ayuntamiento para desarrollar la Agenda 21 

Local y el 

 generado por el Consello Municipal de Saúde para establecer el I Plan 

Municipal de Salud de Ourense. Potenciar ambos procesos, buscar sus 

sinergias y de articularlos en una práctica conducente a la mejora de la 

calidad de vida cotidiana de los vecinos y las 

 vecinas de Ourense.  

 
Actuacións 
 Implementar as recollidas no I Plan Municipal de Salud: 

 Medio ambiente y salud 
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 Enfermedades cardiovasculares y cáncer 

 Enfermedades transmisibles 

 Tiempo libre y ejercicio físico 

 Alimentación y nutrición 

 Salud mental. Apoyo familiar y social 

 Consumo de drogas y drogodependencias 

 Sexualidad 

 Otras situaciones de vulnerabilidad 

 
Documentación relacionada 
 Proxecto Cidades Saudables 

 I Plan Municipal de Salud  

 Red Europea de Ciudades Saludables 

 Red Nacional de Ciudades Saludables 

 Plan de Salud de Galicia 

 Plan Nacional sobre Drogas 

 Plan de Galicia sobre Drogas 
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8. OURENSE CULTURAL   

 

     Ourense foi, dende sempre, unha cidade que ó longo dos tempos tivo un 

grande dinamismo cultural por parte da súa sociedade civil, que fixo dela a 

“atenas de Galicia” como un núcleo relevante no eido das artes, polo que existe 

unha necesidade constante de preservar o patrimonio cultural en tódalas 

vertentes para as xeracións futuras por parte das administracións públicas. 

     Non imos a relacionar aquí, e agora, o listado de insignes literatos, 

escultores, arquitectos e demáis membros destacados en tódalas ramas das 

artes e tamén das ciencias, que de todo temos nesta nosa Auria. Pero a cultura 

é moito máis que eso, moito máis que insignes e consagrados artistas, a 

cultura é o disfrute intelectivo dos creadores pero tamén dos observadores, dos 

que escoitan, dos que pasean, dos  que falan e tamén dos que non expresan 

nada pero sinten, porque a cultura non  só é unha forma de expresión, é tamén 

unha forma de  pensar e de sentir constituindo entre as tres (pensar, sentir e 

expresar) a  CULTURA. 

     Tamén podemos falar da cultura funxible e da cultura perdurable. A cultura 

funxible consiste en diversas formas de cultura que consumimos diariamente, 

dende o escaparatismo ata a maneira de presentar un plato en calqueira dos 

prestixiosos restaurantes que temos na nosa cidade. A cultura perdurable é a 

que podemos apreciar por séculos, procede dos nosos ancestros e debemos 

legarlla  ós nosos descendentes. 

     Todas estas formas de cultura temos na nosa cidade, todas estas formas de 

cultura herdamos, todas estas formas de cultura disfrutamos e temos a obriga 

de conservar, potenciar e aumentar para que as xeracións futuras poidan 

disfrutar delas. 

 
Obxectivos  

1. Potenciar a imaxe cultural de Ourense.  

2. Fomentar a participación e dinamización social promovendo e 
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proxectando a cidade cara o exterior. 

3. Facer das tradicións e artesanía un factor de desenvolvemento 

económico e cultural. 

4. Facer do patrimonio cultural (histórico, artístico, arqueolóxico e 

antropolóxico) un factor diferenciador para o desenvolvemento 

turístico e cultural. 

5. Incorporar novos modelos de xestión que teñan como finalidade a 

creación dunha programación estable, o apoio a todo o tecido 

asociativo e promoción de novos creadores, así como unha 

orientación cara a formación de novos públicos. 

6. Dotar á cidade do equipamento necesario para un correcto e 

axeitado desenvolvemento cultural. 

7. Conseguir unha cultura participativa en tódolos ámbitos e sectores 

que conforman a nosa sociedade implicando a tódolos axentes 

culturais nun mesmo proxecto de desenvolvemento. 

8. Conseguir un modelo que achegue a información de forma axeitada 

e eficaz, publicidade, sinalética, etc., conseguindo unha maior 

universalización do acceso á cultura. 

9. Facer posible o mantemento das festas patronais e o ciclo festivo da 

cidade, e a promoción das diferentes formas de arte e medios 

culturais (cine, teatro, música) 

10. Promover a posición cultural de Ourense no contexto da eurorrexión 

Galicia-Norte de Portugal a través da Escola de Artes Escéncias e 

Musicais do Eixo Atlántico. 

 
Xustificación  

1. “Nunca sopla un vento favorable para aquel que non sabe a onde ir” 

di o refrán chinés, e si non programamos, si non reflexionamos sobre 

a propia experiencia, si non estudiamos a nosa historia, ... non só 

non progresaremos senon que repetiremos os mesmos erros que no 

pasado e non millorará a calidade de vida nesta amada ourense. 

2. Temos que sentirnos orgullosos de ser ourensáns, temos que amar o 
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entorno no que vivimos, pero para poder amar hai que coñecer, hai 

que apreciar e hai que disfrutar a cidade e facer de “Ourense unha 

cidade amable” na que tanto os ourensáns como os visitantes poidan 

percibir unha filosofía de vida que procure unha calidade psicolóxica, 

sociolóxica e cultural que aporte e exporte vitalidade, saude e cultura 

emocional que vexa nos inconvenientes a propia solución que evite 

que os nosos mozos e mozas se vexan conminados a emigrar. 

3. Sería importante poñer en marcha uns obradoiros de prospectiva 

estratéxica para que dende a administración local, como a máis 

próxima ós cidadáns, lle poideramos aportar solucións en resposta ós 

inconvenientes percibidos, ós vividos, ós expresados, ós sentidos e 

incluso tamén ós ignorados. 

4. A cultura, A CULTURA con maiúsculas ten que  ser unha forma de 

vivir, unha forma de convivir e unha forma de disfrutar deste presente 

contínuo, deste “presente” que ten nome de regalo que se nos ofrece 

día a día, instante a instante. Ser unha persoa culta consiste en 

disfrutar do entorno no que se inclúen ós nosos veciños para os 

cuales tamén formamos parte do seu entorno humán nun entorno 

medioambiental. A cultura é o que lle da coherencia e cohesión a ese 

ecosistema. 

 
Actuacións 

1. Asistencia a feiras, publicacións monográficas sobre a cidade en 

revistas especializadas, guía cultural da cidade, web de recursos 

socioculturais. 

2. Actividades relacionadas co mundo artesán vencelladas á rúa dos 

artesáns e ampliación desta para novos creadores, xoiería, textil, 

deseño, etc. 

3. Axudas a asociacións veciñais, culturais, colectivos, grupos musicais, 

teatrais, artísticos. 
4. Creación dun espazo amplo para concertos e eventos de grande 

capacidade. 
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5. Creación de espazos expositivos permanentes: Museo Baltar, 

Ampliación do Museo Municipal, Museo de Arte contemporánea, 

Museo etnográfico do Afiador, ribeiras do Miño. 

6. Consolidación de San Francisco como “Cidade Cultural”, remate do 

Arquivo, Biblioteca e Escola de Artes Escénicas e Musicais. 

 
Anexos. 
Plan De Excelencia  Medioambiental e Turístico Termal 
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9. OURENSE CIDADE COHESIONADA SOCIALMENTE 

Compromiso nº 1 e nº 9 da Carta de Aalborg: 
1. FORMAS DE GOBERNO 

 
“Comprometémonos a impulsar os nosos procedementos de toma de decisións 

a través dunha maior democracia participativa. 

Polo tanto traballaremos para: 

- Desenrolar unha visión común a longo prazo dunha cidade ou pobo 

sostible. 

- Aumenta-la participación e a capacidade de desenrolo sostible nas 

comunidades locais y ás administracións municipais. 

- Invitar a tódolos sectores locais á participación activa.” 

 
9. IGUALDADE E XUSTIZA SOCIAL 

“Comprometémonos a asegurar comunidades integradoras e solidarias. 

Polo tanto imos a traballar para: 

- Desenrolar e implementar medidas para previr e paliar a pobreza. 

- Asegurar un acceso equitativo ós servicios públicos, educación, 

emprego, formación e información, así como as actividades culturais. 

- Promove-la inclusión social e a igualdade entre homes e mulleres. 

- Mellora-la seguridade cidadá. 

- Asegurar condicións de vida e aloxamento de boa calidade e 

socialmente integradas.” 

 
Obxectivos  
 Dotar os barrios das infraestructuras e servicios necesarios 

 Acadar una maior dinamización social e mellorar os canles de participación 

social 

 Profesionalizar os servicios sociais (formación, plantillas estables....) 

 Elaborar un plan integral de programas sociais e implementar os existentes 
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Xustificación  
 No conxunto do municipio a complexidade aumenta se consideramos todo 

o  seu ámbito territorial, pero analízanse as partes que conforman a cidade 

actual, estas detectan unha diversidade reducida a causa da zonificación 

funcional.  

 A homoxeneidade que atesouran as zonas monofuncionais da cidade é a 

causa primeira da maior parte das disfuncións dos nosos sistemas urbanos. 

A zonificación funcional reúne ós iguais nos mesmos espacios. O modelo 

funcionalista é creador de inestabilidade. 

 Por contra, nas partes da cidade compacta onde os valores das 

diversidades son elevados a inestabilidade redúcese.  

 Unha maior diversidade de usos nun territorio concreto e a mestura da 

xente proporciona o contexto adecuado para que aumenten os intercambios 

de información e , en consecuencia, que se creen os canais de fluxo 

enerxético sustentadores da organización complexa.  

 Os principais problemas de Ourense a nivel social son: 

- Envellecemento da poboación (especialmente no eido rural) 

- Fuga de cerebros (xente nova preparada) 

- Excesiva dependencia laboral da administración (funcionarado) e 

escaso tecido económico 

- Elevado precio de acceso a vivenda 

- Presencia de sectores descohesionados socialmente 

 Por contra, as liñas xa con boa aceptación que deben materse e 

potenciarse son: 

- Elevada actividade cultural (escolas municipais, entroido, festival 

cine independiente...) 

- Presencia activa de asociaciones e voluntariado 

- Satisfacción cidadana coa súa cidade 

 
Actuacións 
 Dotar os barrios das infraestructuras e servicios necesarios 
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- Dotación e mellora de espazos de encontro lúdico, deportivo e 

cultural dos colectivos xuvenís nos barrios 

- Rendabilización socioeducativa dos centros públicos, abrindo ás 

instalacións fora do horario con persoal cós custodie e persoal cós 

dinamice  

- Incorporación de xogos para persoas maiores e para nenos, así 

como instalacións deportivas nos parques, bosques e espacios 

verdes do rural. 

- Creación dun rexistro de cesións nas áreas de reparto destinado a 

Vivendas de Protección Oficial. (Estudio de oferta) e outro de 

demandantes de Vivendas de Protección.(Estudio de demanda) 

 Acadar una maior dinamización social e mellorar os canles de 

participación social 

 Novos recursos e actividades para a oficina de xuventude: creación de 

espazos e mecanismos para atender as propostas e suxestións do colectivo 

infantil e xuvenil (actividades, ordenación do espazo…).  

 Uso permanente dos medios de comunicación para difundir as actividades 

e proxectos que se realizan no concello 

 Elaboración de programas de actividades conxuntas entre escolares e 

persoas da 3ª idade  

 Profesionalizar os servicios sociais (formación, plantillas estables....) 

 Contratación de a máis persoal cualificado para o apoio dos programas xa 

existentes e a execución doutros novos. 

 Facilita-la formación e reciclaxe dos profesionais de servicios sociais 

 Elaborar un plan integral de programas sociais e implementar os 

existentes 

 Equidade: establecemento de medidas que favorezan a conciliación da 

vida laboral, familiar e persoal (fomentar entre as empresas a elaboración 

de Plans de Igualdade...). 

 Emprego: desenvolvemento de iniciativas que reforcen unha maior 

conexión entre a Formación Profesional e a realidade laboral e potenciais 

económicos do municipio 
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 Familia: Desenvolvemento e mellora dos distintos programas actuais e 

creación de novos 

 Poboación segregada: Desenvolvemento e mellora dos distintos 

programas actuais e creación de novos 

 Educación: Elaborar programas educativos complementarios dende o 

concello que incidan no respeto polos demáis, a sostenibilidade, o medio 

ambiente, o patrimonio ourensán..etc 

 Saude: Implementar o Plan de Saúde 

 
Documentación relacionada 
 Programa de Axuda a Domicilio 

 Lei de Dependencia  

 Plan Director de Infraestructuras Deportivas  

 Programa de Formación e Emprego 

 Programa de Prevención de situacións de risco na infancia e xuventude 

 Programa de Albergue de Transeúntes e sen teito. 

 Programa de Inmigrantes 

 Programa de Desenvolvemento Xitano 

 Programas de Familias Mononoparentais 

 Programa de Rehabilitación de Vivendas 
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10. GOBERNANZA 

Compromiso nº 1 da Carta de Aalborg+10: 
1. FORMAS DE GOBERNO 

 
“Comprometémonos a impulsar os nosos procedementos de toma de decisións 

a través dunha maior democracia participativa. 

Polo tanto traballaremos para: 

1. Desenrolar unha visión común a longo prazo dunha cidade ou pobo 

sostible. 

2. Aumenta-la participación e a capacidade de desenrolo sostible nas 

comunidades locais y ás administracións municipais. 

3. Invitar a tódolos sectores locais á participación activa. 

4. Facer cás nosas decisións sexan abertas, responsables e transparentes. 

5. Cooperar con eficacia e en acordo con outras cidades e outros niveis de 

goberno.” 

 
Obxectivos  
Definición gobernanza según a RAE: “Arte o manera de gobernar que se 

propone como objetivo o logro de un desenvolvimiento económico, social e 

institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, y la 

sociedad civil y el mercado de la economía” 

 Os conceptos a integrar són participación cidadana, modernización da 

administración, mellora da atención ó cidadán,  transversalidade e sistemas de 

información que a fagan común e acesible. 

 
Xustificación  
 A mellora da atención ós cidadáns e os medios de traballo dos servicios 

municipais faise preciso para poder xestionar de forma correcta as demais 

actuacións establecidas.  
 A relación íntima entre os elementos existentes en Ourense e os municipios 
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do entorno, e as consecuencias que se derivan por non aborda-los 

problemas conxuntamente fai necesaria a creación de formas de 

organización metropolitanas  que aborden os grandes retos de ordenación 

do territorio, os ambientais, os económicos e os sociais.  

 A Axenda 21 é en certo modo o primeiro paso necesario para acadar a 

gobernanza, xa que o primeiro beneficio derivado dela foi a participación, 

tanto da cidadanía como da administración local na definición conxunta do 

modelo de cidade que se quere para Ourense. É necesario continuar a 

tarefa iniciada e definir a implatación e o seguemento có mesmo espíritu 

que se fíxo o Plan de Acción. 

 
Actuacións 
 Mellora da administración 

- Elaboración dun Plan Director de Mellora da Administración Publica  

Local 

- Realización de Plans de calidade, innovación e modernización das 

Administracións Locais. 

- Iniciar a avaliación institucional e fomentar a implantación de 

sistemas de calidade integral para a mellora continua, establecendo 

indicadores e vixiando o grado de cumprimento dos compromisos. 

- Reordenación dos recursos humanos na administración local 

- Supera-la duplicidade de accións e recursos 

- Incrementar a colaboración entre Concellerías compartindo recursos 

dun xeito que garanta mediante acordos dos técnicos a súa 

permanencia potenciando un servicio sólido e integral ó cidadán. 

- Implementación de canles áxiles que reforcen a comunicación e 

información interadministrativas 

- Creación dunha Axencia de Ecoloxía Urbana que otorgue soporte 

técnico á planificación e xestión urbana 

 Atención o cidadán 

- Portal do cidadán: e-xestión, trámites administrativos a través da 

web; deseñar unha web de consulta e asesoramento con posibilidade 
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de recibir formación on-line en materia medioambiental, acceder a 

ofertas de emprego, etc. 

- Transversalidade na xestión local: Centralizar diferentes servicios 

para o cidadán nun único centro de información e xestión  

- Implantar un sistema de información ós cidadáns e grupos de 

interese e xeral baseado na avaliación por resultados e apoiado nun 

catálogo de indicadores, que poida servir de base para a toma de 

decisións no ámbito das competencias. 

 Participación cidadana e asociacionismo 

- Dinamización e posta en valor dos Consellos Municipais 

- Dotación de espacios para a participación cidadá, o encontro e o 

diálogo 

- Creación dun centro ou entidade que coordine o traballo do tecido 

asociativo: planificación de accións e recursos evitando duplicidades, 

fomento de sinerxias, canalización da información dirixida aos 

cidadáns, etc 

- Articular mecanismos dirixidos á mellora da comunicación e 

intercambio de ideas e experiencias entre asociacións 

- Aumento da dotación para as diferentes asociacións e mellora do 

control das mesmas 
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9. AVALIACIÓN E SEGUEMENTO 

O Plan de Seguemento é un conxunto de mecanismos que permiten seguir a 

evolución dos aspectos analizados e avaluar o grado de cumprimento do Plan 

de Acción. Nesta fase defínense indicadores de carácter global e sectorial 

(Cadro de Indicadores), co obxecto de cubrir a evolución de cada eixe descrito 

no Plan de Acción. 

Duas das propostas elaboradas xa permeterían iniciar a aplicación e 

seguemento, como son a Axencia de Ecoloxía Urbana e a Gobernanza. 

A primeira acadaría as funcións dun órgano consultivo encargado do 

seguemento do Plan de Acción e mantenemento ou actualización do cadro de 

indicadores . E a segunda a coordinación entre as diversas concellerías para 

achegarse ós obxectivos da Axenda 21. 

O Plan de Seguemento e a última fase do proceso de implantación da Axenda 

Local 21, e debe velar polo seu cumprimento 


