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1. INTRODUCIÓN 
 
 
Os actuais modelos e estratexias para o mantemento e 
desenvolvemento das cidades están na base de boa parte dos 
problemas (ambientais, económicos ou sociais) a escala 
planetaria. Mais tamén é certo que só desde as cidades se pode 
dar contido a un modelo que se dirixa decididamente cara a un 
desenvolvemento máis sostible.  
 
A satisfacción da demanda xerada nas cidades representa un 
crecente fluxo de recursos en forma de materias primas, auga e 
enerxía, que se extraen do contorno que constitúe o sistema de 
soporte. A crecente demanda de recursos, concentrada 
fundamentalmente nos ámbitos urbanos, ao exceder a 
capacidade de reposición dos sistemas de soporte, ten como 
consecuencia a progresiva degradación dos ecosistemas que 
serven de soporte á cidade.  
 
En resumo, a cidade necesita explotar os seus sistemas de 
soporte para satisfacer a súa demanda de recursos, se ben o 
tamaño da explotación e o impacto desta dependen dos 
modelos de xestión urbana que se adopten e dos hábitos de 
vida e consumo.  
 
O problema aparece cando a estratexia para “facer cidade” se 
basea case exclusivamente no consumo ilimitado de recursos 
(bens, enerxía, auga, solo, etc.). Esta estratexia tense 
demostrado claramente insostible. 
 

As bases que regularían a transición cara a un modelo urbano 
máis estable, sostible e renovable poderían resumirse nos 
seguintes principios ou vectores fundamentais: 
 
O primeiro principio sería a compacidade que define unha 
cidade controlada e acoutada na súa expansión. Unha cidade 
onde o espazo público ten un papel primordial. Na cidade 
compacta o equilibrio entre o edificado e o espazo público 
posibilita a relación, o contacto. Na cidade compacta encóntrase 
a masa crítica para dispor dun transporte público eficiente, ou 
para pensar no subsolo como solución ás disfuncións que se 
dan na superficie. Este modelo de cidade é máis eficiente desde 
a perspectiva enerxética que o modelo de cidade difusa 
asociado á dispersión suburbana. Unha maior compacidade 
esixe entre outras medidas a conservación dos espazos 
agrícolas e aqueles de elevado valor ecolóxico que aínda 
sobreviven no contorno da trama urbana, evitando a  súa 
degradación por unha urbanización incontrolada de baixa 
densidade; a rehabilitación do espazo construído e deteriorado, 
que implica a conservación dos centros históricos e a 
rexeneración dos barrios degradados como opción preferente á 
urbanización de novos espazos e unha maior calidade do 
espazo urbano. Unha cidade compacta resulta máis eficiente ao 
favorecer a proximidade e a accesibilidade, reducindo as 
necesidades de transporte. Por outro lado, diminúe o consumo 
de solo e os múltiples impacto asociados: destrución de espazos 
naturais e agrícolas, impermeabilización do solo, modificación 
das dinámicas hídricas, etc.  
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O principio de compacidade, coa conseguinte inversión da 
tendencia á difusión suburbana, só é viable se a alternativa é un 
medio urbano de calidade, vital, complexo e diverso. Isto 
conduce ao segundo principio, a complexidade. Unha cidade 
máis complexa é aquela cun medio urbano caracterizado pola 
vitalidade, a diversidade de actividades, servizos e oferta de 
ocio, repartidos equilibradamente na trama urbana. Unha maior 
complexidade ten diversas vantaxes, entre as que destaca unha 
maior eficiencia enerxética, ao incrementar as sinerxías 
económicas, e unha menor mobilidade, ao mellorar a 
accesibilidade a servizos e actividades múltiples; un aumento da 
calidade urbana, ao pacificar o espazo urbano, reducindo as 
necesidades de transporte. As consecuencias sobre a calidade 
do espazo urbano dunha mellora da accesibilidade son 
incuestionables: incremento do espazo dispoñible para os 
peóns, redución do ruído e da contaminación atmosférica, menor 
consumo de recursos enerxéticos, etc. Unha maior segregación 
e monofuncionalidade dos espazos (residencia, ocio, traballo, 
comercio, etc.) é simple, pero máis insostible. Os espazos 
multifuncionais son complexos, pero menos custosos 
ambientalmente e socialmente máis ricos. 
 
O terceiro principio xira en torno á eficiencia do metabolismo 
urbano. As entradas en forma de enerxía e materiais necesarios 
para o funcionamento do sistema urbano orixinan residuos aos 
cales, á súa vez, hai que dar saída. Baixo a falsa crenza de que 
os recursos son ilimitados, un factor característico das nosas 
cidades, encóntrase a natureza ineficiente do seu metabolismo, 
de maneira que necesita cada vez máis recursos para manter a 
súa organización e produce cada vez máis residuos que son 
eliminados e non reconducidos a un novo ciclo de consumo. 
Esta tendencia afasta cada vez máis as cidades dos ciclos 

fechados que caracterizan os ecosistemas biolóxicos, 
contribuíndo a aumentar o desequilibrio das cidades cos seus 
sistemas de soporte. A aproximación a autosuficiencia aparece 
como un criterio básico na presentación. 
 
O cuarto principio sería aquel que atende á estabilidade ou 
cohesión social. Este principio atende á complexidade en tanto 
factor social e cultural, esenciais para o mantemento do 
equilibrio e a paz social. Os procesos de segregación social 
operan na dirección oposta ao da sustentabilidade, contribuíndo 
á degradación do espazo urbano como ámbito de convivencia e 
potenciando os procesos de segregación espacial que impulsan 
a suburbanización na cidade difusa. O desequilibrio de rendas e 
a súa segregación no espazo ou o progresivo envellecemento 
da poboación son factores que repercuten negativamente no 
modelo de cidade con cohesión social. 
 
En resumo, as actuais tendencias urbanas potencian á creación 
de espazos monofuncionais, separando os lugares de 
residencia, traballo, ocio, comercio, etc. Esta tendencia redunda 
nun incremento da mobilidade, ao aumentar as distancias entre 
as actividades cotiás, e converte o vehículo privado en obxecto 
fetiche que camufla os custos económicos e sociais dun modelo 
urbano que significa o deterioro da cidade e a necesidade de 
continuos desprazamentos cotiás. Por outro lado, existe unha 
estreita relación entre o aumento da mobilidade e a presenza e 
ocupación do espazo polos vehículos, e a degradación da 
calidade do espazo urbano, convertendo a cidade nun espazo 
hostil para os cidadáns. 
 
A degradación do espazo urbano, en gran medida debida á 
crecente ocupación do espazo polo automóbil, entre outros 
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factores, está na orixe dos procesos de suburbanización, que 
expulsan a poboación do centro urbano, nun van intento de 
evasión diaria dun espazo crecentemente hostil. No entanto, 
esta fuxida cara aos espazos suburbanos incrementa a 
dependencia respecto do automóbil, reforzando, á súa vez, o 
proceso de suburbanización nunha dinámica progresivamente 
insostible. En síntese, este aspecto resume o escenario no cal 
debería transitarse cara a un modelo urbano máis sostible, isto 
é, máis compacto, diverso, accesible, participativo, limpo e máis 
eficiente na xestión de recursos e enerxía. 

O proceso social e político implícito na Axenda 21 Local, coa 
implicación de múltiples axentes sociais, económicos e 
institucionais, foi concibido como o elemento de superación das 
dificultades e incoherencias inherentes ao modelo de 
crecemento urbano actual. Os éxitos neste proceso son sempre 
relativos e dependen da capacidade dos axentes locais de 
alcanzar consensos estratéxicos ao redor das posibilidades de 
construír un modelo de cidade máis estable, sostible e 
renovable.
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2. COMPACIDADE 
 
 
2.1. Evolución e estrutura urbana 
 
Ourense é a terceira cidade máis poboada de Galicia. Exerce 
como centro comercial e cidade administrativa para unha ampla 
área de influencia que abarca a práctica totalidade da provincia. 
As actividades industriais localízanse nos concellos da periferia. 
 
Urbanisticamente pódese dicir que se atopa nun momento de 
transición no cal se desenvolve un proceso de recualificación de 
boa parte da súa trama urbana. Estas mudanzas non obedecen 
ao desenvolvemento dun proxecto exclusivo ou personalizado e 
simplemente adáptase aos novos tempos, pois todas as cidades 
españolas desenvolven actuacións como a construción de 
grandes centros comerciais (Ponte Vella) ou culturais (Auditorio), 
a recuperación dos centros históricos, a transformación de 
espazos marxinais en zonas verdes e de ocio, a humanización e 
a peonalización dos espazos centrais. 
 
A configuración urbana da cidade de Ourense mostra unha 
serie de peculiaridades que derivan da evolución xa comentada. 
  
En primeiro lugar, cabe reiterar a función estruturante 
desenvolvida polos cursos fluviais dos ríos Miño e Barbaña. A 
incorporación urbana destes ríos foi sempre tardía e marxinal e 
a ausencia de ordenación urbanística deu lugar, ata datas 
recentes, a numerosas áreas degradadas nas súas ribeiras (o 
cal estivo acompañado pola propia contaminación das súas 
augas). No caso do río Miño foise incrementando 

progresivamente o número de pontes que o atravesan 
permitindo a conexión entre o barrio da Ponte e o centro urbano 
e para facilitar os fluxos de entrada e saída da cidade. 
Tradicionalmente só a súa beira máis próxima ao centro urbano 
foi obxecto de intervencións que a adecuasen como espazo 
público.  
 
Desde un punto de vista morfolóxico, débese destacar 
novamente a zonificación entre o centro urbano que aglutina os 
espazos de maior centralidade (Ensanche e centro histórico) e 
as áreas residenciais situadas no seu contorno inmediato (O 
Couto, Carballeira, Vinteún, A Ponte, As Lagoas, etc.) e as máis 
periurbanas ou semirrurais (Ceboliño, Velle, Quintela, Seixalvo). 
Aínda que atenuada nos últimos anos, esa polarización 
manifestouse nas zonas centrais en conxuntos construtivos moi 
densos, compactos e pechados, mentres que no resto das 
zonas periféricas proliferaron construcións illadas, con menor 
densidade poboacional e con máis edificacións en cuarteiróns 
abertos, cando non se tratou de vivendas unifamiliares (a 
autoconstrución, por exemplo, na ladeira de Montealegre) e 
urbanizacións difusas ou carentes de infraestruturas básicas.  
 
Entre os barrios que rodean o centro urbano tamén existen 
diferenzas segundo a maior intensidade das actividades 
económicas que concentren en relación á súa función 
residencial (cara ao leste e o oeste do centro urbano –
Penarredonda, Mariñamansa, Polvorín, Carballeira, Pelamios, 
etc.– foi predominando máis a actividade económica sobre a 
residencial, ao contrario do que acontecía noutros puntos máis 
claramente “dormitorio” –A Ponte, San Francisco, Caneiro, As 
Lagoas, etc.–). Ese marcado contraste centro-periferia ten o seu 
corolario na ausencia de eixes vertebradores do crecemento 



 8 

urbano, máis alá das principais vías de comunicación terrestre. 
De feito, a aparente amálgama e superposición de conxuntos 
urbanos, xunto coa tamén aparente estrutura urbana 
concéntrica, responde a un desenvolvemento fundamentalmente 
lineal a través do eixe norte-sur que facía de Ourense unha 
cidade de paso na estrada que unía Vigo e o centro da 
Península. 
 
Unha terceira característica da estrutura urbana apunta cara ao 
centro histórico. É especialmente singular desta zona a súa 
morfoloxía regular orixinaria (aínda despois de sufrir numerosas 
substitucións, renovacións, edificacións novas adheridas a 
edificacións antigas, etc. ao longo do último século), a 
conservación de numerosas actividades económicas e 
institucionais e as amplas zonas peonís que proporciona. De 
feito, a pesar da súa evidente degradación, non experimentou un 
envellecemento e un descenso da poboación radical equiparable 
con outros cascos históricos de cidades similares. Polo tanto, se 
se avanza na súa recuperación, o centro histórico pode achegar 
uns valiosos espazos públicos e de elevada calidade urbana que 
complementen a rede de prazas, xardíns e outras zonas peonís 
da cidade.  
 
Por último, de forma semellante ao que ocorre noutras cidades 
galegas, a urbanización expándese (con maior ou menor 
consolidación, segundo o caso) cara á periferia rural ou 
periurbana, inducindo nelas ocupacións moi difusas e 
irregulares, fundamentalmente con vivenda unifamiliar 
mesturada con pequenas e dispersas explotacións agrícolas de 
autoconsumo. 
 
 

2.1.1 Planeamento urbanístico 
 
En marzo de 2002 foi aprobado inicialmente o novo Plano Xeral 
de Ordenación Municipal da cidade aprobación definitiva do 
novo Plano, que non se produciu ata abril de 2003. 
 
A idea fundamental do plan é a de proxectar Ourense como 
cidade emerxente e centro de decisións obrigada a aumentar a 
competitividade territorial con outras áreas urbanas ou 
conxuntos metropolitanos. Para isto, debe desenvolver funcións 
complementarias dentro do sistema de cabeceiras urbanas, da 
estrutura económica e da Eurorrexión. Alcanzar ese status pasa 
por desenvolver os seguintes elementos. 
 
 Recuperación do seu papel histórico como “nó de 

comunicacións”. Centro distribuidor de mercadorías e 
corredor ferroviario. 

 Potenciación da cualificación industrial no campo das 
altas tecnoloxías. 

 Novas propostas de desenvolvemento terciario e 
comercial. 

 Reorientación e redimensionamento da estrutura de 
formación universitaria e profesional. 

 Recuperación dos ríos potenciando actividades 
vinculadas ao medio fluvial e integración na trama urbana 
como solución ás necesidades de espazos libres. 

 Recuperación e potenciación de espazos históricos e da 
actividade termal.  

 Recuperación da compoñente mítica e histórica da 
tradición. A identidade e os elementos etnográficos. A 
paisaxe rural. 

 



 9 

Outros documentos importantes para a cidae son o Plano 
Especial de Conservación Histórico-Artística e Reforma Interior 
do centro histórico e os diferentes plans que tratan de ordear as 
Ribeiras do Miño. 
 
 
2.2 Compacidade 
 
 
O indicador sintético para avaliar o modelo de cidade é o 
“indicador da compacidade”, que relaciona a densidade 
edificatoria e o consumo de solo nunha determinada área 
urbana . Tipoloxías edificadoras moi diferentes poden dar rangos 
de compacidade absoluta similares É, por tanto, unha 
aproximación á eficiencia edificatoria en relación ao consumo do 
solo. As variables que entran en xogo no cálculo da 
compacidade son: a altura da edificación, a superficie edificada, 
a clasificación do solo segundo o planeamento urbanístico e a 
sección das rúas, elementos todos eles que dan unha idea do 
grao de esparcimento dun determinado tecido urbano. 
 
 
2. 2.1. Usos do solo 
 
O Plan Xeral vixente modifica sustancialmente o modo de 
delimitar o solo en Ourense. As diferenzas no modo de definir o 
solo nun e noutro momento crean dificultades para facer 
comparacións, pero hai que destacar o feito de que agora o solo 
urbanizable ocupa unha superficie 8,5 veces maior que en 1986. 
Se se inclúe o urbano non consolidado, o aumento sería do 
1400%.  

Paralelamente tamén aumenta o solo protexido baixo algunha 
das modalidades de solo rústico dobrando a súa superficie 
respecto a 1986 e tamén aumenta, case nun 50%, a superficie 
dos núcleos rurais. 
 
O novo plan tenta poñer no mercado inmobiliario a maior 
superficie de solo posible ao tempo que ordena unha superficie 
municipal moito máis ampla e con máis detalle que o plan 
anterior. Isto sucede porque coa Lei de Ordenación Urbanística 
vixente o solo rústico xa non se define de forma residual tendo 
que xustificar a súa cualificación, o que fai máis doado o proceso 
de liberar solo urbanizable.   
 
 

CLASIFICACIÓN DO SOLO PXOM 2003 

14,8%

3,6%

5,6%

7,6%

3,0%

8,9%

47,7%

8,8%

Solo urbano

Solo urbano non consolidado

Solo urbanizable

Solo núcleo rural

Solo rústico

Solo rústico protecc.
agropecuaria
Solo rústico protecc. forestal

Solo rústico protecc. de leitos
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O índice de saturación do solo é de 0,24 (0,31 se se inclúe o 
solo de núcleo rural). Isto quere dicir que case a terceira parte 
da superficie municipal está urbanizada ou ten prevista a súa 
urbanización.  
 
O grao de desenvolvemento do PXOU de 1986 foi do 17%, polo 
tanto moi lonxe das previsións e coa particularidade de que 
moitas das actuacións urbanísticas se realizaron á marxe deste 
plan. 
 
A maioría da superficie municipal queda recollida nalgunha das 
categorías de solo rústico (68,4%), sobre todo de protección 
forestal.   
 

Número de vivendas e destino 
 

 CENSO 1991 CENSO 2001 

 Nº % Nº % 

Principal 32.418 67,9% 38.101 67,5% 

Secundaria 4.848 10,2% 8.407 14,9% 

Baleira 10.342 21,7% 9.552 16,9% 

Outras 111 0,2% 395 0,7% 

TOTAL 47.719 100,0% 56.455 100,0% 
 

Fonte INE 
 
Vese como medrou substancialmente o número de residencias 
secundarias e como se reduciron as baleiras, aínda que 
representan un volume considerable. Este apartado precisaría 

dun estudo máis fondo, pois é un tema moi complexo e a 
información dispoñible non é de todo fiable.   
 
Estes datos indican que o modelo de crecemento non conduce 
cara a unha cidade compacta nin á consecución duns 
estándares de sustentabilidade. A pesar do escaso 
desenvolvemento do plan de 1986 formúlase multiplicar por 14 o 
solo urbanizable, expandindo a urbanización e aumentando a 
bolsa de vivendas baleiras. Nun escenario en que a poboación 
leva unha década estabilizada parece preferible mudar o rumbo 
urbanístico da cidade apostando por frear a súa expansión 
física. 
 
A incorporación á cidade de terreos cativos, rehabilitación de 
vivendas, recuperación de zonas degradas e saída ao mercado 
das vivendas baleiras parecen as medidas polas que se debe 
apostar con máis forza 
 
 
2.2.2. Cálculo da  compacidade 
 
No mapa 2.1. onde aparece representado a totalidade do 
concello de Ourense apréciase o contraste entre a cidade 
central, que presenta un elevado índice de compacidade  
(marrón e vermello) con ausencia de zonas cun índice 
intermedio (violeta). Estas aparecen rodeando a cidade central 
facendo de transición coa zona periurbana que presenta índices 
de compacidade moi baixos ou nulos. O valores médios das 
compacidade para a totalidade do termo municipal son de 0,6.  
 
Neste mapa tamén se pode intuír como o proceso de difusión da 
cidade se realizou seguindo unhas liñas ben definidas ao longo 
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das vías de comunicación. O alargamento cara ao sur e cara ao 
oeste seguen o trazado da N-120 e cara ao norte o da estrada 
de Santiago. 
 
 Nas zonas de baixa compacidade que rodean a cidade central 
pódense atopar tanto asentamentos tradicionais como zonas de 
recente urbanización.  
 
O mapa 2.2. céntrase na cidade central e pode engadir algún 
matiz á explicación anterior. Os valores medios da compacidade 
na cidade central son de A zona cos maiores índices é de 3,7. O 
Ensanche onde se excede sobradamente o valor 10 chegando a 
un máximo de 13,4. Outras zonas cunha compacidade elevada 
son a Casco histórico, O Couto e A Ponte. As Lagoas, a pesar 
de contar con edificios de bastante altura, presenta unhas cifras 
de compacidade menores debido a que conta con bastantes 
espazos libres.  
 
De todos os xeitos, os cálculos non presentan unhas cifras 
excesivamente elevadas se se comparan con outras cidades 
galegas como pode ser Vigo. En Santiago a cifra tope está en 
13,4 mentres que na cidade olívica presenta amplias zonas por 
riba de 20. 
 
Moitas zonas presentan unha elevada compacidade, pero tamén 
unha ausencia de espazos libres que debe ser corrixida. O 

Ensanche, O Couto ou A Ponte serían un bo exemplo, coa 
agravante de que concentran un volume de poboación 
importante.  
 
Na cidade existen numerosos espazos en estado de “barbeito”  
que deberían servir para levar a cabo operacións de 
esparcimento. Terreos edificables baleiros, edificios en ruínas ou 
industrias abandonadas suman unha superficie moi importante 
que debe incorporarse á trama urbana. Cun deseño que procure 
unha paisaxe urbana de calidade, a cidade melloraría moito 
tanto en imaxe como en eficiencia e calidade de vida. 
 
Este índice debe ser contrastado co cálculo da compacidade 
corrixida co cal saen á luz moitos máis matices que co simple 
cálculo da compacidade simple. As actuacións de peonalización 
da Casco histórico e de humanización do Ensanche permiten 
dispor duns índices de compacidade máis equilibrados. A 
previsión de zonas verdes é outra das estratexias necesarias 
para reducir a compacidade. 
 
O ideal é contar cunha elevada compacidade, pero acompañada 
de zonas libres e dotacións de equipamentos que permitan os 
intercambios sociais e reduzan as necesidades de 
desprazamento. 
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Mapa 2.1 Indicador da compacidade 
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Mapa 2.2 Indicador da Compacidade. Centro 



 14 

2.3. Espazo Público 
 
 
A superficie total de zona verde dispoñible en Ourense e de 
883.231m2. Estes datos dan unha media de 8.14 m2 por 
habitante. Este cifra está lonxe doutras cidades galegas como 
Santiago de Compostela que anda rozando os 14 m2 por 
habitante ou Lugo chega a 11,3 m2. Está por riba de Vigo (4,6 
m2) e de Ferrol (6,2 m2).  
 
Se tomamos como referencia a poboación do núcleo urbano a 
relación é de 8,7 m2  por habitante. 
 
Os espazos máis emblemáticos son o Xardín do Posio, a 
Alameda e o Parque de San Lázaro. Estes xardíns históricos 
aparecen como illas de vexetación nun entorno densamente 
urbanizado. Esta é a tónica da cidade central, zonas verdes de 
reducido tamaño, moi dispersas, acondicionadas cuns 
tratamentos bastante “duros” onde predomina a función 
ornamental fronte a funcional.  
 
A maior parte da superficie verde esta asociada os sistemas 
fluviais sobre todo arredor do Miño. A zona de Reza concentra o 
36% das zonas verdes inventariadas. Outra zona importante é 
Oira onde se localiza un 10% do total.   
 
 

 

 

Distribución Zonas Verdes Ourense 

 

Distrito Superficie m2 

Casco histórico 59.024 

Couto 98.521 

Centro 87.365 

Mariñamansa 60.750 

A Ponte 80.952 

As Lagoas 72.369 

Reza – Margenes de río Miño 333.254 

Servizo Municipal de Deportes 51.105 

Campus Universitario 39.891 

Total 883.231 
 

Fonte: Concelleria de Medio Ambiente. Concello de Ourense. Oficina de 
Medio Ambiente. Universidade de Vigo 
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A cidade central é a zona con máis problemas xa que é a máis 
densamente urbanizada e poboada. Nos ultimos anos 
peanolizaronse ruas aumentando a superficie dos espazos 
libres. 
 
Segundo unha enquisa de accesibilidade aos servizos urbanos 
realizada en 2004 os veciños de Ourense perciben moi próximos 
á súa vivendas os espazos libres e as zonas verdes. 
Aparentemente non hai problema neste punto, aínda que 
habería que facer un estudo con máis detalle avaliando as zonas 
verdes, xa que moitas non cumpren os requisitos mínimos nin 
como áreas de esparexemento nin aproximadoras da natureza á 
cidade. 
 
 

Taboa 2.4 Proximidade a Espazos Libres Zonas Verdes. 
 

 < 5 minutos < 15 minutos 

Zonas verdes e xardíns 54,7 95,6 

Espazos libres (prazas, parques, etc.) 46,6 96,4 

 
Fonte: Enquisa Sondaxe 2004 
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 CONCELLO 
Ourense 

FONTE 

 
 

Mapa 2.3 Zonas Verdes. 
 PXOM. 2003 
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2.3.1 Equipamentos 
 
Os equipamentos públicos existentes no concello de Ourense 
están en concordancia coa súa dimensión urbana, coa súa 
función de capital provincial prestadora de servizos a unha 
ampla área de influencia.  
 
A proximidade e accesibilidade dos equipamentos é tan 
importante como a súa mesma existencia.  
 
Salvo os equipamentos deportivos, a proximidade aos 
equipamentos é bastante satisfactoria, xa que a inmensa 
maioría da poboación pode atopar centros de ensino público ou 
centros de atención sanitaria en menos de 15 minutos da súa 
residencia. 
 

Neste apartado sería interesante facer un estudo específico 
sobre a accesibilidade para os colectivos con limitacións na súa 
mobilidade e introducir novas variables alén da distancia. 
 

Proximidade a equipamentos (% sobre a poboación total) 
 
Equipamentos < 5 minutos < 15 minutos 

Instalacións deportivas 26,0 70,3 

Centros de atención primaria sanitaria 26,7 89,8 

Centros de ensino público 42,8 92,3 

 
Fonte. Sondaxe. Enquisa 2004 
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Mapa 2.4 Equipamentos 
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Non hai valores de referencia para a saturación do solo e a 
compacidade. O primeiro depende da superficie de cada 
concello que é moi variable e non permite facer comparacións. 
Tipoloxías edificatorias diferentes dan índices de compacidade 

similares. Está en relación con múltiples factores sobre todo coa 
dispoñibilidade de espazos libres 
* Recomendación de organismos internacionais. OMS. 
** Extandar de cidades europeas

INDICADOR VALOR ACTUAL VALOR DE 
REFERENCIA TENDENCIA ACTUAL VALOR DESEXADO MEDIDAS 

Índice de saturación do solo 
 

0,32 
 

 
 
- 
 
 

Este índice realizouse en función 
das previsións do PXOM de modo 

que esta será a cifra a que se 
aproximará no futuro. 

Redución ao mínimo 
posible. 

 

Realizar máis reservas 
de solo non urbanizable. 

Índice de compacidade 

Municipio 
0,6 

 
Cidade central 

3,7 

 
 
- 
 
 

Aumento se se cumpren as 
previsións do PXOM. 

É desexable un 
índice elevado, pero  

combinado con 
zonas libres e 

calidade urbanística. 

Aumento de 
edificabilidade que 

permita a reserva de solo 
para zonas libres. 

m2 zona verde habitante 

 
 

8.14 
 
 

 
15* 

Aumento do índice debido ás 
novas actuacións urbanísticas e 

ás previsión de creación de zonas 
verdes. 

15-20**  

Densidade de poboación 1.290 hab/km2 - 
Estancamento paralelo á 
evolución da poboación. 

 

Aumento, pero cunha 
mellor distribución 
entre as diferentes 
zonas do concello. 

Controlar o crecemento 
urbanístico para unha 
mellor distribución da 

poboación por sectores. 

Porcentaxe da poboación a 
menos de 5 minutos de zonas 
verdes ou libres 

54,7 
 

100 
 

Aumento do índice debido ás 
novas actuacións urbanísticas e 

ás previsión de creación de zonas 
verdes. 

100 
Creción de novas zonas 
verdes con citerios de 

proximidade á poboación. 

Porcentaxe da poboación a 
menos de 15 minutos de 
equipamentos 

70 - 92 100 

Aumento debido ás previsións de 
equipamentos vinculados aos 

novos desenvolvementos 
urbanísticos 

100 

Creación de novos 
equipamentos con 

criterios de proximidade á 
poboación. 
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3. MOBILIDADE E TRANSPORTES 
 
 
Conclusións 
 
 
O tráfico é unha das causas principais da perda de calidade de 
vida nas cidades. Este é a orixe de multitude de problemáticas 
como contaminación atmosférica e acústica, provocando 
enfermidades respiratorias, fatiga etc, perda de calidade do 
espazo público convertendo as rúas en meros lugares de paso 
que perden a función pública de espazos de convivencia social, 
pois estes espazos vólvense desagradables e perigosos. En 
definitiva, é un axente desestruturador da cidade tradicional.  

A redución do transporte privado a favor do público melloraría as 
condicións de vida das cidades e xeraría novas alternativas 
eficientes, e as opcións de desprazamento multiplicaríanse, 
podendo utilizar en mellores condicións o automóbil cando fora 
de verdade preciso. Entre as accións de fomento do transporte 
público, figura en lugar destacado a adopción de accións que 
favorezan a intermodalidade, isto é, a combinación de distintos 
modos de transporte público que permitan un uso máis flexible e 
eficiente do transporte público para os desprazamentos pola 
cidade. 

Unha excesiva dependencia do vehículo privado é negativa para 
o conxunto da sociedade e especialmente para as persoas con 
menos medios para o uso do vehículo privado, que o carecer de 
alternativas ven limitadas as súas posibilidades de 
desprazamento. 

A redución do tráfico urbano precisa do compromiso das 
Administracións e do conxunto da sociedade. O aumento da 
dispersión da poboación no territorio e o desenvolvemento de 
áreas monofuncionais, incrementa as necesidades de 
transporte. Unha menor dispersión dos equipamentos e servizos 
e unha trama urbana complexa que mesture distintos usos como 
comercio, residencia, cultura e lecer, etc... posibilita a redución 
dos desprazamentos en xeral e os motorizados en particular. 

Os programas de educación ambiental tamén xogan un papel 
fundamental na concienciación  en torno a importancia dun 
desenvolvemento equilibrado dos sistemas de transporte e do 
impacto do transporte privado a motor, estes programas resultan 
fundamentais para contribuír a reducir a cultura do automóbil e a 
dependencia da sociedade actual do mesmo. 

• O municipio de Ourense conta cunhas infraestruturas de 
transporte por estrada dunha gran capacidade, e 
múltiples posibilidades de conexión. Exceptuando a 
conexión por autoestrada con Santiago, que na 
actualidade só chega ata Dozón. Rexistran unha elevada 
densidade de tráfico, mais non están colapsadas. 

 
• Os municipios das áreas cercanas, manteñen importantes 

fluxos de transporte cara a cidade. 
 

• As características da cidade, creando unha trama 
complexa e diversa nos planos laboral, comercial e de 
ocio, reduce as necesidades de desprazamentos diarios 
centralizando a actividade na cidade e reducindo os 
fluxos na area metropolitana. 
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• O modo de desprazamento preferente para os 
desprazamentos por causas laborais dende todos os 
municipios da área urbana a Ourense é o automóbil, orixe 
de contaminación acústica, atmosférica e o aumento  no 
consumo de enerxía. 

 
• O casco urbano está atravesado por vías cun alto nivel de 

tráfico, que se configuran coma corredores, que provocan 
unha perde de calidade do espazo público urbano. 

 
• As conexións coa área urbana a través de transporte 

público realízanse mediante autobús, a partir da estación 
da cidade situada na periferia, mais que conta con boa 
comunicación de liñas urbanas co centro. 

 
• Nas comunicacións coas cidades de Galicia e o resto da 

península, o tren ofrece alternativas escasas, a oferta de 
autobús é mellor, mais en xeral a cidade non conta cunha 
oferta eficiente de transporte público cara ao resto de 
cidades galegas. 

 
• Para as comunicacións aéreas é necesario o 

desprazamento aos aeroportos de Peinador ou Labacolla. 

O único medio viable para o desprazamento directo a 
estes aeroportos é o automóbil. 

 
• A elección dos modos de transporte polos residentes na 

cidade segue pautas relativamente positivas, pola 
importancia dos desprazamentos a pé, sendo o autobús 
unha opción alternativa. 

 
• A dispersión de equipamentos e servizos pola cidade 

reduce a necesidade de desprazamentos motorizados, 
favorecendo un comportamento sostible da mobilidade. 

 
• A principal causa declarada da elección do automóbil 

como medio de transporte é a súa comodidade, sendo a 
ausencia de alternativas unha causa de menor 
importancia. 

 
O transporte colectivo de autobús urbano optimízase en función 
da configuración do municipio, variando frecuencias e oferta 
segundo as necesidades de cada área, dando unha resposta 
eficaz para os desprazamentos motorizados. Este servizo é 
considerado satisfactorio polos usuarios. 
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4. DIVERSIDADE 
 
 
4.1. Caracterización da estrutura económica. 
 
A caracterización da estrutura económica ourensá descansa 
sobre unha clara vocación supramunicipal e a súa dinámica está 
intimamente ligada á evolución do seu contorno comarcal e 
incluso provincial. 
 
Un primeiro elemento que cómpre destacar é que non amosa 
ningún perfil forte de especialización, ao contrario do que 
acontece na meirande parte das cidades analizadas. Este feito 
faise especialmente palpable nos sectores primario e terciario, 
aínda que tampouco a industria chega a acadar un índice de 
especialización que se poida considerar especialmente 
significativo. 
 
4.1.1.Peso dos sectores económicos. 
 
En termos de emprego, Ourense amosa un perfil terciarizado, 
con algo máis de 31.000 efectivos que representan arredor do 
75% da poboación ocupada, sendo este un dos rateos máis 
elevados para o conxunto de cidades analizadas. Este alto grao 
de terciarización que se manifesta nas cifras de emprego 
contrasta coa menor importancia que os servizos acadan en 
termos de xeración de valor, contribuíndo tan só á xeración do 
29% do VAB a custa de factores privado, por detrás da 
contribución da industria (32%) e da construción (36%). Esta 
asimetría que resulta de comparar as cifras de emprego e de 
xeración de valor non é máis que o resultado dunha estrutura 

terciaria dominada por actividades que se poden denominar 
convencionais, e que se caracterizan pola súa reducida 
capacidade para xerar valor. 
 
Dentro da estrutura terciaria ourensá destacan, en concreto, as 
actividades comerciais de tipo tradicional (19% do emprego 
terciario), seguidas polos servizos de Administración pública 
(16,5%), sanidade (13,5%) e educación (11,3%). Estas catro 
actividades absorben máis do 60% do emprego de todo o sector 
e responden ao perfil de Ourense como centro administrativo e 
de mercado, non só a nivel comarcal, senón tamén provincial 
(capital provincial). 
 
Desta breve caracterización pódese inferir unha nota que resulta 
común a todas as capitais administrativas e que se refire á 
elevada dependencia do emprego público, o que pode ser 
interpretado como unha debilidade por canto implica unha 
escasa capacidade de crecemento futuro por esta vía e 
determina unha relativamente baixa diversidade de 
coñecementos, económica e social na actualidade. 
 
No que se refire á penetración de servizos intensivos en 
coñecemento, a análise confirma que Ourense presenta uns 
parámetros bastante modestos: queda por detrás de cidades 
como Vigo, A Coruña ou Santiago, e tan só con certa claridade 
por diante de Monforte. 
 
O tecido industrial ourensán tan só concentra o 14,5% do 
emprego e o 5,7% das empresas, presentando unha estrutura 
relativamente dispersa onde destacan actividades como a 
industria agroalimentaria (20% das empresas manufactureiras), 
seguida polas industrias do moble (16%) e téxtil-confección 
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(11%). Neste sentido, e malia non presentar un índice de 
especialización que se poida considerar significativo, o sector 
apunta a un vector de especialización múltiple, que combina 
estes tres tipos de manufacturas. 
 
Como especiais debilidades que lastran o desenvolvemento 
socioeconómico da industria ourensá pódense sinalar a limitada 
capacidade exportadora local, xunto cunha escasa presenza de 
empresas con xestión ambiental certificada, factores que 
apuntan a unha limitada propensión innovadora. Así mesmo, 
cómpre indicar que a capacidade de creación de empresas, é 
modesta. En consecuencia, impulsar a creación de empresas e 
reforzar a capacidade de creación e difusión de coñecementos 
ligados á produción resultan factores clave de cara ao futuro. 
 
A construción (9% do emprego) en Ourense constitúe, ao igual 
que na meirande parte das cidades analizadas, un sector de 
grande influencia local e certa estabilidade, cunha clara vocación 
de atención ao mercado local e cunha máis que destacable 
capacidade xeradora de valor que o converte na primeira 
actividade en termos de VAB a custa de factores privados (36%). 
Non obstante, cómpre resaltar que se trata dun sector virado 
exclusivamente ao contorno local e cunha elevada compoñente 
conxuntural, que o imposibilita para se converter nun motor de 
crecemento e desenvolvemento económico sostido. 
 
En canto ao sector agrario (1,2% e 2,6% do emprego da cidade 
e comarca, respectivamente), pódese afirmar que cumpre un 
papel residual, pois xera un emprego moi reducido tanto no 
concello como na comarca, e cun predominio de pequenas 
explotacións (1,5 ha de media) dedicadas ao autoconsumo e 
cun escaso grao de mecanización. 

 
Chama a atención que, posto que é unha cidade e comarca do 
interior de Galicia (como é o caso de Lugo ou Monforte) e cunha 
longa tradición agraria, non amose ningunha especialización nin 
acade a dimensión que cabería esperar dun contorno deste tipo. 
O único vector de especialización agraria, feble en calquera 
caso, constitúeo a gandaría avícola; o principal potencial de 
explotación radica na presenza da maior empresa agraria 
galega: COREN. Esta empresa protagoniza ademais os escasos 
intentos de produción ecolóxica, coa certificación dunha parte 
dos seus procesos produtivos. 
 
 
4.2 Diversidade 
 
A diversidade, no seu senso ecolóxico estrico, é unha medida da 
heteroxeneidade dun sistema. En termos rigorosos a diversidade 
alude ó número de especies existente (o que se coñece como 
riqueza) nun espazo e momento dado en relación coa 
abundancia dos individuos das diferentes especies. Podemos 
dicir, por tanto, que un lugar moi diverso sería aquel que dese 
cabida á existencia de moitas especies sen que ningunha delas 
dominase numericamente de xeito especial 
 
 
Cando esta medida se aplica á diversidade social fai referencia 
ás diferentes especies de individuos que podemos atopar nun 
determinado biótopo, caracterizando a cada especie en función 
da súa distinta cualificación ou función, e dicir, do distinto tipo de 
información que portan.  
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A importancia para a sostenibilidade desta medida débese 
fundamentalmente a dous aspectos. 
 
 Aqueles espazos que dispoñan de portadores de 

información máis diversos (maior información para 
intercambiar) terán maior capacidade para acumular e 
renovar o coñecemento dispoñible. Neste senso definen a 
potencialidade dunha nova economía baseada no 
coñecemento e na mestura de usos. 

 Naquelas áreas con maior diversidade social existirá 
maior número de mecanismos reguladores do conflito 
social, polo que a estabilidade tamén tenderá a ser maior. 

 
A medida da diversidade ou complexidade realizase coa fórmula 
de Shannon, sendo unha aplicación da teoría da información: 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

H expresa o número de bits de información por 
individuo. Pi é a probabilidade de ocorrencia. Indica 
o número de membros que cumpren unha 
peculiaridade no conxunto de membros da 
comunidade. 

 

A máxima H dunha determinada comunidade obtense coa 
diferenciación máxima dos portadores de información e a 
máxima equifrecuencia de cada un deles. 
 
No caso de Ourense, a complexidade fai referencia a medición 
da diversidade económica, calculada sobre a base do catastro e 
o dados do IAE. A diversidade de actividades (segundo o IAE) 
en cada subunidade territorial que amosa o Mapa 4.1., calculase 
en función da fórmula anterior. 
 
O primeiro aspecto que se debe destacar é a elevada 
diversidade económica que amosa o concello de Ourense. Na 
súa localización territorial, esta caracterízase por unha relativa 
fragmentación no territorio das áreas de maior diversidade. 
 
A existencia de descontinuidades ou fragmentación entre as 
zonas de maior diversidade se ben, como é lóxico, afecta de 
modo máis agudo ás zonas periféricas, tamén se manifesta no 
núcleo urbano, observándose áreas de centralidade que se 
alternan con espazos monofuncionais ou baleiros de baixa 
diversidade que rompen a continuidade. 
 
Dentro do espazo urbano de Ourense, pódense destacar tres 
polos de diversidade: 
 
O primeiro deles estaría caracterizado pola súa estrutura 
circular, en cuxo centro, estaría o Centro Histórico. Integraría 
este polo a Alameda e a Rúa Progreso. 
 
 
 
 

n 

H = - Σ Pi log2 Pi 
i = 1 
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Un segundo polo de menor intensidade estaría formado pola 
área situada no contorno de O Couto.  É de subliñar a 
relativamente baixa diversidade existente na intersección entre o 
polo de diversidade descrito no parágrafo anterior e este, na 
zona de transición entre o Couto e o Centro Histórico.  É dicir, 
existe unha área de baixa diversidade no contorno de ámbalas 
dúas zonas. 

Un terceiro polo de diversidade de menor densidade situaríase 
en torno a zona de San Francisco. 
 
En consecuencia, sería positivo actuar sobre as áreas de 
transición entre uns focos de diversidade e  promover unha 
maior diversidade evitando a monfuncionalidade destas areas.
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Mapa 4.1 Diversidade económica no Concello de Ourense 
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Conclusión 
 
 
No relativo a definición da estrutura económica local, Ourense 
caracterízase polos seguintes aspectos: 
 

• Dominio do sector terciario na estrutura económica local, 
combinada cunha elevada porcentaxe de emprego 
industrial como principal vector caracterizador. 

• Un crecemento sustentado na dependencia do vector 
constituído pola Administración pública e a construción, 
que conxuntamente acollen máis da quinta parte do total 
de ocupados, sendo a principal vía de diversificación á 
confección. 

• Aparición de índices de especialización positivos, como 
pode ser a industria auxiliar do automóbil ou a fabricación 
de mobles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
No relativo a distribución sobre o territorio das actividades 
sociais, económicas e institucionais, que dan conta da vitalidade 
do tecido urbano da cidade, diversas consideración 
fundamentais deben realizarse: 
 

• En primeiro termo constátase a existencia de áreas 
urbanas descontinuas, onde se evidencia un relativo 
dinamismo, cun aceptable nivel de diversidade de 
actividades. 

• Non obstante, entre as areas de maior diversidade 
constátanse importantes descontinuidades  no tecido 
urbano, que evidencian a existencia de áreas 
relativamente extensas de especialización funcional.  

• A consecuencia inmediata é a necesidade de actuar 
preferentemente sobre estas areas de transición para 
promover unha maior diversidade de actividades, que 
consolide o tecido urbano de maneira máis homoxénea. 
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 5. DIVERSIDADE BIOLÓXICA 
 
 
O número de especies presentes nun territorio determinado é un 
indicador utilizado para analizar o grao de conservación e a 
calidade dos ecosistemas existentes. Neste caso no termo 
municipal de Ourense e zonas limítrofes, resulta difícil limitar a 
zona de distribución dunha especie ás fronteiras delimitadas 
polo ser humano para a organización do territorio. 
 
Tentarase amosar a riqueza de especies e a relación coa 
diversidade e grao de conservación dos hábitats presentes no 
municipio. As actividades agropecuarias realizadas son o 
principal axente modificador dos hábitats naturais preexistentes. 
Así mesmo, poderíamos dicir que nestes momentos está a 
producirse un novo cambio, xa que moitos dos terreos 
habitualmente relacionados cos usos agropecuarios están agora  
ocupados por formacións forestais, favorecendo en parte o 
incremento dalgunhas especies relacionadas con estes hábitats. 
 
O índice de naturalidade permite caracterizar calquera tipo de 
espazo libre, baseándose no principio polo cal os ecosistemas 
poden verse alterados por tres causas interrelacionadas: (1) a 
incorporación de novos elementos (especies exóticas, 
contaminación, etc.), (2) a recolocación ou perda dos seus 
propios elementos e (3) o cambio de fluxos e dinámicas. 
 
O proceso de abandono do espazo rural, ten un claro expoñente 
en toda a zona norte do concello, onde o habitual pequeno 
tamaño das explotacións agropecuarias limita en moito a 
rendibilidade e aproveitamento das terras cultivadas. Por este 

motivo, unha importante superficie antes dedicada ao cultivo 
está agora ocupada por pasteiros ou formacións mixtas de 
carballos e piñeiros maioritariamente. Agora ben, se esta 
paisaxe é a predominante na zona norte do concello, o límite 
marcado polas terrazas aluviais máis recentes do río Miño define 
ao sur un espazo fortemente antropizado como consecuencia da 
expansión da cidade e o impacto dos incendios. 
 
O corredor definido polo río Miño, a pesar das modificacións 
sufridas no seu leito, ou o val do Lonia constitúen aínda medios 
válidos para o mantemento e conservación de ecosistemas 
fluviais. A este respecto, hai que destacar as recentes 
actuacións realizadas sobre estes dous cursos, e tamén sobre o 
Barbaña, para a recuperación ecolóxica e social destes espazos. 
 
Para a elaboración deste índice de naturalidade corrixido, 
tomando como base a cartografía 1:5.000 do concello de 
Ourense, delimítanse catro sistemas: natural, agrícola, moi 
intervido e artificial. Cada un deles agrupa un conxunto de usos 
do solo cunhas características semellantes. A composición deste 
sistema natural alterna a presenza de masas mixtas de bosque 
autóctono –co protagonismo do Quercus robur–, de alto valor 
ecolóxico e paisaxístico, con superficies empregadas para o 
monocultivo de piñeiro –Pinus pinaster principalmente– e os 
terreos desarborados ocupados polo mato. As carballeiras viron 
incrementada a súa extensión dun xeito espontáneo, como 
consecuencia do abandono de moitas terras de cultivo, 
alternándose cos pasteiros e cultivos de forraxeiras. En canto ás 
especies de vocación forestal, é o piñeiro bravo, ou piñeiro 
galego (Pinus pinaster), o de maior extensión. Os numerosos 
incendios forestais que asolagan a provincia de Ourense 
afectaron considerablemente a superficie forestal do concello, 
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sendo substituída en moitos casos polas mimoseiras (Acacia 
dealbata) e outras especies de mato do xénero Cytisus, de 
menor valor ecolóxico. 
 
5.1 Puntos de máxima biodiversidade 
 
O río Miño xoga un dobre papel, recreativo e “conector” servindo 
de vía de comunicación ás especies que os habitan, ademais de 
como fonte de alimento e refuxio. Os últimos proxectos de 
recuperación das ribeiras revalorizaron e reconciliaron o río coa 
cidade, proporcionando unha importante superficie de zonas 
verdes de calidade. 
 
A zona situada ao norte da liña marcada polo río Miño, actúa 
como se fose un mosaico de ecosistemas, relacionados uns cos 
outros, onde as actividades humanas non presentan unha 
elevada presión sobre o medio natural. Deste xeito, as terras de 
cultivo altérnanse con carballeiras (Quercus robur mesturado 
con Castanea sativa e Pinus pinaster) e pequenos bosques de 
ribeira (con Alnus glutinosa e outra vez Quercus robur), así 
como con terreos baldíos ou zonas de mato, aparecendo tamén 
varios núcleos rurais de reducido tamaño e algunha plantación 
de piñeiros ao oeste. 
 
Ademais do común papel conector co Miño, a conservación do 
bosque de ribeira e a paisaxe definida polo río Lonia, cun val 
fortemente encaixado, constitúen un elemento natural de 
relevancia, a pesar da presenza do encoro de Cachamuíña, á 
entrada do río no concello. 
 

 Impactos 
 

• Malas prácticas agrícolas (abuso de fertilizantes e 
fitosanitarios). 

• Presión urbanística (crecemento da cidade cara ao leste, 
Plan Parcial do Campo da Reza, novas infraestruturas 
como a circunvalación norte) e urbanización dos leitos. 

• Alteración de caudais ecolóxicos. 

• Contaminación das augas. 
 
A crecente preocupación pola conservación dos espazos 
naturais, consecuencia da progresiva degradación do medio, 
traduciuse na posta en marcha de distintas normativas 
relacionadas cos usos e a xestión destes espazos. 
 
Trataremos de analizar a efectividade destas medidas de 
protección en función de dous factores: a capacidade de 
protexer os elementos máis destacables do patrimonio natural 
do concello e o grao de implantación actual. Partindo dos datos 
de superficies natural e protexida tentaremos analizar o grao ou 
capacidade  de protección dos sistemas natural e agrícola 
existente no concello.  
 
O PXOM do concello de Ourense –aprobado definitivamente en 
abril de 2003– propón para o ordenamento daqueles espazos 
necesitados de protección, a categoría de Solo rústico 
especialmente protexido, definindo, á súa vez, 7 subcategorías. 
A análise da distribución destas categorías no termo municipal 
resulta satisfactorio, ao cubrir con creces os elementos naturais 
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máis destacables do concello. De feito, incluso espazos que non 
destacan como puntos de máxima biodiversidade –como o Val 
do Zaín– aparecen clasificados como solo rústico de protección 
de espazos naturais –a categoría de maior grao de protección, 
das relatadas no plan–.Pese a extensión destas medidas de 
protección, non nos consta na actualidade a elaboración dos 
correspondentes plans especiais que xestionen a conservación, 
nalgúns casos tras a necesaria restauración, dos espazos 
protexidos. 
 
As categorías de protección definidas polo Plan Xeral son as 
únicas identificadas no termo municipal, sen existir outras de 
carácter autonómico ou nacional. 
 
Unha das consecuencias do proceso de urbanización é a 
relacionada co proceso de impermeabilización que se produce 
coa ocupación do solo. Esta impermeabilización dependerá en 
grande medida do tipo de urbanismo e do modelo de cidade 
existente, que pode xerar graves consecuencias no sistema 
natural e, sobre todo, procesos de inundación, en moitos casos 
imprevisibles e de elevada perigosidade. 
 
 
Neste senso, a análise da permeabilidade do solo e o índice 
biótico do solo (IBS) pretende avaliar o nivel de afectación da 
urbanización sobre a calidade do solo e, polo tanto, o impacto 
sobre o territorio ocupado. O solo impermeable é o que 
abrangue máis superficie (un 79%) da total do concello de 
Ourense. 
Na actualidade Ourense non conta cunha rede de espazos libres 
e zonas verdes dunha extensión destacable e interconectados 
entre si. Se ben é certo que, aínda agora, a cidade adoece de 

parques e zonas verdes no interior dos seus barrios –no Casco 
histórico, na zona norte da cidade e nos ensanches, 
principalmente–, a rehabilitación do contorno do río Miño está a 
proporcionar unha importante superficie de gran calidade e 
continuidade; de feito, o planeamento existente ofrece a 
posibilidade de contar cun percorrido de máis de 16 km de 
sendas que se introducirán na trama urbana coa construción dos 
paseos fluviais asociados ao Barbaña e o Barbañica, ademais 
dos xa existentes do Miño e o Lonia. No caso do concello de 
Ourense, a composición destas zonas verdes− Alameda do 
Concello , Alameda da Ponte, Parques de San Lázaro e do Miño 
e o xardin do Posío−está protagonizada por especies 
ornamentais –pradairos (Acer sp.), ligustros (Ligustrum sp.), 
plátanos (Platanus hybrida), árbores do amor (Cercis 
siliquastrum), etc.–.Nos últimos anos, e acompañando o citado 
proceso de reconciliación dos ríos coa cidade, a presenza de 
especies autóctonas –características do bosque de ribeira 
nalgúns casos– nas zonas restauradas está en aumento. 
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INDICADOR VALOR 
ACTUAL 

VALOR DE 
REFERENCIA TENDENCIA ACTUAL VALOR DESEXADO 

BIODIVERSIDADE 
 

Ámbito municipal 
 
 

Índice de naturalidadecorrixido 
(INc)) 

 
Sistema natural (SN) 

——————————— 
Sistema artificial (SArt) 

 
 

Sist. moi intervido 
(SMI) 

————————— 
Sist. agrícola (SAgr.) 

 
 

 
Índice de proteccióncorrixido 

(IPc) 
 
 

Superficie natural (SN) 
———————————— 
Superficie protexida (SProt) 

 
 
 
 
 
 
 

4,16 
 
 
 
 
 

0,56 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 

 
 
 

 
Mentres que as futuras actuacións 

urbanísticas previstas no concello non 
afectarán a áreas categorizadas como 
sistemas naturais, si que afectarán á 

superficie do sistema artificial, polo que se 
prevé unha diminución do cociente 

SN/SA. 
 
 
 

O sistema agrícola supón no concello 
unha das superficies máis estendidas. A 

tendencia na actualidade para este 
cociente é a de manterse constante. 

 

 

O PXOM aprobado en 2003 supuxo un 
aumento das medidas de protección, polo 

que, de momento, a tendencia é a de 
manterse constante. 

 

 
 
 

Manter constante a tendencia actual co 
fin de conservar o sistema natural, ao 

mesmo tempo que se consegue o 
modelo de cidade confinada. 

 

= 
 

Que o SMI non aumente a expensas do 
agrícola. 

 
 
 
 
 

 
A procura dun cociente próximo á 

unidade garantiría que a maior parte do 
sistema natural se encontrase baixo 

medidas de protección. 

 
Casco urbano 

 
Índice biótico do solo 

(IBS) 
 
 

 
 
 

0,120 

 
 
 

0,3 * 

 
 

Espérase unha diminución do valor do 
IBS, xa que as futuras actuacións 

urbanísticas previstas na cidade de 
Ourense non prevén unha serie de 
medidas enfocadas á redución da 

impermeabilización do solo.  

 
 
 
 

A tendencia desexada para todo o 
municipio sería a de alcanzar o valor de 

0,3. 
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6. O CICLO DA AUGA : OS RECURSOS 
LOCAIS 
 
Ao considerar o recurso auga, a eficiencia adquire unha 
significación especialmente importante, xa que este convértese, 
ben sexa por cantidade ou calidade, nun elemento importante 
para o desenvolvemento, (tradicionalmente os asentamentos 
humanos foron localizándose en función da dispoñibilidade 
deste recurso). A nivel urbano estes recursos foron 
sobreexplotados perturbándose o seu ciclo natural e caudais 
ecolóxicos. 
 
O diagnóstico realiza unha análise dos recursos locais, sendo o 
primeiro de eles as augas pluviais, co obxectivo de reter a auga 
da conca. Ao mesmo tempo, compre facer unha análise do 
consumo e a demanda existente para poder introducir elementos 
de aforro e eficiencia adecuados e avanzar no deseño dunha 
rede de servizo diversificada que optimice a calidade necesaria 
para cada uso. 
 
 
6.1. As augas pluviais 
 
 
Con este apartado preténdense analizar os procesos e o destino 
final da auga descargada sobre o concello de Ourense en forma 
de precipitación. Realizarase unha aproximación da distribución 
da auga de choiva sobre o territorio, considerando que seguirá 
algún dos seguintes procesos: evapotranspiración, infiltración, 
evaporación ou drenaxe superficial. 
Para coñecer o seu destino, será necesario cuantificar as 
superficies ocupadas por cada un dos sistemas, considerando 

sistema como o conxunto de ecosistemas cunhas características 
semellantes. En función de estimacións realizadas para outras 
cidades europeas, asígnaselle a cada un dos sistemas 
porcentaxes correspondentes aos procesos que poden darse en 
cada superficie. 
 
 
Táboa 6.1.  Porcentaxe de distribución da auga precipitada 

 

Sistema EVT Infiltración Evapo-
ación 

Drenaxe 
superficial Total 

Sistema natural 80% 13% 0% 7% 100% 
Sistema agrícola 71% 24% 0% 5% 100% 
Sistema moi intervido 50% 15% 0% 35% 100% 
Sistema artificial 0% 30% 5% 65% 100% 

 
 
Tomando os datos pluviométricos do 2004, e cruzándoos coas 
superficies calculadas e as porcentaxes da táboa exposta 
anteriormente, obtéñense os seguintes resultados: 
 

• Evapotranspiración e Evaporación (m3/ano). Unha vez 
expostos os datos, pódese observar que dependendo da 
porcentaxe de superficie en baixas condicións de 
artificialidade, unha alta porcentaxe da auga precipitada 
volve á atmosfera, principalmente mediante 
evapotranspiración. Se ben pode considerarse que esta 
cantidade é bastante elevada –probablemente como 
consecuencia dunha fórmula máis axeitada ao clima 
atlántico–, a presenza e magnitude dos ventos atlánticos 
pode aproximar as estimacións realizadas á situación 
real.  
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• Drenaxe Superficial (m3/ano). No que se refire á auga 
que drena superficialmente, cómpre destacar que, 
considerando que toda a auga precipitada sobre o 
sistema artificial pasa á rede de saneamento, esta suporá 
unha maior porcentaxe canto maior sexa a superficie 
ocupada polo sistema artificial.O destino do resto da auga 
que drena superficialmente dependerá de varios factores, 
como a intensidade da choiva, a capacidade de absorción 
dos solos, a topografía, o tipo de vexetación, etc. 
Segundo a influencia destes factores, a auga acabará 
infiltrándose, alimentando ríos e regatos e vertendo no 
mar, ou provocando inundacións alí onde prevalezan 
superficies impermeables e chás. 

• Infiltración (m3/ano). O auga que entra no subsolo virá 
basicamente dos seguintes conceptos e será a suma de 
todos eles: 

 

 Infiltración das augas pluviais. Hai que apuntar que 
aproximadamente un 50% das augas que drenan 
superficialmente, agás as do sistema artificial, 
infiltrarase antes de chegar ao mar, polo que debe ser 
sumado á infiltración rexistrada procedente da auga 
de choiva. 

 Perdas de auga da rede de subministración. No que 
se refire ás perdas da rede de subministración e auga 
non controlada( a auga non controlada corresponden 
á limpeza das rúas e rego de xardíns, así coma aos 
erros de medicións e perdas, tanto en tratamento 
coma en distribución) calcularanse mediante a 

diferenza entre o caudal subministrado e o caudal 
facturado. 

 Retornos de rego. Coñécense os datos da auga 
empregada para o rego municipal en parques e 
xardíns.  (7%). 

 Perdas da rede de saneamento. Por último, 
considérase que as perdas da rede de saneamento 
son dun 3%, xa que é a estimación máis utilizada nos 
estudos de balance hidrolóxico. 

 
O indicador que se presentan a continuación da unha idea da 
porcentaxe da auga precipitada que se infiltra ata o subsolo : 
 

Indicador 6.1. Infiltración das augas pluviais 
 

Auga total infiltrada (m3/ano): 10.503.493 
                ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   = 0,2173 

Auga precipitada (m3/ano): 48.334.000 
 
 
A auga que drena superficialmente pode chegar á rede de 
sumidoiros ou ben viaxar a través do terreo ata chegar aos ríos. 
 

Indicador 6.2 Drenaxe superficial das augas pluviais 
 

Drenaxe superficial total (m3/ano): 8.485.620 
                  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  = 0,1755 

Auga precipitada (m3/ano): 48.334.000 
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6.2. A rede de subministro 
 
 
 
A subministración de auga potable ao concello corre a cargo da 
empresa Aquagest, Promoción Técnica y Financiera de 
Abastecimientos de Auga, S.A.  
 
Os datos da subministración do ano 2005  permiten calcular o 
cociente entre o volume subministrado e o volume rexistrado por 
contador, calcúlase a eficiencia da rede de subministración: as 
perdas da rede e a auga non contabilizada. 
 
 

Indicador 6.3. Rendemento de rede 
  

Auga rexistrada (m3/ano): 7.958.832 
                ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   = 0,7468 

Auga subministrada (m3/ano): 10.657.128 
 

 
O rendemento da rede depende na súa maior parte das perdas 
na rede de subministro e as perdas de auga non controlada: 
calcularanse mediante a diferenza entre o caudal subministrado 
e o caudal facturado, dando como resultado as perdas 
aparentes  
 
 

Indicador 6.4: Perdas aparentes 
 
Perdas aparentes  = m3 subministrados - m3 rexistrados = 2.698.296 m3/ano 

 

O valor para o concello de Ourense é baixo en comparación coa 
porcentaxe de auga non rexistrada en outras cidades de 
España. Isto é debido a que o concello conta con contadores de 
auga de rego municipal de xardíns e limpeza de rúas, que na 
maioría das cidades non se encontra cuantificado no consumo 
municipal e polo tanto súmase á auga non controlada. 
 
Os datos principais da rede descríbense a continuación: 
 

• Lonxitude da rede de distribución en alta 21 km. 

• Lonxitude da rede de distribución en baixa 312 km. 

• Lonxitude da rede de saneamento 240 km. 

• Lonxitude da rede de colectores 3 km. 
A rede ten 12 estacións de bombeo, unha en alta, oito en baixa, 
dúas para o saneamento e unha para os colectores. O caudal 
subministrado na cidade provén de dous puntos de captación 
superficial: o encoro de Castadón e Cachamuíña, ao que 
corresponde o 29.35% do auga subministrada, e o do río Miño, o 
70.65% restante. A auga potabilízase na ETAP San Francisco, 
cunha capacidade de depuración de 550 l/s. Un 55% da rede de 
distribución é de chumbo e o resto de polietileno, esta rede 
preséntase como obsoleta e cómpre un cambio sistemático e 
programado das conducións por outras de  fundición ou material 
idóneo, ampliando a rede en base ás necesidades das 
actuacións de nova urbanización. No Plan Xeral vixente 
inclúense zonas próximas á cidade que carecen de 
infraestruturas de abastecemento e saneamento, ou ben estas 
redes preséntanse como insuficientes por estar deseñadas para 
dar cobertura a un número inferior das vivendas previstas. 
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O consumo municipal rexistrado para o ano 2005 foi de 
1.073.223 m3, dos cales un 7% úsase para regos de parques e 
xardíns, un dos usos característicos dos consumos municipais 
 
Dotacións domésticas 
 
Si se observan as dotacións por habitantes os resultados son os 
seguintes, excluíndo do cálculo a poboación que no municipio 
non está conectada á rede de  abastecemento público. 
 

Indicador 6.6. Consumo doméstico e consumo total por 
habitante 

 

Consumo doméstico (l/hab./día) 137,17 

Consumo total (l/hab./día) 201,23 

Nº habitantes con abastecemento público 108.358 
 

Fonte: Datos de Aquagest e I.N.E para o 2005. Elaboración propia 
 
O consumo doméstico é elevado en relación ao valor de 
referencia de 133 litros por habitante e día. En base a acadar un 
consumo eficiente da auga será necesario potenciar o aforro do 
recurso auga na poboación do municipio. 
 
 
As augas residuais 
 
Ourense conta con dúas estacións Depuradoras de Augas 
Residuais (EDAR). A de maior capacidade, a de Reza, conta 
cunha capacidade de 500 litros por segundo e está localizada na 
marxe esquerda do río Miño. A segunda delas, a de Santa Cruz 

de Arrabaldo situada augas abaixo da primeira na marxe dereita, 
ten unha capacidade menor (1,27 litros por segundo),o que a 
condiciona para ser de uso local exclusivamente. 
 
Tamén en Santa Cruz sitúase a planta de procesado avícola de 
COREN, que conta con unha depuradora de uso privado con 
capacidade de 40 litros por  segundo, e que depura as augas de 
captación privada do río Miño. 
 
Unha  porcentaxe de auga vertida dende a marxe dereita do río 
Miño , que vai directamente o río ou a fosas sépticas e que non 
pasa pola depuradora. Este caudal doméstico e industrial 
cuantifícase en 2.394.939 m3/ano. Tendo en conta este dato, o 
total de auga que vai parar á depuradora é de 12.795.261 
m3/ano. Este caudal supón que o 15,77% da auga consumida  
non está a ser depurada, polo que sería importante introducir 
novos colectores que canalicen estas augas ata a depuradora.  
 

Indicador 6.7. Eficiencia do saneamento 
 

   Auga depurada (m3/ano):12.795.261 
                ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   = 0,8423 

  Auga sumidoiro (m3/ano): 15.190.200 
 
Na actualidade xa se está a superar a capacidade da 
depuradora municipal (550 litros/s). Isto, sumado  á porcentaxe 
de persoas que a día de hoxe non dispoñen de saneamento 
(5,45%) traduciríase nun futuro na necesidade de aumentar a 
capacidade da depuradora de Reza.   
Convén subliñar que dos 550 litros/s que se tratan na E.D.A.R, 
só 285 litros/s reciben tratamento físico- químico e biolóxico. Os 
restantes 265 litros/s non reciben tratamento secundario, sendo 
a súa calidade para vertido bastante deficiente. Cómpre polo 
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tanto aumentar a capacidade de depuración, pois o 48% da 
auga que chega ata a depuradora non pasa polo reactor 
biolóxico. 
 

Indicador 6.8. Porcentaxe de poboación sen saneamento 
 
O 4.55% das persoas que teñen abastecemento público e o 
50.13% das que posúen abastecemento privado carecen de 
saneamento. Así o 5,45% da poboación non está conectada á 
rede de saneamento municipal, concretamente as parroquias de 
Cuqueira, A Conchada, Palmes (Campo Novo), Saceda (só 
unha fase pequena), Burgo, A Bouza e Ludeiros. 
 
O PXOM prevé a incorporación á dinámica urbana de varias 
zonas próximas á cidade. Estas zonas carecen de 
infraestruturas de abastecemento e saneamento ou dispoñendo 
destas, son insuficientes por estar deseñadas para un número 
de vivendas menor ao considerado polas novas propostas de 
actuacións de urbanización do Plan Xeral . En base a isto será 
necesario dotar de canalizacións de abastecemento e 
saneamento, así como unha mellora e ampliación da E.T.A.P e 
das E.D.A.R existentes, contemplando se é necesario a 
posibilidade de construír unha nova estación depuradora na 
marxe dereita do Miño. 
 
Na actualidade existe un proxecto de actuación do Ministerio de 
Medioambiente para a mellora e ampliación da E.D.A.R. cun 
caudal de tratamento de 1.600 l/s e a incorporación de 
tratamentos de eliminación biolóxica e tratamento de fangos.  

Para resolver o problema de saneamento das zonas rurais, a 
Deputación de Ourense iniciou a instalación de plantas 
depuradoras de augas residuais domésticas prefabricadas e 
compactas en pequenos núcleos de poboación de acordo con  o 
Plan DAREDO 2002-2004.  Este tipo de instalacións son unha 
alternativa ás fosas sépticas e teñen capacidade de tratamento 
para núcleos de poboación de máis de 500 habitantes. 
Estas depuradoras estarán emprazadas en Quintela de 
Velle(San Mamede) e Curuxeiras. 
 
A presión que a nivel urbano se ten exercido sobre os recursos 
nataruais perturbou o seu ciclo natural, con episodios de 
sobreexplotación e, polo tanto, de redución tanto en cantidade 
coma en perda progresiva de calidade por contaminación. O 
resultado foi o retroceso dos sistemas naturais que dependen de 
el, así como os problemas de subministro que tradicionalmente 
véñanse afrontando con a “procura e explotación “ de recursos 
externos. Nembargante isto so supón trasladar a presión e, en 
termos globais, incrementar a perturbación do ciclo da auga. 
Son necesarias políticas de usos e ocupación do territorio que 
permitan diminuír e  frear a velocidade actual da auga na súa 
viaxe até o mar  e o seu almacenamento no subsolo que permita 
maximizar os recursos locais dispoñibles. Reconducir esta 
situación pasa por emprender unha política de: 
 

• Conservación da auga como recurso: reducir a demanda 
en termos absolutos e evitar o deterioro de recursos 
hídricos. O consumo doméstico no concello de Ourense é 
137.17 litros/hab./día, cifra que debe manterse próxima 
aos 133l litros/hab./día.  



 39 

INDICADOR VALOR 
ACTUAL 

VALOR DE 
REFERENCIA VALOR DESEXADO MEDIDAS CORRECTORAS 

AUGA 

Augas pluviais 
Infiltración (% de pluviais que se 

infiltran no subsolo) 
 

Drenaxe superficial (% de pluviais 
que se drenan superficialmente) 

 
21.73% 

 
 

17.55% 

 
9% 

 
 

35% 

 
Dependendo das condicións locais e do 

territorio, o obxectivo debería ser maximizar o 
valor nas condicións concretas. 

 
Manter a permeabilidade do solo nas novas actuacións de nova 

urbanización. 
Estudar o sistema da rede separativa de recollida de pluviais no 

sistema viario. 
Introducir sistemas de aproveitamento de augas subterráneas 
non potables para evitar afectacións  polo aumento do nivel 

freático. 
 

Rede de abastecemento 
 

Rendemento da rede (% do 
volume da auga facturada do total 

subministrado) 
Perdas aparentes (% do volume 
de auga non facturada do total 

subministrado) 
Porcentaxe de poboación sen 

conexión á rede 

 
 

74,68 % 
 
 

25,32% 
 

2% 

 
 

76% 
 
 

24% 
 

4,28% 

 
Continuar cunha eficiencia próxima ao 95% 

 
 
 

Minimizar  a porcentaxe de poboación sen 
abastecemento municipa 

 
Sectorización da rede e renovación sistemática da rede de 

distribución. 
 

Contemplar o abastecemento de zonas de nova urbanización. 
 

Consumo doméstico 
 

Litros rexistrados por habitante e 
día 

 
 

137,17 

 
 

133 

 
 
 

Potenciar a tendencia á baixa 
 

 
 

Promoción de sistemas de dobre descarga de WC e outras 
medidas de eficiencia: campañas de educación ambiental. 

 
Rede de saneamento 

 
Rendemento da rede (porcentaxe 
das augas residuais que chegan á 

depuradora) 
Cobertura do saneamento 

(porcentaxe de poboación sen 
saneamento) 

 

 
 

84,23% 
 
 

5,45% 

 
 

100% 
 
 

2,79% 

 
 
 

Aumentar a eficiencia da rede de saneamento
 
 
 

Reducir o número de persoas sen 
saneamento público 

 
Entrada en funcionamento do proxecto de ampliación da 

depuradora  Necesidade dunha segunda E.D.A.R. na marxe 
dereita do río Miño. 

Acondicionamento dos colectores da marxe dereita do Miño. 
Conectar á rede de sumidoiros as parroquias rurais que 

actualmente non dispoñen de saneamento. 



7. XESTIÓN DE RESIDUOS 
 
7.1. Xestión e tratamento dos RU en áreas de 
aportación en Ourense 

O Concello de Ourense xestiona a recollida dos RU (Residuos 
Urbanos) no municipio, e subcontrata o tratamento dos mesmos 
con distintas entidades, de acordo co Plan de Residuos Sólidos 
Urbanos da Xunta de Galicia.  
 
O sistema de xestión e recollida dos residuos esta deseñado en 
función dos obxectivos de separación en orixe das distintas 
fraccións. Así, o papel, o vidro, as pilas e os envases, por citar 
os máis importantes, dispoñen dos seus respectivos colectores 
para ser depositados separadamente, mentres que o resto dos 
RU son recollidos indiferenciadamente nos colectores 
distribuídos pola cidade o efecto. 
 
As entidades encargadas do tratamento destes residuos 
destínanos a reciclaxe, valorización enerxética ou depósito en 
vertedoiro segundo o caso. 
 
As pilas son recollidas por URBASER e enviadas a SOGARISA 
(Centro de Tratamento de Residuos Industriais de Galicia), onde 
son sometidas a tratamento e posterior depósito en vertedoiro 
de seguridade para Residuos Perigosos. 
 
O papel é recollido nos colectores azuis por URBASER e 
depositado nas instalacións do xestor autorizado por 
ECOEMBES, en función do establecido polo Convenio Marco 
entre a Xunta e ECOEMBES. ECOEMBES financia a diferencia 
de custo entre o sistema ordinario e o sistema de recollida 
selectiva dos residuos urbanos. 
 

Así mesmo, o vidro é recollido nos iglús por URBASER e 
depositado nunha tolva na planta de transferencia, de onde é 
retirado por ECOVIDRIO, segundo o establecido no convenio 
marco coa Xunta de Galicia. ECOVIDRIO encargase da xestión 
dos envases de vidrio. 
 
Os envases que son recollidos nos colectores amarelos por 
URBASER e de alí son trasladados a Planta de Transferencia 
situada en San Cibrao das Viñas, e de alí enviados as 
instalacións de SOGAMA (Sociedade Galega do Medio 
Ambiente) en Cerceda. Unha vez en SOGAMA os envases do 
colector amarelo son clasificados e destinados a reciclaxe. 
 
Os residuos recollidos indiferenciadamente son trasladados  a 
Planta de Transferencia situada en San Cibrao das Viñas, e de 
alí enviados as instalacións de SOGAMA. Unha vez en 
SOGAMA os residuos recollidos nos colectores onde se 
deposita a bolsa negra, son incinerados e valorizados 
enerxeticamente. As escoiras e cinzas subproduto da 
incineración son depositados en vertedoiro.  
 
Na actualidade, co obxeto de valorizar os residuos xerados por 
as tarefas de mantemento das zonas verdes, encóntrase 
funcionando, a pleno rendemento, a Planta Municipal de 
Tratamento de Restos Vexetais. A xestión, mantemento e 
explotación da realizase con personal Funcionario do Concello 
de  Ourense adscrito á Concellería de Medio Ambiente. 
Na Planta Municipal de Tratamento de Restos Vexetais 
recibense e trátanse, para a producción de compost, os restos 
vexetais procedentes das podas, segas e mantemento das  
zonas verdes municipais e dos cidadans que o solicitan. O 
compost producido e utilizado nas zonas verdes municipais e no 
Vivero Municipal. 
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Despois de máis de tres anos producindo compost de boa 
calidade na Planta de Tratamento de Restos Vexetais, 
encóntrase no ano 2006 en fase de execución a Ampliación da 
mesma. 
 
A ampliación e motivada pola intención de iniciar a recollida 
selectiva específica de material vexetal, e restos orgánicos, en 
supermercados, tendas de alimentación, froiterías e floristerías 
para a súa posterior transformación a compost. 
 
A mediados do ano 2006, iniciouse a recollida de aceites usados 
en comunidades de propietarios e asociacions de veciños, 
previa solicitude a Concellería de Medio Ambiente polo 
presidente da comunidade. A recollida efectúase polas 
empresas PMA e División Verde. 
 
Complementariamente, existe un Sistema de Recollida de 
Residuos Porta a Porta. Por un lado existe un servizo de 
recollida domiciliaria de mobles e enseres, previa solicitude 
telefónica, e que posteriormente son enviados os puntos limpos. 
Tamén existe un servizo de recollida porta a porta mediante un 
contrato con AMENCER RECICLADO, para a recollida de 
cartón, papel e vidro; e outro de recollida de aceites de cociña 
en establecementos hosteleiros  coa empresa P.M.A. 
 Existen dous Puntos Limpos no municipio, un en Eiroas (a 4 
Km do Concello) e outro en Santa Mariña (a 7 Km do Concello), 
para dar servizo a tódolos cidadáns de maneira gratuíta e con un 
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 daqueles residuos que polas súas características de 
toxicidade precisan de instalacións cos niveis de seguridade 
adaptados. 

Residuos recollidos nos Puntos Limpos. 2005 
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As Eiroas 23 44,96 80 60 19,38 57 1 35,5 200 

Santa Mariña 23 45,99 10 23 24,76 74 1 50,79 400 

Total 46 90,95 90 83 44,14 131 2 86,29 600 
 

Fonte: Concello de Ourense.  

 
OUTROS TIPOS DE RESIDUOS: 
Ademais dos Residuos Urbanos, fundamentalmente de orixe 
doméstica, avaliados ata o momento, prodúcense outro tipo de 
residuos procedentes da actividade industrial e comercial. 
Moitos destes residuos requiren de tratamentos especiais que 
non dependen da administración local. Nalgúns casos a xestión 
destes residuos depende doutras entidades, e noutros dos 
propios produtores que deben subcontratar privadamente este 
servizo para un tratamento axeitado as características do 
subproduto da súa actividade económica. Dentro dos residuos 
industriais temos tres grandes grupos: 
 
1. Inertes : procedentes da construcción e non perigosos para o 

medio. Os residuos inertes producidos en Ourense 
dispóñense habitualmente nunha vella canteira aínda en uso, 
da que se extrae barro para cerámica, e que se localiza no 
Concello de Xunqueira de Espadañedo.  
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2. Asimilables a Residuos Urbanos:Forman parte deste grupo 
os restos de comedores, lixo de oficinas, (restos orgánicos, 
papel, cartón, plásticos, téxtiles, madeiras, gomas etc.) que, 
polas súas características, poden ser xestionados xunto cos 
RU. 

 
3. Residuos Perigosos: Sustancias que polas súas 

características son perigosas para a saúde e/ou o 
ambiente.Por esta circunstancia estes residuos requiren 
consideración e tratamento especial. As características 
particulares dos máis importantes residuos clasificados como 
Perigosos no Concello de Ourense están relacionados co 
tipo de actividades industriais máis importantes.  

 
A industria aplica tratamentos para estes residuos que varían en 
función da natureza dos mesmos, e que perseguen a súa 
neutralización ou control a través da aplicación de tecnoloxías 
convencionais para o seu vertido en vertedoiros para RTP’s 
(Residuos Tóxicos e Perigosos), incineración, ou reutilización. 

 
RESIDUOS AGRICOLAS 

Proceden da agricultura, gandería, explotacións forestais e a 
industria alimentaria. A maior parte dos residuos procedentes 
destas actividades son orgánicos, moitos dos cales permanecen 
no campo e contribúen a manter os nutrientes do solo, a 
excepción dos animais mortos que deben seguir os protocolos 
establecidos pola lexislación.  

O outro grupo de residuos agrogandeiros procede da actividade 
gandeira, é dicir, os excrementos e residuos excretados polo 
gando, entre os que se distingue o esterco e os puríns.  Entre os 
principais residuos do sector gandeiro que se producen en 
Ourense hai que destacar os procedentes das granxas avícolas. 

RESIDUOS SANITARIOS 

Nas actividades de atención e investigación sanitaria (centros 
de saúde, centros veterinarios e laboratorios) xéranse 
residuos que poden ser de risco e que deben xestionarse 
dun modo específico, co fin de garantila protección da saúde 
das persoas e a defensa do ambiente. Estes residuos 
clasifícanse en dous grandes grupos: 

A. Residuos sen risco ou inespecíficos. Residuos 
Inertes asimilables a Residuos Urbanos (material 
de oficina, bares, comedores, xardinería), así como 
material sanitario que non plantexa problemas de 
toxicidade ou biotoxicidade: Son tratados como 
calquera outro Residuo Urbano. 

B. Residuos de Risco ou Específicos. Entre estes 
inclúense unha ampla gama de residuos especiais 
que poden xerar riscos para a saúde das persoas: 
Residuos infecciosos, hemoderivados, material 
punzante ou cortante usado, medicamentos 
caducados e restos de sustancias químicas, 
residuos radioactivos e residuos citotóxicos. 

O 85% dos residuos sanitarios son de tipo infeccioso, e requiren 
tratamento posterior de neutralización e vertido controlado. Os 
medicamentos caducados son enviados a planta de clasificación 
de medicamentos que se localiza no Concello de Cerceda, onde 
se clasifican polo sistema SIGRE. SIGRE e o sistema de 
recollida de envases de medicamentos que puxo en marcha a 
industria farmaceútica española para facilitar que os cidadáns 
podan desprenderse dos envases baleiros e con restos de 
medicamentos ou caducados. Así mesmo, os medicamentos 
clasifícanse por tipoloxía e composición, para a súa entrega a 
xestores autorizados para o seu tratamento. A maior parte 
destes residuos son valorizados con recuperación enerxética.
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7.2. Balance de masa 
Gráfico 7.1 Balance dos residuos en Tm.  

  

 

 Escoiras 
Cinzas 

Enerxía 
Eléctrica 

Incineradora
Impropios 

Produción Total

Reciclaxe

Vertedoiro 

42.947,75 

36,34  MW/ano

1089

26%

 

3953,923

14%

Fonte: Concello de Ourense
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Recolla Selectiva

4191,9 
 
1069,92  
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Recolla Indiferenciada 

 

 

Separación de 
Metais 

Residuos vexetais: 2.200 m3 
Puntos Limpos :438,29 m3 +13509Tm 

CONCELLO DE OURENSE 

Xestores Autorizados

Reciclaxe

9,58% 

241,19 
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O balance na produción de residuos que se visualiza no gráfico 
7.1, ilustra o percorrido  dos residuos dende o seu inicio como 
subproduto do consumo ata o seu destino final. Da análise do 
balance extráense unha serie de conclusións básicas: 

• Só unha reducida fracción do 9,58% (neste balance de 
masa non se inclúe o recollido nos puntos limpos) son 
recollidos selectivamente e destinados a reciclaxe para a 
súa reincorporación o ciclo de consumo. Desta fracción 
aínda é preciso restar unha parte de residuos 
depositados impropiamente nos colectores da recollida 
selectiva. 

• A maior parte dos residuos son finalmente destinados a 
valorización enerxética por incineración. Os subprodutos 
da incineración, como escoiras e cinzas, son depositados 
en vertedoiro controlado.  

 

7.3 A Composición dos Residuos 
 
A partir dos datos de composición da bolsa negra, obtense a 
proporción de residuos potencialmente recuperables para o ano 
2004. 
 
Aos residuos recollidos indiferenciadamente na bolsa negra é 
preciso engadir aqueles recollidos selectivamente, para obter a 
porcentaxe final de cada fracción dos residuos producidos no 
concello. 
 
Así, obtense a cantidade total de residuos potencialmente 
recuperables, que para o ano 2004 amosan a seguinte 
composición: 

 
No ano 2004 o 91,1% dos residuos corresponden á recollida 
indiferenciada e o 8,9% á selectiva e no ano 2005 o 90,42% 
corresponden á recollida indiferenciada e o 9,58% á selectiva. 
 
Partindo da cantidade neta de residuos xerados para cada 
fracción, como proporción da cantidade de residuos 
potencialmente recuperables recollidos selectivamente, 
obtuveronse as seguintes cantidades para o ano 2004: 
 

• As 1.017,74 toneladas de papel recollidas representaban 
o 17,59% do papel consumido no concello. Cifra por riba 
do Obxectivo establecido para o ano 2001 polo Plan de 
Xestión de Residuos Urbanos de Galicia no marco legal 
da Lei 10/98 de Residuos, que se situaba no 15%. O 
obxectivo para o ano 2007 establecese nun 60%. 

• As 881,21 toneladas de envases recollidas representaban 
o 12,63% das 6.977,47 toneladas xeradas no último ano. 
A Lei 10/98 establecía o 25-45% como obxectivo para o 
2001, sendo este o peor valor en canto o cumprimento 
dos obxectivos. O Plan de Residuos Urbanos de Galicia 
establece un obxectivo do 55-80% para o ano 2007. 

• A mellor porcentaxe obtuvose na recollida do vidro cun 
51,47% recuperado do total consumido no concello, moi 
por riba do obxectivo do 15% para o ano 2001 da Lei 
10/98 de Residuos, e preto do obxectivo do 60% do Plan 
de Xestión de Residuos Urbanos para 2007. 

Mención á parte merece a fracción orgánica, para a que non 
existe mecanismo ningún de separación. A materia orgánica 
representaba o 42,91% no ano 2004 e o 42,58% no ano 2005 
dos residuos xerados no concello que ten como destino a 
valorización enerxética en SOGAMA e o seu posterior vertido 
como escorias. 
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90,41%

4,34%

2,45%

2,12%

0,44%

0,02%

0,21%

% Bolsa Negra
% Papel
% Vidrio
% Envases
% Voluminosos
% Pilas
% Aceites

 
No ano 2005 a materia compostada procedente de Planta de  
Tratamento de Restos Vexetais foi dun volume de 2200 m3. 
 
Para o ano 2005 o 90,42% dos residuos serados no concello 
corresponden a recollida indiferenciada e o 9,58% a recollida 
selectiva de residuos de todas as fraccións que son recollidos 
selectivamente (gráfico 7.2). 
 
Desta análise destaca a elevada fracción de materiais cun 
elevado potencial de valorización a través da reciclaxe que están 
sendo recollidos como indiferenciados e valorizados 
enerxeticamente, opción menos eficiente e cun maior impacto 
ambiental que a reciclaxe. 
 
É de destacar a xestión dos lodos da depuradora, que con unha 
produción aproximada de 6.000 Tm/ano, depositábanse no 
vertedoiro ata o seu peche. Neste momento, xestiónanse por un 
xestor autorizado e dende novembro do 2004 son empregados 
na produción de solo artificial nun proxecto de I+D+I da 
Consellería de Medioambiente e Aquagest en Xunqueira de 
Espadañedo. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Gráfico 7.2 Recollida selectiva bruta 
 

 
 
 

Fonte: Concello de Ourense. 
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A evolución da recollida selectiva das diferentes fraccións nos 
últimos anos obsérvase na gráfica seguinte. 
O volume de RU recollidos no concello aumentou 
progresivamente nos últimos anos. Entre os anos 1999 e 2005 
este incremento foi do 12,58% mentres que no mesmo período a 
poboación sufriu un descenso de –0,69%. 

 

 

 

 

 
 
Evolución da recollida de residuos 
 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 
RSU (Tm) 39.539,230 39.123,47 39.077,75 39.931,00 39.493,96 38.502,28 38.173,06 
Papel (Tm) 1899,390 1.741,67 1.455,33 884,50 576,39 600,35 387,30 
Vidro (Tm) 1069,920 1.017,74 785,24 555,93 464,46 435,27 283,50 
Envases (Tm) 927,670 881,21 823,38 604,27 410,00   
Voluminosos (Tm) 193,400 115,26 97,12     
Pilas (Tm) 9,600 12,00 9,87 9,08 8,75   
Aceites (Tm) 92 56,40 56,40     

Total residuos 43.731,21 42.947,75 42.305,09 41.984,78 40.953,56 39.537,90 38.843,86 
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Gastos de Xestión  

Os gastos municipais en xestión de RU teñen múltiples orixes:  
xestión dos recursos humanos, e mantemento e adquisición de 
equipamentos, así como o pagamento a outras entidades 
prestadoras de servizos, tais como as encargadas do tratamento 
de residuos. No gráfico 8.1 pódese comprobar que os maiores 
gastos corresponden a xestión dos residuos indiferenciados e o 
contrato con Urbaser no que se inclúe a recollida de todos os 
residuos en colector e mantemento e limpeza dos mesmos. 

 
Táboa 8.1 Ingresos e Gastos na xestión de residuos 

 

Ingresos (Euros) 5628489
Gastos (Euros) 5710710,87

Saldo (Euros) -82221,87
     
Facturación 

As facturas municipais de xestión de RU son o resultado da 
aplicación dunha tarifa mensual: tarifa de residuos sólidos que é 
facturada simultaneamente coa factura do consumo de auga. No 
ano 2005 o Concello recadou por este concepto un total de 
5.628.489 Euros. 
 
 De esta maneira os ingresos municipais son inferiores aos 
custos do proceso de xestión de residuos, con un saldo negativo 

de 82221,87 Euros no ano 2005, desequilibrio non encaixa coa 
aplicación dos Metas do Plan de Xestión de Residuos Urbanos 
de Galicia, segundo o cal debe transferirse ós cidadáns o custo 
efectivo do servizo de recollida dos residuos urbanos. 

 
Gráfico 7.3 Gastos na xestión de residuos. Ano 2005 
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Xestión da recollida 

   

 

    

 
 
 
 
 
 
 

RECOLLIDA 

4290 Uns. 
Colector de 120, 240, 800, 
1.100 litros. Recollida 6 por 

semana. 

1302 Uds. 
Colector de envases

800 l. + 32 
subterráneos. 

Recollida 5 por 
semana 

224 Uds. 
Colector de papel 
1.000 e 3.000 l. 
Recollida 5 por 

semana. 

 
32 áreas de Colectores 

Soterrados. 
Tipo 1: Caixas de 

3m3 

Tipo 2: Colectores 
1.100 lit. 

 
Recollida de 

Papel, Cartón, 
Aceite e Vidro 
Porta a Porta / 
Recollida de 

Enseres 

229 Uds. 
Iglú de vidro 

1.000 e 3.000 l. 
Recollida 3 por 

semana. 

400 Uds. Pequenas 
30 Uds. Grandes 

 
 
 
 

 TRANSPORTE 
 

URBASER 
9 recolectores compactadores de 18 m3 RSU e bolsa 

amarela. 
2 recolectores compactadores de 14 m3. 

1 recolector compactador para difícil acceso. 

 
URBASER 
1 recolector 

compactador con 
guindastre de 20 m3.

EN FUNCIÓN DO 
TIPO DE RESIDUO 

 
 

AMENCER 
RECICLADO 
Papel e Vidro. 

PMA para Aceites
2 Camións de 
caixa de 15 m3 

1 camión de 4 m3 

Recolle 
URBASER 

 
 

URBASER 
1 vehículo caixa 

aberta con 
guindastre de 15 m3.

 
 

URBASER 
Furgoneta para a recollida de pilas 

 
 
 
 

TRATAMENTO 

Planta de transferencia de San Cibrao das Viñas. 

 

Lévase ás 
instalacións de 

UTRAMIC. 

 

EN FUNCIÓN DO 
TIPO DE RESIDUO 

 
CARPA, Planta 

de Transferencia 
de San Cibrao/ 
Puntos Limpos 
para Enseres 

Ecovidrio e PMA 

Tolva na Planta de 
Transferencia 

Centralización da recollida a Través 
de Urbaser 

 
 
 
 

DESTINO FINAL 

Planta de tratamento de 
RSU de SOGAMA. 

 

Planta de 
clasificación de 

envases de 
SOGAMA. Unha vez 

seleccionados 
envíanse aos 
recicladores 

autorizados por 
ECOEMBES. 

 

ENVIADO POR 
XESTOR 

AUTORIZADO 
POLA XUNTA DE 

GALICIA A PLANTA 
DE RECICLAXE 

 
EN FUNCIÓN DO 

TIPO DE RESIDUO 

XESTORES 
AUTORIZADOS 

Xestión final a cargo 
de ECOVIDRIO 

As pilas envíanse ao xestor final: 

CTRIG. 
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RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES (2005) 

INDICADOR 
 

VALOR ACTUAL 
 

VALOR MEDIO  
DOS CONCELLOS 

GALEGOS DO EIXO

VALOR DE  
REFERENCIA 

TENDENCIA 
ACTUAL 

 

VALOR DESEXADO 
 

Produción de residuos 
1,10  

kg/hab./día 

1,21 

kg/hab.día 

1,19 

 kg/hab.día1 

 

Os valores de produción deberán tender a reducirse ou, 
polo menos, estabilizarse, sendo necesarias mudanzas 
nos hábitos de consumo e a implantación de campañas 
de sensibilización para a redución dirixidas, non só a 
poboación en xeral, senón a sectores específicos, coma o 
comercio e a hostalaría. 

Recolla selectiva total 9,58% 7,15 % n.d. 

 

Para alcanzar as metas de reciclaxe, un forte aumento da 
recollida selectiva é o primeiro paso. Para tal, hai que ter 
en conta que os mellores hábitos  encóntranse na recolla 
do vidro, mentres que a recolla de envases aínda é 
bastante reducida, sendo necesaria a súa potenciación. 

Recolla selectiva líquida 

(2004) 
8,28% 6,49 % 24,33 %2 

É desexable que este indicador sexa o máis próximo 
posible do anterior, de maneira que se reduza ao mínimo 
a taxa de rexeitados. 

Porcentaxe de Impropios 
na Recollida de Envases 26% 33,96% Max. 30%3  

Esta porcentaxe debe acadar o mínimo valor posible, mais 
neste momento xa se encontra por baixo do obxectivo 
establecido no Plan de Xestión de Residuos Urbanos de 
Galicia  

 
1 – Media do Estado, 2 – Media da Área Metropolitana de Barcelona, nd – non dispoñibel 
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CONCLUSIÓN 
 
A evolución na produción de residuos en Ourense amosa un 
constante e progresivo aumento nos últimos anos. Este aumento 
transcorre paralelo o crecente benestar económico que 
experimenta a cidadanía, que o igual que no conxunto dos 
ámbitos urbanos do país significa un aumento dos niveis de 
consumo de bens e servizos, e consecuentemente un aumento 
na produción de residuos como se constata no caso de 
Ourense. O progresivo aumento na demanda de bens e servizos 
significa un incremento no nivel de explotación dos sistemas que 
aportan a enerxía e as materias primas necesarias, e que o 
mesmo tempo serve de soporte receptor da cada vez maior 
cantidade de residuos producidos por tal modelo de consumo. 
Tal modelo de consumo so pode ser sustentado no tempo se se 
acompaña dun modelo de xestión de residuos que reincorpore 
os mesmos a un novo ciclo de consumo. Así mesmo, é preciso 
traballar na dirección de reducir a produción de residuos como 
primeira e máis importante estratexia para minimizar o impacto e 
o custe dos residuos urbanos.   

Os esforzos dos últimos anos teñen estado dirixidos cara o 
obxectivo de fechar na medida do posible o ciclo entre produción 
de residuos e bens de consumo, así como a minimización do 
impacto xerado no medio polos residuos non reciclados. En 
ámbolos dous casos os éxitos son parciais e o camiño por andar 
aínda longo. En efecto, constátase un incremento da fracción 
dos residuos recollidos selectivamente. Os éxitos acadados 
neste esforzo deben ser recoñecidos, mais compre  
 
 

seguir a traballar no incremento da fracción recollida 
selectivamente que aínda é baixa. A consecuencia inmediata do 
incremento da fracción recollida selectivamente é o incremento 
da porcentaxe de residuos reciclados. Non obstante, a 
porcentaxe de residuos reciclados continúa a representar unha 
porcentaxe baixa do total de residuos, que na súa maioría son 
recollidos indiferenciadamente e destinados a súa valorización 
enerxética por incineración, opción preferible o depósito en 
vertedoiro mais que debera estar subordinada a reutilización e a 
reciclaxe como opcións preferentes. 
Por outra banda, no que respecta o impacto sobre o medio da 
xestión dos residuos xerados, a incorporación a opción da 
valorización enerxética eliminou os impactos locais do depósito 
en vertedoiro do pasado, mais o custe de incrementar os 
impactos rexionais e globais da incineración, coa emisión de 
gases de efecto invernadoiro e outros contaminantes de efectos 
biotóxicos. Este modelo de xestión dos residuos engade unha 
razón máis a favor da reciclaxe e da compostaxe como opcións 
prioritarias. Tamén é preciso reducir o impacto xerado polo 
modelo centralizado de xestión dos residuos, que implica o 
traslado destes a longas distancias, que o converten nunha 
opción enerxeticamente ineficiente. Como alternativa 
enerxéticamente máis eficiente, deberíanse primar 
infraestruturas de tratamento máis descentralizadas que 
primasen a proximidade a Ourense. 
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8. ENERXÍA 
 
Calquera sistema necesita dunha subministración enerxética de 
forma que os elementos que o conforman poidan realizar as 
súas funcións. 
 
Os sistemas creados polo home caracterízanse actualmente por 
estaren alimentados por fontes enerxéticas non renovables  e 
situadas en ambientes xeográficos afastados do seu punto final 
de consumo. 
 
Estes dous factores son responsables, xunto coa elevada 
intensidade de consumo, do impacto ambiental xerado pola 
transformación, transporte e uso da enerxía. 
 
O municipio de  Ourense, ao igual que o resto de municipios 
galegos, segue o mesmo modelo enerxético e é partícipe do 
aumento deste impacto ambiental. É por este motivo que hai que 
redefinir os sistemas enerxéticos das nosas cidades cara a 
estadios que non comprometan a perpetuidade de estes nin do 
seu entorno. 
 
Toda cidade posúe uns fluxos na entrada e saída de materiais e 
enerxía distintos. A este conxunto de entradas de materiais e 
enerxía, aos posteriores procesos de transformación, e as 
consecuentes saídas de materiais e contaminación é o que 
coñecemos como metabolismo urbano da cidade, que está a 
influír gravemente no cambio climático do planeta. E necesario 
polo tanto mellorar a eficiencia enerxética e racionalizar o 
consumo enerxético nos sistemas urbanos, modificando ao 
mesmo tempo a oferta enerxética cunha maior utilización de 
enerxías limpas e renovables. O consumo de enerxías 

renovables con respecto ao consumo enerxética total da 
provincia ourensá supón un 3,56%; esta porcentaxe é baixísima 
en comparación co total producido. O obxectivo para 2012 é o 
de alcanzar un 12%, aínda que as previsións máis optimistas 
auguran un 5,4%.  
 
 

Consumo provincial de electricidade por sectores de uso 
(GWh). Ano 2002. 

 
Comercio e servizos  18.4 

Industria e construción 331.8 

Usos domésticos 445.9 

Non especificados 304.8 

Consumo total  1100.9 GWh 

Nº de abonados (miles) 231,4 

Consumo final/abonado 4.8  MWh 

 
Fonte: Dirección Xeral da Enerxía: Estatística da industria da enerxía 

eléctrica. 

 A taxa consumo final/abonado para a provincia de Ourense é 
bastante menor que a media galega  –9,9– e mesmo que a 
española –8,8. 

A continuación móstranse os datos de consumo eléctrico para o 
municipio de Ourense . 
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Evolución do consumo eléctrico municipal (GWh).2001-

2005. 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Industrial e servizos 118,22 127,78 132,97 139,81 144,717

Subministro doméstico 128,59 135,15 136,47 142,94 153,134

Alumeado público 12,55 13,24 13,32 14 14,130 

 Subministro alta tensión 58,15 69,44 74,43 66,94 70,097 

TOTAL MUNICIPIO 317,53 345,6 357,19 363,69 382,080

 
Fonte: Unión Fenosa 

 
O consumo de enerxía eléctrica merece especial atención no 
sector doméstico, industrial e servizos pois é o que vai contribuír 
a unha maior demanda; o coñecemento das causas dun 
consumo excesivo, así como o cambio dos padróns de consumo 
son pasos importantes para a diminución do consumo eléctrico.  

O sector enerxético e o transporte conxuntamente contribúen ao 
84% das emisións do total da comunidade. O transporte na 
actualidade representa o 17% do total das emisións de Galicia, 
tendo experimentado un aumento do 70% entre 1990 e 2002.  
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No municipio de Ourense, o analizador automático da 
contaminación atmosférica atópase situado en Eulogio  
Franqueira mide os niveis de O3, SO2, Partículas e NO2. Non 
existen medicións de episodios de aumento da contaminación 
atmosférica por riba dos niveis permitidos. Ademais, temos que 
ter en conta que no concello non existe unha actividade 
industrial significativa e que a estación de medición toma datos 
de inmisión. A contaminación de orixe industrial é reducida e 
proba diso son as baixas emisións de SO2 (principal indicador de 
contaminación industrial 
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Conclusións 
 
As autoridades municipais deben tomar a iniciativa parar adoptar 
medidas tanto de concienciación como de incentivación para 
conseguir solucións aos problemas. Realmente o concello de 
Ourense non conta con industrias das consideradas de gran 
contaminación, pero no seu conxunto supón un importante 
número de toneladas de gases contaminantes da atmosfera que 
fan necesaria a intervención. A continuación propóñense unha 
serie de medidas a ter en conta para reducir a contribución ao 
cambio climático e un aumento na eficiencia enerxética: 
 

• Fomentar o emprego de enerxías renovables, con 
especial atención á enerxía solar termoeléctrica dadas as 
características climatolóxicas da cidade. 

• Fomento da xeración de enerxía eléctrica por coxeración, 
principalmente nas industrias; aproveitando como 
combustible os residuos xerados durante a actividade da 
mesma. 

• Fomentar a substitución de combustibles por gas natural 
e biocombustibles. 

• Melloras tecnolóxicas en edificios: accións sobre a 
envolvente edificatoria para a mellora da eficiencia 
enerxética, certificación enerxética dos edificios, 
instalacións e equipos. 

• Aumento do transporte público e intermodalidade do 
sistema de transportes 

• Mellora do combustible e redución do parque de 
vehículos. 

O Ruído 
 
O ruído é un dos principais problemas medio ambientais que nas 
cidades ocasiona un maior número de queixas por parte dos 
cidadáns; xa que é o responsable da contaminación acústica. 
Aínda así actualmente existen poucas accións prioritarias para a 
súa redución, contrariamente ás empeladas para outros tipos de 
contaminantes.  
 
Recentemente o marco normativo relativo á contaminación 
acústica ambiental adoptou un impulso importante tras  a 
aparición da Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeo e do 
Consello: Directiva sobre Ruído Ambiental, e a súa 
conseguinte transposición directa a nivel nacional, no que se 
refire a mapas de ruído, á Lei 37/2003 do Ruído. A citada 
normativa ten por obxecto que antes do 2007 elaboraranse, e no 
seu caso serán aprobados polas autoridades competentes, 
mapas estratéxicos de ruído sobre a situación do ano civil 
anterior, correspondentes a toda as aglomeracións con máis de 
250.000 habitantes, aos grandes eixes viarios e ferroviarios 
cuxos tráficos superen os seis millóns de vehículos e 60.000 
trens anuais respectivamente, así coma aos grandes aeroportos 
presentes nos seus territorios. 
 
Enténdese, polo tanto, que para poder falar de ruído ten que 
medirse. Deste xeito, o parámetro que se utiliza é a medición da 
presión acústica, cuantificada respecto a un nivel de referencia 
que será ao mínimo audible polo ser humano (decibelio A). O 
obxectivo final reside en reducir os niveis medios de exposición 
situados por encima de 65 dB(A), garantir que non se exceda o 



 54 

nivel de 85 dB(A), non incrementar a porcentaxe de poboación 
exposta a niveis medios entre 55 e 65 dB(A) e que o nivel de 
exposición en zonas tranquilas non supere os 55 dB(A).  
 
Como punto de partida deben establecerse planes de acción a 
nivel local; é dicir, tomar medidas. Neste contexto a Ordenanza 
Municipal sobre proteccion contra ruidos  e vibracións do 
Concello de Ourense, define no seu Anexo I como zona 
saturada de ruídos  e vibracións á zona do núcleo histórico. 
Esta zona equipárase, en canto a nivel de ruído permitido, á 
zona A por tratarse dun espazo protexido. Dita zona está 
formada polas seguintes vías públicas:  
 
 

Zona saturada de ruídos e vibracións 
 

R/ Cabeza de Manzaneda R/ Viriato 
R/ Pena Corneira R/ Paxaro 

R/ San Pedro Praza do Trigo 
Praza das Mercedes R/ Unión 

Praza das Flores R/ Cardeal Cisneros 
Praza do Correxidor R/ Juán de Austria 

R/ Gravina R/ Dos Fornos 
R/ Lúa R/ Hernán Cortes 

R/ Pizarro Praza de Pena Vixía 
R/Lepanto Praza da Madalena 

 
Fonte: Ordenanza Municipal de Protección do Medio contra ruídos e 

vibracións 
 

Conclusións 

- A media das  medicións nos seis puntos ao longo do 
ano sitúase por riba dos 65 dB A, que corresponde a 
unha situación acústica moi saturada. 

- Nestes emprazamentos, elixidos pola proximidade a 
locais de ocio ou por conformar as vías de tránsito 
entre estes, alén do tráfico rodado os viandantes 
convértense nunha fonte sonora que eleva os xa altos 
índices de contaminación acústica. Convén indicar que 
en ningún dos casos se recolle o ruído procedente 
directamente dos locais nocturnos. 

 
- E importante unha atenuación de 4-15 dB en tódalas 

zonas durante o horario nocturno. Se as medidas 
adoptadas non resultasen suficientes, deberíase 
garantir a lo menos, niveis acústicos aceptables no 
interior das vivendas.  

 
- Alén disto hai que preservar aqueles enclaves 

particularmente silenciosos nas zonas de alta e 
moderada sensibilidade acústica 
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Nembargantes, o grande problema da contaminación acústica 
non é só o ruído dos locais de ocio; senón o ruído producido 
polo tráfico rodado. E necesaria a elaboración dun mapa de 
ruído− segundo a  Lei 37/2003 do Ruído as aglomeracións con 
unha poboación superior a os 100.000 habitantes deberán 
contar cun mapa de ruído antes do 30 de xuño do 2012− 
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 
espazos abertos, altura das edificacións circundantes. 
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9. ESTABILIDADE E COEXIÓN SOCIAL 
 
 
9.1. Distribución territorial do risco de exclusión 
social 
 
 
Para unha caracterización socioeconómica do territorio, que 
permita identificar as áreas onde conflúen factores de risco de 
exclusión social, desenvolveuse unha matriz de pesos factoriais, 
considerando unha batería de indicadores socioeconómicos a 
nivel de sección censal. Os indicadores considerados foron: 
nivel de formación da poboación, cualificación da ocupación 
profesional, porcentaxe de ocupación e actividade, porcentaxe 
de desempregados que xa traballaran con anterioridade, 
porcentaxe de desempregados en procura do primeiro emprego, 
estrutura de idade, porcentaxe de fogares unipersoais, 
porcentaxe de fogares segundo o nivel de conservación do 
edificio no que viven, e porcentaxe de inmigrantes estranxeiros. 
A análise factorial permite identificar distintas compoñentes para 
clasificar o territorio segundo distintas tipoloxías 
socioeconómicas. 
 
Os resultados da análise permiten identificar no territorio cinco 
tipoloxías de áreas socioeconómicas. As características máis 
salientables destas áreas, mais non as únicas, serían as 
seguintes: 
 
O centro da cidade, xunto co Couto clasificaríanse como un 
espazo diverso de clases medias urbanas profesionais e 
funcionarios, xunto con asentamentos máis populares. As 

principais características socioeconómicas definitorias serían un 
elevado nivel de instrución da poboación, un elevado nivel de 
cualificación profesional dos ocupados, unha elevada 
porcentaxe de ocupados, e un baixo nivel de desemprego entre 
os que xa traballaron, aínda que elevado entre os que procuran 
o primeiro emprego. É nesta área da cidade onde se concentra 
tamén a poboación inmigrante máis integrada. 
 
O centro urbano que se corresponde coas áreas do ensanche 
definiríanse en termos de clase media urbana cunha poboación 
máis nova, e un espazo socialmente máis homoxéneo que os 
precedentes. Ao elevado nivel de formación, a elevada 
porcentaxe de ocupados e a súa cualificación, e o baixo nivel de 
desemprego entre os que xa traballaron, únese unha estrutura 
da poboación máis nova, e consecuentemente unha máis 
elevada taxa de actividade, así como unha baixa porcentaxe de 
fogares unipersoais. 
 
A zona leste do barrio da Ponte e A Carballeira teñen 
características moi semellantes ás do ensanche en canto á 
estrutura da poboación, mais presentan un perfil 
socioeconómico máis baixo que a zona do Ensanche. 
 
Os barrios do Vinteún, Eiroas, Mariñamansa e Quintela 
presentan unha estrutura da poboación tamén nova, que eleva a 
taxa de actividade e reduce o número de fogares unipersoais. A 
concentración de poboación estranxeira é superior á media da 
cidade e o nivel de desemprego entre os que procuran o 
primeiro emprego resulta elevado.  
 
Por último, o centro histórico presenta tamén unha maior 
concentración da poboación estranxeira e unha elevada taxa de 



 58 

desemprego, particularmente entre os que procuran o primeiro 
emprego, mais a estrutura da poboación non resulta tan nova 
como aquela do centro ou do Couto. 
 
Esta clasificación do territorio permite definir como áreas de 
maior risco de exclusión social os citados barrios do Vinteún, 
Eiroas, Mariñamansa, ou Quintela, así como o centro histórico. A 
pesar das accións de rexeneración física e social desenvolvidas 
nos últimos anos, os indicadores continúan a definir estas áreas 
como ámbitos prioritarios para a política social no ámbito da 
integración e inclusión social, con particular atención na 
poboación inmigrante e a promoción do emprego xuvenil. 
 
 
Principais conclusións  
 
 
O principal elemento que condiciona a análise é a integración 
social. Con este fin, escolléronse aqueles parámetros que 
axudan a definir este concepto e a cuantificar a cohesión social 
a través de diversos indicadores socioeconómicos. A elección 
destes parámetros é de carácter subxectivo e remite a lugares 
comúns, tales como o emprego, a vivenda, a terceira idade, etc. 
 
Non se trata neste momento de realizar un repaso ou resumo 
dos datos presentados, que probablemente deixan marxe a 
moitos outros que sería posible incluír. Máis ben, preténdese 
realizar unha valoración de carácter cualitativo e conxunto, 
centrando a atención naqueles ámbitos concretos que presentan 
maiores problemas para a estabilidade do tecido social. 
 

Neste senso, aqueles aspectos de maior importancia, en función 
das súas tendencias e das dinámicas xeradas, son os 
relacionados co desemprego e a integración dos inmigrantes, 
fundamentalmente a exclusión social. 
 
Faise fincapé tamén na terceira idade, porque as tendencias 
demográficas auguran un incremento das taxas de dependencia 
senil, como evidencia a análise sobre a estrutura e tendencias 
demográficas que rexistran un progresivo envellecemento. 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 todos os 
ámbitos urbanos e do que Ourense non constitúe unha 
excepción. Este proceso tende a incrementar a demanda de 
servizos asistenciais e sanitarios dirixida ao Estado e 
particularmente á Administración local, pola estreita vinculación 
da poboación coas entidades e organismos xestores dos 
servizos de atención.  
 
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. 
Enfrontar 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 poden circunscribirse en 
exclusiva ao papel do público, a pesar do rol estratéxico da 
entidade local como principal axente dinamizador.  
 
O outro importante grupo social en risco de exclusión social 
encóntrase no  polo oposto da pirámide demográfica, polo atraso 
que sofre a emancipación dos máis novos, con maior gravidade, 
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se cabe, entre as mulleres. As causas deste atraso son ben 
coñecidas: a primeira, as dificultades no acceso ao mercado 
laboral, e sobre todo ao mercado laboral estable, véxanse sobre 
o particular os datos achegados no punto relativo ao mercado de 
traballo; a segunda, as crecentes dificultades no acceso á 
vivenda. O desemprego ou o emprego precario, o 
encarecemento do prezo da vivenda e a ausencia dun mercado 
de alugamento 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, a emigración) e encóntranse 
momentaneamente camufladas e pospostas pola solidariedade 
do contorno familiar, con consecuencias a longo prazo difíciles 
de prever. Non obstante, e 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. 
 
Para rematar, cómpre chamar a atención sobre o fenómeno da 
inmigración. A centralidade de Ourense na provincia e a súa 

relevancia como centro urbano artellador 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 que os 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. A inmigración non só constitúe unha fonte de riqueza 
ao ocupar novos nichos de actividade económica, senón tamén 
de diversidade e enriquecemento cultural. No entanto, 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 aos 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. 

 
 



 60



 61 

 


