




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 sustentable. 
 
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 insustentable. 
 

As bases que regularían a transición cara a un modelo urbano 
máis estable, sustentable e renovable poderían resumirse nos 
seguintes principios ou vectores fundamentais: 
 
O primeiro principio sería a compactidade 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 impactos a el asociados: destrución de 
espazos naturais e agrícolas, impermeabilización do solo, 
modificación das dinámicas hídricas, etc. 
 
O principio de compactidade, 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 insustentable. 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 
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 
insustentable. En síntese, este aspecto resume o escenario no 
cal debería transitarse cara a un modelo urbano máis 
sustentable, 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, sustentable e 
renovable. 





2. COMPACIDADE 
 
 
2.1. Evolución e estrutura urbana 
 
Ferrol sitúase no interior da  ría do mesmo nome, nunha 
península redondeada e protexida polas enseadas da Malata e 
Caranza, de topografía e orientación moi favorables para a 
localización das actividades militares e industriais que definiron a 
historia da propia cidade. Todos estes elementos foron no seu 
día factores de localización decisivos na xénese da cidade de 
Ferrol, do seu posterior desenvolvemento socioeconómico e da 
súa expansión urbana. 
 
Ocupa unha posición relativamente excéntrica e periférica, con 
importantes problemas de integración co resto do territorio, se 
ben recentes actuacións en infraestruturas de comunicación 
posibilitaron unha mellor articulación da cidade e de toda a área 
urbana co resto das principais cidades atlánticas de Galicia. 
 
A dinámica demográfica caracterizase da ría caracterizase pola 
perda de peso da cidade de Ferrol en relación co entorno. Nos 
anos 1950 Ferrol concentraba o 70% da poboación mentres que 
na actualidade  non chega ao 60%. 
 
A evolución de Ferrol como núcleo urbano é tardía con respecto 
ao conxunto de áreas desenvolvidas noutros puntos do territorio 
galego. É a partir do S. XVIII, coa construción dos estaleiros e 
do Arsenal Militar, cando a cidade experimentou un notable 
crecemento. 
 

A expansión experimentada pola cidade neste período contrasta 
coa evolución futura das décadas seguintes, en concreto 
durante o período decimonónico e primeiros anos do século XX. 
 
O autentico despegue urbanístico prodúcese a partir da década 
de 1940 manténdose ata os 1970. É crecemento, en moitos 
casos espontáneo, localízase preferentemente arredor das vías 
de comunicación (a estrada de Castela configúrase como a 
principal vía e eixe de crecemento da cidade) e áreas rurais da 
periferia. Xorden así novos ensanches apoiados na principal vía 
de comunicación (Casas Baratas, O Inferniño, Ultramar), 
espazos urbanizados e deseñados como “cidades-dormitorio” na 
inmediata periferia do casco urbano (polígono de Caranza), 
urbanización do primeiro cinto rural ou rururbano da cidade 
(zona de Canido), modificacións no espazo urbano existente 
(derribamento e novo levantamento na zona de Esteiro), 
edificación intensiva nos espazos libres e interiores próximos ao 
casco urbano do S. XVIII e ampliación e acondicionamento de 
diferentes zonas da cidade (A Malata). O resultado é unha 
estrutura urbana construída por pezas heteroxéneas e 
parcialmente inconexas, froito en moitos casos da ocupación 
espontánea á marxe das directrices urbanísticas, que 
manifestan en parte as características e contrastes da propia 
estrutura social da cidade. 
 
A consecuencia de todo este proceso é unha cidade construída 
por pezas urbanas, heteroxéneas, con apreciables diferenzas 
morfolóxicas e sociais, froito, entre outras cousas, das 
necesidades e tendencias que primaban en cada momento e da 
existencia ou eficacia dos distintos instrumentos urbanísticos. De 
feito, algúns dos barrios da cidade son resultado dun proceso de 
planificación bastante exhaustivo (A Magdalena, Recemil, 



Caranza) mentres que outros derivan da ocupación intensiva e 
desordenada do solo, á marxe do planeamento e con 
importantes carencias dotacionais (Ensanches A e B, Canido). 
 
En conxunto, por tanto, a cidade presenta certa 
descontinuidade, con diferenzas apreciables entre o “centro 
urbano” (compacto, continuo e cunha boa dotación de 
equipamentos e espazos públicos, especialmente prazas) e os 
barrios ou áreas da periferia. De feito, o carácter compacto e 
equilibrado do espazo urbano de maior centralidade (Ferrol 
Vello, A Magdalena, San Amaro, Praza de España, Esteiro) 
contrasta, por unha banda, coa menor dotación de 
equipamentos e espazos públicos noutros barrios da cidade 
(Ensanche A e B, Canido, etc.) e, por outra banda, co carácter 
difuso e espallado de toda a periferia da cidade (ocupación 
intensiva e desordenada do solo, mestura de tipoloxías 
edificatorias, predominio de usos residenciais, etc.), sen 
continuidade co núcleo. Nesta periferia urbana pódense 
distinguir dúas coroas: unha primeira máis próxima á cidade 
central, ligada a ela, cun desenvolvemento lineal arredor das 
principais estradas e con amplos espazos baleiros (Santa 
Mariña, San Xoán, Catabois) e unha segunda de maior radio, 
cun carácter máis difuso, tipoloxías edificatorias de baixa altura 
e variedade morfolóxica e funcional, aínda que sempre cunha 
clara potencialidade periurbana. 
 
Un elemento importante que non debe ser esquecido na 
caracterización da estrutura urbana de Ferrol é o uso e 
funcionalidade que ten o espazo urbano litoral. Desde a propia 
xénese da cidade, o seu bordo litoral está totalmente ocupado 
por usos industriais e militares, marcando ademais unha clara 
diferenza física e simbólica entre este e o resto da trama urbana. 

Co obxectivo de paliar a devandita situación, recentes 
actuacións pretenden delimitar espazos de paseo e 
esparexemento noutros puntos da cidade que ofrezan unha 
alternativa de ocio en contacto coa ría, na liña de abrir a cidade 
cara ao mar: paseo de Caranza e A Malata. 
 
2.1.1. Planeamento urbanístico 
 
O Plano Xeral de Ordenación Municipal vixente na actualidade 
xorde da necesidade de revisión e adaptación, tanto á nova 
realidade do concello como á normativa urbanística, do 
planeamento anterior. Inícianse os traballos no ano 1995 
quedando aprobado definitivamente por acordo plenario o 28 de 
decembro de 2000. Fica como data final de entrada en Ferrolr 
febreiro de 2001. 
 
En síntese recolle e actualiza moitos dos obxectivos 
establecidos no plano xeral anterior, así como o método de 
despece da cidade e solucións básicas de crecemento e 
ordenación. Define un modelo de acabado da cidade existente, 
ao mesmo tempo que marca os límites dunha expansión 
urbanística ordenada nun espazo con oferta de solo suficiente e 
ampla para absorber as hipóteses máis optimistas de 
crecemento. Todo iso nun contexto de expansión que procura a 
consolidación dunha estrutura urbana policéntrica e ben 
articulada sobre o territorio. 
 
Concretamente, os obxectivos e criterios xerais de 
ordenación establecidos son: 
 

1. Acadar a infraestruturación viaria da cidade e o territorio 
municipal no marco comarcal e rexional. 



2. Consolidar o modelo de ordenación da cidade, axustando 
as unidades homoxéneas que constitúen o seu armazón 
e xerando novas áreas de centralidade urbana  e 
comarcal. 

3. Concretar e definir novos bordos e establecer a 
delimitación e asignación de novas funcións nas áreas de 
oportunidade e espazos de actividade. Diversificar a base 
produtiva cos servizos urbanos. 

4. Profundar na salvagarda, protección e recuperación do 
patrimonio cultural e histórico. Fomentar a rehabilitación 
no marco das políticas de recuperación urbana. 

5. Avanzar na defensa, recuperación e posta en valor dos 
recursos ambientais e no acondicionamento dos ámbitos 
costeiros. 

6. Fortalecer e diversificar a estrutura territorial dos núcleos 
de poboación. 

7. Mellorar os servizos públicos, as infraestruturas, 
dotacións e equipamentos. 

8. Avanzar na corrección e no perfeccionamento da 
ordenación urbanística. 

 
Nos anos de vixencia do plan desenvolveuse o 36%, medido en 
superficie de solo executado. Destaca nesta porcentaxe, por 
volume e transcendencia para a cidade, o PP-1-R O Bertón e o 
PP-2-R Santa Mariña (en fase de proxecto e pendente de 
aprobación definitiva). 
 
 
 

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 esponxamento dun determinado tecido urbano. 
 
2. 2.1. Usos do solo 
 
O índice de saturación do solo é de 0,15, o que quere dicir que o 
15% da superficie do municipio está clasificado como solo 
urbano ou urbanizable. 
 
Os diferentes tipos de solo urbano e urbanizable clasifícanse da 
seguinte forma: 
 
 

CATEGORÍAS SUPERFICIE (ha) 

Solo urbano consolidado 735,9 

Solo urbano non consolidado 74,45 

Solo urbanizable 43,57 

TOTAL 853,92 



En termos globais, a edificabilidade media resultante é de 0,62 
m2/m2 que daría lugar a 458.528 m2 novos de superficie 
construída no concello, no caso de que se executen 
completamente as previsións do planeamento. 
 
O número de vivendas a sua evolución e destino reflexanse no 
seguinte cadro: 
 
2.2.2. Cálculo da  compacidade 
 
A nivel municipal pódese observar que a gran parte da 
edificación está concentrada na cidade, acadando esta niveis 
elevados de compacidade absoluta sobre todo nos espazos 
centrais. No mapa apenas son perceptibles os núcleos rurais e 
as entidades de poboación dispersas polo concello, mais o papel 
que xogan neste é aquí secundario. 
 
No mapa da compacidade pódense visualizar as liñas de 
crecemento da cidade constatando que mantén estabilizada a 
súa planta hai tempo. Fóra da cidade máis antiga, as zonas de 
crecemento sitúanse nos límites con Narón, en Caranza e no 
contorno da C-646 que son zonas que levan anos consolidadas. 
Se se dispuxese dun mapa que incluíse a totalidade da área 
urbana percibiríase unha mancha de compacidade elevada en 
Narón que é o núcleo que absorbe o crecemento urbano de 
Ferrol e que está atraendo importantes cantidades de poboación 
nova. A cifra da compacidade media para o municipio de Ferrol 
é de 0,6. 

O mapa céntrase na cidade consolidada e podemos facer unha 
análise máis en detalle.  De todos os modos os cálculos non 
presentan unhas cifras excesivamente elevadas se se comparan 
con outras cidades galegas como pode ser Ferrol. En Ferrol a 
cifra tope está en 9,0 mentres que a cidade olívica presenta 
moitas zonas con valores 3 veces maiores. A cifra media da 
compacidade no centro urbano son de 4,3. 
 
As zonas cun índice máis elevado son o Ensanche e a 
Magdalena. No Ensanche os espazos libres son escasos, polo 
que  elevan o índice e faise necesario corrixilo con actuación de 
esponxamento e reservas para equipamentos. Na Magdalena, a 
pesar de ter unha menor altura media, presenta cifras elevadas 
debido a que as rúas son máis estreitas.  
 
Este espazo debe de considerarse estratéxico para a cidade 
debido ao seu valor simbólico e ás grandes posibilidades que 
ofrece. Cunha política acertada de recuperación en que se coide 
a funcionalidade da zona, pero tamén a súa paisaxe, pódese 
lograr un espazo atractivo e con alta calidade de vida onde 
tentar fixar a poboación que agora marcha para os concellos 
limítrofes. 
 
O barrio da Caranza, a pesar de concentrar os edificiosde maior 
altura, presenta unhas cifras intermedias matizadas pola súa 
importante superficie libre. 

 



Indicador da compacidade 
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2.3. Espazo Público 
 
Zonas verdes 
 
A superficie de zona verdes por habitante é de 6,2 m2 por 
habitante.  
 
No centro da cidade, as principais zonas verdes son O Parque 
Raíña Sofía, os xardíns da Capitanía, a Alameda de Suances e 
o Cantón de Molíns. Pola súa localización céntrica tamén 
podemos incluí,r máis como espazo libre que verde, a Praza de 
Amboage. As posibilidades de incorporar máis zonas verdes e 
espazos libres a cidade son bastante amplas sobre todo se se 
avanza no proxecto de “abrir” a  zona do arsenal militar. 
 
Algunhas das zonas verdes máis importantes da cidade, desde 
o punto de vista da súa superficie, localízanse próximas ao 
bordo litoral (Parque Urbano de Punta Promontoiro, Parque 
Costeiro de Caranza ou Xardíns do Porto e Peirao de Ferrol), 
todas elas pertencentes ao sistema xeral de equipamentos da 
cidade. 

 
 
As escasas ruas peonis concéntranse no barrio da Magdalena 
 
A proximidade da poboación as zonas verdes e espazos libre é 
elevada debido sobre todo o reducido tamaño da cidade   
 
 

Accesibilidade a zonas verdes e Espazos Libres 
 

Accesibilidade a… < 5 min. < 15 min. 

Zonas verdes e xardíns 72,9% 96,5% 

Espazos libres (prazas, …) 67,0% 93,4% 

 
 
A meirande parte da poboación reside a menos de 15 minutos a 
pé dalgunha das zonas verdes ou espazos libres da cidade. Se 
reducimos a distancia a 5 minutos a porcentaxe tamén diminúe, 
aínda que se manteñen en niveis considerablemente elevados.

 



Zonas verdes 

Zonas Verdes

 



2.3.1. Equipamentos 
 
A grosso modo, e sen establecer ningún tipo de distinción por 
tipoloxías, obsérvase un equilibrio dotacional notable en todo o 
territorio urbano. Esta afirmación esconde, porén, algunhas 
zonas ou barrios da cidade que presentan certas carencias que 
o planeamento detecta e prevé corrixir, entre elas a zona de 
Canido ou o Ensanche “B”. 
 
Dentro dese marco xeral son os barrios da Magdalena 
(especialmente na parte máis próxima á Praza de España e no 
bordo inferior que limita coa liña do Arsenal Militar), o Ensanche 
“A” Praza de España, Esteiro e Caranza os barrios que 
presentan un maior número de equipamentos. En case todos os 
casos (agás Caranza) esta circunstancia débese en grande 
medida ao carácter de centralidade urbana dos barrios 
mencionados. 
 
Existen algunhas zonas de marcado carácter dotacional onde a 
coexistencia con outros usos, especialmente residencial, é 
notablemente inferior (comparando cos barrios mencionados 
anteriormente). Un exemplo deste tipo de espazo é o complexo 
dotacional da Malata que engloba equipamentos deportivos 
principalmente e de servizos urbanos (Feira de Mostras), 
compaxinado con espazos libres e zonas verdes. A súa 
localización no bordo da periferia norte da cidade, e o efecto 
fronteira que produce o tramo final da autoestrada AP-9, limita a 
accesibilidade, esencialmente peonil, a este amplo espazo, se 
ben a recente construción do paseo no bordo marítimo conecta 
A Malata coa cidade e reduce os problemas de accesibilidade. 
 

Outro dos espazos dotacionais “especializados” da cidade é o 
campus universitario de Esteiro se ben a súa localización nunha 
das zonas máis dinámicas da cidade e o seu carácter de 
centralidade facilitan a súa correcta accesibilidade tanto a pé 
como a través dalgún medio de transporte, tanto público como 
privado. 
 
De forma máis específica obsérvase unha carencia importante 
na cidade de equipamento asistencial destinado a preescolar 
principalmente, aínda que o desenvolvemento do planeamento 
nestes últimos anos permitiu equilibrar parcialmente esta 
carencia. 
 
 

Accesibilidade a equipamentos 
 

Accesibilidade a… < 5 min. < 15 min. 

Instalacións deportivas 34,8% 67,0% 

Centros de atención primaria sanitaria 24,1% 75,5% 

Centros de ensino público 52,9% 86,1% 

 
 
Unha porcentaxe importante da poboación está relativamente 
próxima a algún dos equipamentos básicos da cidade (docentes, 
sanitarios ou deportivos), se ben destacan os primeiros (centros 
de ensino público) con algo máis do 85% da poboación 
localizada a menos de 15 minutos a pé. A esta distancia, as 
instalacións deportivas amósanse menos accesibles debido á 
súa localización preferente en puntos non céntricos da cidade. 

 



Equipamentos 

Equipamentos
Asistencial
Deportivo
Docente
Sanitario
Sociocultural



 

INDICADOR 
VALOR 

ACTUAL 
VALOR DE 

REFERENCIA TENDENCIA ACTUAL 
VALOR 

DESEXADO MEDIDAS 

Índice de saturación do solo 0,15 - 
En lixeiro aumento, pero incerto ante a 

dinámica socioeconómica actual. 
Mantemento nos 
valores actuais. 

Limitacións na cualificación 
de solo urbanizable. 

Índice de compacidade 

Municipio. 
0,6 

 
Centro 
Urbano 

4,3 

- 
Aumento se se cumpren as previsións 

do PXOM. 

É desexable un 
índice elevado, 

pero  combinado 
con zonas libres e 

calidade 
urbanística. 

Aumento da edificabilidade 
que permita reserva de solo 

para zonas libres. 

m2 zona verde habitante 6,2 15* 
Aumento do índice debido ás novas 

actuacións urbanísticas e ás previsión 
de creación de zonas verdes. 

15-20** 
Creción de novas zonas 
verdes con citerios de 

proximidade á poboación. 

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

 
72,9 

 

 
100 

 

Aumento do índice debido ás novas 
actuacións urbanísticas e ás previsión 

de creación de zonas verdes. 
100 

Creción de novas zonas 
verdes con criterios de 

proximidade á poboación. 

Porcentaxe da poboación a menos de 
15 minutos de equipamentos 60 - 86 100 

Aumento debido ás previsións de 
equipamentos vinculados aos novos 

desenvolvementos urbanísticos. 
100 

Creación de novos 
equipamentos con criterios de 

proximidade á poboación. 

 
 
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



3. Mobilidade e Transportes 
 
 
O tráfico é a principal causa da perda de calidade de vida nas 
cidades. Este é a orixe de multitude de problemas, 
contaminación atmosférica e acústica, enfermidades 
respiratorias, fatiga, etc. A perda de calidade do espazo público, 
converte as rúas en meros lugares de paso que perden a 
función 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 fose de verdade preciso. 
 
A posibilidade de mesturar distintos modos de transporte dentro 
dunha mesma viaxe favorece a mobilidade e propicia o uso do 
transporte colectivo en lugar do privado. 
 
Unha gran dependencia do automóbil é prexudicial para toda a 
sociedade e especialmente para as persoas con menores 
recursos que teñen limitado o seu acceso o vehículo privado. 
 
A redución do tráfico urbano precisa do compromiso das 
administracións e da sociedade en xeral. O fenómeno da 
suburbanización crecente e o desenvolvemento de áreas 
monofuncionais de residencia, lecer, comercial, laboral, etc, 
incrementa as necesidades de transporte. Unha maior 
dispersión dos equipamentos e servizos e unha trama urbana 

complexa que mesture distintos usos incrementa os niveis de 
accesibilidade e reduce as necesidades de transporte. 
 
As conexións a través de sistemas de transporte público 
eficaces que faciliten a mestura intermodal (autobús, ferrocarril, 
tranvía), flexibilizan os desprazamentos e reducen a 
dependencia do vehículo privado. 
 
Programas de educación ambiental arredor da importancia dun 
desenvolvemento equilibrado dos sistemas de transporte e do 
impacto do transporte privado a motor poderían contribuír a 
reducir a cultura do automóbil e actual dependencia do vehículo 
privado. 
 

• O municipio de Ferrol conta cunhas infraestruturas de 
transporte por estrada dunha gran capacidade e 
posibilidades de conexión. Rexistran unha elevada 
densidade de tráfico, mais non están colapsadas. 

• Os municipios da coroa metropolitana rexistran unha 
elevada intensidade de desprazamentos cara O Ferrol, e 
en sentido inverso. 

• O vehículo privado é un modo de desprazamento 
preponderante nos desprazamentos que se realizan 
dende a coroa metropolitana cara O Ferrol por causas 
laborais, agravando os problemas de contaminación 
acústica e atmosférica e un uso ineficiente dos recursos 
enerxéticos 

• O casco urbano está atravesado por vías con altas 
densidades de tráfico, que constitúen eixes principais de 



transporte na cidade, incidindo negativamente na calidade 
do espazo público urbano. 

• A sinistralidade na estrada é relativamente baixa, mais 
concentrada en nuns poucos negros. 

• Nas conexións coa rexión máis próxima, a cidade dispón 
de bos servizos públicos de transporte, tanto por 
ferrocarril coa liña FEVE, como de autobús. Ademais, a 
proximidade física das estacións de tren e autobús, e a 
súa localización estratéxica na cidade favorece o uso 
intermodal, primeiro paso para a constitución dun nodo 
intercambiador. 

• Nas comunicacións coas cidades de Galicia e o resto de 
España, o tren ofrece alternativas escasas, mais mantén 
todas as posibilidades de comunicación das liñas 
regulares a través da Coruña. Pola contra, a oferta de 
autobús é boa, con multitude de frecuencias e 
alternativas, mantendo incluso liñas directas para 
estudantes aos campus universitarios da Coruña e 
Santiago. 

• transporte marítimo de pasaxeiros é moi escaso, e para 
as comunicacións aéreas é necesario o desprazamento 
aos aeroportos de Alvedro e Labacolla. Para realizar 
estes  desprazamentos o único medio directo de 
transporte é o automóbil. 

• A compactidade da cidade e elevada accesibilidade no 
seo da trama urbana, permite que as pautas de 
desprazamento sexan de relativo baixo impacto, co 
predominio dos desprazamentos a pé e un uso maioritario 
do automóbil que se restrinxe os desprazamentos por 
causas laborais. 

• A elección do automóbil como medio de transporte ten 
como motivo fundamental declarado a maior comodidade 
deste, mais tamén en gran medida a ausencia doutras 
alternativas. 

• transporte colectivo de autobús urbano recoñece o 
continuo urbano de Ferrol no municipio de Narón e 
mantén as liñas e frecuencias nesa área como no 
municipio de Ferrol, polo que se crea un transporte 
urbano metropolitano. 

 
O servizo de autobús urbano é infrautilizado e valorado como  
pouco satisfactorio polos residentes. Dúas das súas peores 
características son os longos tempos de espera para a zona 
urbana, xa que a media é superior á media hora, e o elevado 
prezo do billete. 

 





4. DIVERSIDADE 
 
 
4.1. Caracterización da estrutura económica 
 
Ferrol constitúe un dos casos paradigmáticos en que o 
desenvolvemento económico e urbano adopta unha lóxica de 
actuación que vai moito máis aló dos límites administrativos dos 
concellos, de xeito que unha análise que considerase 
illadamente cada un dos municipios implicados introduciría unha 
gran cantidade de datos parciais na diagnose. 
 
Como comarca, Ferrolterra, vén definida polo seu carácter 
industrial, nucleado arredor da construción naval. Desde un 
punto de vista laboral, tal carácter vese reflectido no 
considerable volume de emprego industrial, case un 23%, que 
ten como contrapartida un certo acoutamento do sector terciario 
e un baixo peso do agro. A construción acada un peso 
intermedio con respecto do que se rexistra nas principais 
cidades galegas. 
 
Neste contexto, Ferrol, aínda mantendo un significativo, aínda 
que decrecente, volume de emprego industrial (20% do total), 
caracterízase por actuar como centro comercial e de servizos da 
comarca, ocupando no sector terciario case o 70% dos 
efectivos. 
 
4.1.1 Peso dos sectores económicos 
 
O perfil produtivo de Ferrol amósase máis claramente se se 
observa con maior nivel de detalle as principais actividades. O 

sector servizos, que como se acaba de indicar emprega o 70% 
dos ocupados, concentra nada menos que o 87,46% das 
empresas de Ferrol, manténdose estable o número total de 
establecementos nos últimos anos. Destaca, en particular, o 
comercio, cuxa cota no total de empresas é do 31,3%, non 
obstante, amosa unha tendencia regresiva nos últimos anos, 
reducíndose en máis dun 5% o número de firmas entre 1999 e 
2002. Tal dato resulta indicativo do feble modelo económico 
local. 
 
De xeito similar acontece coa hostalaría, que viu reducido o 
número de establecementos en case un 6%. Crece, pola contra, 
o sector das actividades inmobiliarias e servizos empresariais, 
impulsado sobre todo polo incremento do número de 
inmobiliarias, froito dunha conxuntura particularmente favorable 
para este tipo de actividades, pero que no futuro se enfrontará a 
unhas condicións do mercado máis restritivas. 
 
En termos de emprego, as tres actividades máis relevantes, 
expresivas do perfil produtivo local, son as seguintes:  
 

• A Administración pública, defensa e seguridade social 
obrigatoria: constitúe con gran diferenza o principal 
núcleo de emprego local e é a cidade do conxunto das 
analizadas que amosa un peso máis elevado. Neste caso 
é a presenza militar, moito máis elevada que noutros 
lugares, a que determina que esta rateo se eleve ata máis 
do 14%. 

• Comercio polo miúdo: correspóndese co carácter de 
centro comercial e de servizos comarcal, acadando o 



peso desta actividade parámetros típicos para este tipo 
de cidade. 

• Fabricación doutro material de transporte: actividade 
constituída pola construción naval e elemento definitorio 
do carácter industrial de Ferrol. Agrupa unha elevada 
porcentaxe da poboación activa local, con case o 10% do 
total. 

 
En termos de creación de valor, un primeiro aspecto de 
relevancia que nos ofrece a lectura do VAB é a ratificación do 
carácter industrial da comarca, dado o absoluto predominio da 
orixe industrial da riqueza xerada, cun 55% do total. Pola contra, 
resulta chamativo o baixo peso que acadan os servizos 
privados, que cun 43% do emprego, só xeran o 16% do valor. 
Tal resultado permítenos anticipar a composición destes con 
base fundamentalmente en actividades administrativas e 
comerciais convencionais e cunha importante debilidade en 
canto á presenza de servizos de alto valor acrecentado. Unha 
última nota salientable é a escasa diferenza entre o valor xerado 
pola agricultura e o xerado polos servizos, sen resultar 
excesivamente pronunciado. 
 
En definitiva, o sistema económico do concello e da comarca 
ferrolá caracterízase pola súa madurez, estando fortemente 
nucleado arredor da industria da construción naval, que 
constitúe o seu principal vector de especialización. Xunto a esta, 
o emprego público constitúe a base do seu modelo económico, 
no que, se ben existen algúns elementos de estabilidade, (a 
acentuada desagrarización ou o elevado emprego público), 
tamén existen outros de inestabilidade asociados ás crises que 

teñen afectado e afectan aos estaleiros e a dependencia de 
núcleos de decisión situados fóra do territorio. 
 
O solo industrial é escaso en Ferrol e incluso na comarca. No 
que se refire ao concello o único polígono industrial, o da 
Gándara, carece de capacidade para acoller novas industrias, 
aínda que na actualidade estase a promover un polígono 
industrial en Brión, co obxectivo de va lorizar a proximidade ao 
futuro porto exterior. Non obstante, tan relevante como dispoñer 
de infraestrutura para o asentamento de industrias é dispoñer de 
emprendedores e, ademais, que estes contribúan a consolidar e 
enriquecer os vectores de especialización. 
 
4.1.2 Eixes de desenvolvemento económico 
 
Cunha notoria diferenza, o primeiro vector de especialización 
está constituído pola construción naval, polo que se reafirma a 
valoración cualitativa feita no apartado anterior. Ademais, a 
extrema diferenza con respecto das seguintes actividades 
apunta cara a unha pauta de especialización próxima ao 
monocultivo industrial ou, visto desde o extremo contrario, a 
unha escasa diversidade do tecido produtivo. 
 
Unha segunda pauta de especialización sería a que expresa a 
actividade de transporte marítimo, como consecuencia da 
actividade portuaria do concello. Para os efectos de 
contextualizar este indicador pode sernos de utilidade comparar 
o tráfico portuario do porto de Ferrol-San Cibrao, con outros 
portos galegos. Desta comparación resulta que no ano 20011 o 
porto de Ferrol rexistrou un tráfico de 2.455 buques, 1.288 A 

                                                 
1 Ministerio de Fomento, Anuario Estadístico, 2002. 



Coruña, 1.241 Marín, 1.029 Ferrol-San Cibrao e 403 Vilagarcía. 
Sen dúbida, esta pauta de especialización verase impulsada e 
reforzada unha vez culminado o porto exterior de Ferrol e 
completado coas infraestruturas que permitan unha rápida saída 
da produción cara aos mercados.  
 
En función da demanda de espazo no porto exterior apúntase 
cara a unha pauta de especialización en produtos como 
combustibles, carbón ou cemento. A captación deste tipo de 
tráfico baséase na disposición de vantaxes competitivas 
estáticas: disposición de infraestrutura básica e dispoñibilidade 
para manexar produtos de impacto ambiental potencialmente 
elevado. En consecuencia, se estas vantaxes competitivas 
estáticas non son paulatinamente substituídas por vantaxes 
dinámicas, baseadas na disposición de factores produtivos 
avanzados e especializados que estimulen o tráfico de produtos 
de maior valor engadido e menos sensibles ambientalmente, a 
achega deste factor ao desenvolvemento sustentable de Ferrol 
será decrecente a longo prazo. 
 
Un terceiro grupo de sectores cunha pauta de especialización 
débil estaría constituído polas actividades da Administración 
pública, a pesca e a silvicultura e a industria da confección e a 
peletaría. 
 
No que se refire á penetración dos denominados Servizos 
Intensivos en Coñecemento (S.I.C.), Ferrol aparece nun lugar 
bastante atrasado no conxunto dos concellos analizados, 
quedando por detrás das cidades de Santiago, A Coruña, Vigo, 
Lugo e Ourense, e tan só por diante de Monforte. Neste eido 
resulta decisivo o feito de que a industria naval (no seu 
conxunto) tende a adquirir os servizos de maior valor engadido, 

como son os servizos de I+D ou os de publicidade, 
preferentemente no resto do Estado. Seguramente esta 
dinámica non é allea á localización en Madrid da sede dos 
estaleiros públicos. 
 
En consecuencia, a principal actividade industrial resulta 
escasamente incentivadora en termos de dinamización de 
actividades de maior contido tecnolóxico a nivel local/comarcal. 
 
Neste escenario, as principais vías de diversificación do tecido 
produtivo na actualidade pasan pola confección e o transporte 
marítimo, se ben o seu grao de especialización é aínda feble, así 
como pola aposta por actividades de maior contido tecnolóxico 
que contribúan a dinamizar e incluso transformar o tecido 
produtivo local, particularmente a industria naval. Para tal efecto 
cóntase de partida con algúns recursos que sería necesario 
potenciar, tanto na súa estrutura como nas súas relacións (entre 
si e coas actividades produtivas), como son o CIS Ferrol e a 
Universidade da Coruña, particularmente as escolas de 
enxeñaría naval e industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Ferrol 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.  
 
En primeiro lugar, como medida da biodiversidade existente no 
concello, preséntase unha estimación do número de especies en 
función dos inventarios realizados a partir dos atlas do Ministerio 
de Medio Ambiente. Destacamos a presenza de unha especie 
en “perigo crítico”: o arao, cinco “en perigo”− a becacina cabra a 
pardela cinsenta, a gaivina negra, o mazarico galego e o fura-
buxo−, e seis “vulnerables”– no conxunto da fauna do concello.  
 
O valor que como bioindicador posúen as comunidades de aves 
–pola súa sensibilidade á contaminación e degradación dos seus 
hábitats–, ofrece unha idea do valor ornitolóxico de toda esta 
zona. Cómpre destacar, tamén, o avistamento ou varamento nas 
praias do concello de numerosas especies de mamíferos 
mariños coma arroaces, golfiños ou cachalotes; non recollidos 
no inventario e localizados no Cabo Prior e na Graña. 
 

O importante número de especies aniñantes –81 entre 
sedentarias e estivais– e a presenza ocasional de máis de 90, 
xunto coa identificación de ata 5 especies “en perigo” , e 6 
“vulnerables” fan do litoral ferrolán un espazo de gran relevancia 
para a conservación destas comunidades, en especial, 
ecosistemas coma a Lagoa de Doniños ou os cantís do Cabo 
Prior. 
 
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. 
 
A localización estratéxica e o valor que coma “porto refuxio” 
posúe a ría de Ferrol propiciaron a súa utilización como baluarte 
militar.  Ao tráfico marítimo e á presenza dos estaleiros de Fene 
e Ferrol sumóuselle o impacto correspondente ao incremento da 
poboación –e a falta de infraestruturas para o tratamento de 
augas e residuos que aínda permanece– e a instalación de 
industrias –MEGASA e Poligal, en Narón, e Forestal do 
Atlántico, en Mugardos–, dando como resultado unha ría 
fortemente antropizada. Se ben proporcionou un importante 
impulso económico á comarca de Ferrolterra, o seu impacto 
sobre os ecosistemas da ría foi, e é, máis que considerable. 
 
Porén, a costa atlántica do concello prevaleceu a estes 
impactos, en parte como consecuencia dunha menor ocupación 
do espazo. Así, ecosistemas como a Lagoa de Doniños, o 
carregal de San Xurxo ou os numerosos areais do sector 



noroccidental do termo municipal eríxense como ecosistemas 
privilexiados posuidores dunha diversidade biolóxica destacable. 
Para a elaboración deste índice de naturalidade corrixido, 
tomando como base a cartografía 1:5.000 da Xunta de Galicia, 
delimítanse catro sistemas: natural, agrícola, moi intervido e 
artificial. Cada un deles agrupa un conxunto de usos do solo 
cunhas características semellantes. Así, a delimitación do 
sistema natural e o sistema agrícola  fíxose coa cartografía do 
Catálogo de Masas Arbóreas do Concello de Ferrol (2002) –
agrupando as categorías de eucaliptal, piñeiral, frondosas, 
monte mixto, monte baixo, árbores de ribeira e humidais, para o 
sistema natural–, mentres que para a demarcación do sistema 
moi intervido e do sistema artificial empregaranse as 
categorías do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello 
de solo de núcleo rural e solo rústico apto para urbanizar, e solo 
urbano e solo urbanizable, respectivamente. 
 
Esta clasificación do territorio permite constatar que menos do 
25% da superficie do termo municipal está ocupada por 
sistemas moi antropizados (sistema artificial e sistema moi 
intervido), polo que algo menos dun 50% do territorio permanece 
en condicións de baixa artificialidade (sistema natural). se ben é 
certo que parte do sistema natural está constituído por algúns 
ecosistemas de elevado valor ecolóxico –Lagoa de Doniños e 
contorno, carregal de San Xurxo, Cabo Prior, etc.–, máis do 80% 
deste correspóndese coas plantacións de eucalipto (Eucaliptus 
globulus), e monte baixo –toxo e outras especies de mato, 
principalmente–. Estes dous tipos de hábitats, especialmente as 
formacións de eucalipto, son dun valor ecolóxico limitado, polo 
seu carácter de especie alóctona. E acabaron desprazando por 
completo o resto de especies forestais no concello, 
prevalecendo unicamente os piñeirais de San Xurxo e Covas-

Esmelle, e algunha pequena masa de bosque de ribeira a carón 
de regatos ou humidais. 
 
Naturalidade litoral 
 
Na costa do concello ferrolán coinciden diferentes alternativas 
de uso: solo urbano, solo rústico, a extracción de recursos 
pesqueiros-marisqueiros, os estaleiros militares e civís, 
equipamentos públicos, industriais e comerciais e vías de 
comunicación interurbanas. Desde O Montón ata A Graña, 
distintas ocupacións relacionadas con diferentes episodios de 
urbanización significaron modificacións do litoral. Na ría de 
Ferrol a presión antrópica é o suficientemente forte como para 
que sexan os vertidos directos de orixe urbano e industrial os 
que acheguen a maior parte dos materiais Este feito é 
responsable da contaminación biolóxica existente e constitúe un 
dos principais impactos sobre o medio litoral. Esta contaminación 
estímase como alta no interior da ría, enseada da Malata, 
Caranza, Izar Fene, zona portuaria e proximidades de todos os 
colectores que desaugan á ría.  
 
É especialmente importante a modificación na enseada da 
Malata relacionada co porto (peirao carboeiro), e co complexo 
deportivo da Malata, onde se construíron sobre os esteiros total 
ou parcialmente un campo de fútbol, un parque público, un 
pavillón deportivo, unha pista de atletismo e un paseo marítimo. 
 
Resultan de gran relevancia as obras marítimas destinadas á 
construción do porto exterior. O espazo terrestre incorporado á 
zona de servizo do porto, situado no cabo Prioriño Chico, ten 
unha área de 491.988 m2 . O impacto ambiental que terá o Porto 
exterior sobre o contorno litoral e marítimo céntrase na  



diminución da renovación das augas da zona exterior da ría, 
estimándose que a renovación pasaría a un 83,3% da actual. 
Por outra banda, a obra inducirá outras variacións que se 
evidenciarán nunha concentración e aceleración do fluxo nas 
proximidades do extremo do dique de protección do porto. Esta 
obra implicará tamén a perda das praias de Canelas e do Pieiro, 
e a modificación da praia de Cariño. 
 
No concello destacan, ademais, como instalacións náutico 
recreativas o Club Náutico de Ferrol (con 250 amarres) e o porto 
deportivo da Graña (100 amarres). Están proxectados un novo 
embarcadoiro con máis prazas de amarre na Graña, un novo 
porto deportivo en Caranza e máis amarres en Ferrol Vello. 
 

• As actividades industriais e portuarias constitúen unha 
segunda fonte de impactos favorecendo a contaminación 
por concentración de metais pesados 

• En canto á ocupación do territorio en forma de recheos, 
este fenómeno axuda a incrementar os efectos 
contaminantes mencionados, ao limitar a renovación das 
augas, supondo ademais, a ocupación de excelentes 
zonas produtoras de marisco e o recheo de esteiros. 

• En conclusión, resulta necesaria unha ordenación de 
usos e recursos do litoral ferrolán e un desenvolvemento 
dos plans especiais que o actual PXOM define para o 
litoral, dirixidos cara a unha Xestión Integrada das Zonas 
Costeiras, en que habería que contar con todos os 
concellos ribeiráns da ría e os que contribúen coas súas 
augas residuais aos vertidos que nela conflúen.  

 

Tal e como se mencionou anteriormente, a meirande parte dos 
ecosistemas de maior biodiverside potencial atópase na franxa 
litoral atlántica, desde o Cabo Prioriño Chico ata o límite norte do 
termo municipal, en Punta Ferruxeda. así, os puntos de 
máxima biodiversidade ferrolá son: 
 

• Praia e Lagoa de Doniños: trátase da Lagoa costeira máis 
profunda do litoral galego, cun importante anel de 
vexetación palustre formadas por espadanas, canas e 
diversas especies de xuncos. Tradicionalmente ocupada 
por comunidades de anátidas principalmente. 

• Praia, complexo dunar e carregal de San Xurxo: 
constitúen un ecosistema de importante valor ecolóxico. 
O carregal presenta vexetación acuática con 
características de auga doce e na cara interior mantén 
comunidades xuncáceas ou ciperáceas do xénero Carex 
sp. 

• Cabo Prior: destaca polo valor natural dos seus cantís e a 
conservación dunha zona despoboada, polo que a súa 
importancia radica principalmente na singularidade 
paisaxística, aínda que resulta ser un hábitat importante 
para fauna, onde aniñan colonias de gaivota clara e corvo 
mariño cristado. 

• Praias de Sta. Comba e Ponzos (incluíndo a illa de Sta. 
Comba): é de supoñer que tras os seus cordóns dunares 
tamén existiron pequenas lagoas. En ambas as dúas, a 
zona anteriormente anegada –a lagoa– permanece agora 
ocupada por vexetación, como xuncos e canas. 

 



Impactos 
 

• Monocultivo de eucalipto, quizais relacionado co réxime 
de propiedade privado: 381.38 ha, xestionadas por dúas 
comunidades de montes, e 233.40 ha polo concello (Brión 
à polígono de transferencia). As fragas caducifolias que 
suporían o bosque clímax foron substituídas por áreas de 
repoboación con eucalipto ou piñeiro , o que estivo 
acompañado dunha importante esquilmación dos terreos. 

• Proxeccións do Plan: Plano Especial de Reforma Interior 
de Covas (PERI-3-R), Plano Especial de Reforma Interior 
de Tras O Outeiro. A Mariña (PERI-4-R), Plano Especial 
de Acondicionamento e Ordenación do Parque Recreativo 
das Cabazas (PE-10-R). 

• Presión turística sobre os areais e os cordóns dunares. 

• Degradación do contorno da ría: motivada polo aumento 
da poboación e a falta de infraestruturas de saneamento, 
así como a ocupación do territorio en forma de recheos, 
ou o impacto ambiental causado polo porto exterior. 

• Actividades extractivas:  o problema xurdiu da extracción 
de áridos naturais e de praias, coa conseguinte presión 
sobre areais e fondos mariños. 

• Devasas e torres de alta tensión, transformacións que se 
converten en barreiras ecolóxicas para as aves e a  fauna 
terrestre. 

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. 
 
Lugar de importancia comunitaria “Costa Ártabra” . No caso do 
concello de Ferrol, o espazo incluído na Rede Natura 2000 é o 
correspondente a unha franxa costeira que vai desde o Cabo 
Prioriño Chico ata o Cabo Ortegal, cubrindo todo o litoral 
atlántico do concello. 
 
Zona de especial protección para as aves “Costa de Ferrolterra-
Valdoviño”O espazo mariño-litoral desde o extremo sur do areal de 
Doniños ata o límite norte municipal –concretamente desde Punta 
Ferruxeda ata Punta Penencia– que alberga as praias de Doniños, 
San Xurxo, praia do Vilar, praia de Santa Comba, Covas e Ponzos. 
No entanto, foi declarada coma ZEPA . Os límites desta ZEPA 
correspóndense coas áreas potenciais de numerosas e 
importantes comunidades de aves –pola súa rareza e/ou polo seu 
carácter migratorio–. Mais, a súa “relativa” recente declaración –
19/06/2003– e o solapamento espacial, e tamén lexislativo, co LIC 
presente no concello dificultan a definición e posta en marcha das 
necesarias e obrigadas –polas Directiva 79/409/CEE e Directiva 
92/43/CEE– medidas para evitar o deterioro dos hábitats, así como 
as alteracións que repercutan nas especies. 
 
A Lei de costas. A Dirección General de Costas está na 
actualidade a desenvolver actividades para a aplicación da 



Recomendación Europea sobre a Xestión Integrada das Zonas 
Costeiras (XIZC), cuxa finalidade é a elaboración dunha 
estratexia nacional de XIZC, e que habería que aplicar sen falta 
no litoral ferrolán. 
 
O Solo Rústico de Especial Protección dos Espazos Naturais. As 
catro zonas clasificadas con esta categoría de solo están 
asociadas á redacción de Planos Especiais de Protección cuxo 
obxectivo será a conservación integral dos devanditos espazos. 
Estes catro plans especiais correspóndense, en parte, con 
algúns dos puntos de máxima diversidade definidos para o 
concello, en especial o de Cabo Prior (PE-5) e o da praia, lagoa 
e val de Doniños (PE-8). 
 
Os especificados para a illa e contorno de Sta. Comba (PE-6) e 
para as Illas Gabeiras, Herbosa e contorno de San Xurxo (PE-7) 
limitan a protección tan só a parte dos espazos destacados.Esta 
disposición, coma se fosen illotes, incrementa as posibilidades 
de xerar procesos relacionados co efecto de marxe, como 
consecuencia da presión humana que potencialmente pode 
desenvolverse ao seu arredor. 
 
Análise das zonas verdes 
 
Tradicionalmente a cidade de Ferrol caracterizouse por unha 
carencia de zonas verdes, que non de espazos libres, 
consecuencia dos antigos planeamentos. O Ferrol vello e o 
barrio da Magdalena, ao datar dos s. XVIII e XIX, adoecen de 
parques e xardíns, se ben, a presenza de numerosas prazas e 
lugares de encontro é habitual. Situación semellante á dos 
ensanches A e B, cunha maior densidade de edificación. 

Nas zonas de crecemento posteriores (Esteiro e Carranza), faise 
un maior esforzo por dotar de espazos libres ás zonas 
urbanizadas, porén, o seu deseño tende á creación de prazas 
sen apenas vexetación. 
 
A única zona en que se poden cumprir as dúas funcións, social e 
ecolóxica, sería o espazo recuperado no contorno do río 
Sardiña. Posúe continuidade e comunica co espazo periurbano, 
de feito, pode dicirse case que está nel. 
 
Permeabilidade do solo: índice biótico do solo 
 
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, alén de procesos de inundación imprevisibles. 
 
Neste sentido, a análise da permeabilidade do solo e o índice 
biótico do solo (IBS) pretenden avaliar o nivel de afectación da 
urbanización sobre a calidade do solo e, por tanto, o impacto 
sobre o territorio ocupado. 
 
O solo impermeable é o que abrangue máis superficie (un 85%) 
da superficie total do concello. Vese, polo tanto, que a meirande 
parte dos espazos libres da cidades son “formalistas”, 
funcionando os pequenos parques e xardíns como se fosen 
illotes na rede urbana, incomunicados entre si e do contorno da 
cidade 



 

 

INDICADOR VALOR 
ACTUAL 

VALOR DE 
REFERENCIA TENDENCIA ACTUAL VALOR DESEXADO 

BIODIVERSIDADE 

 
Ámbito Municipal 

 
Índice de naturalidade corrixido 

(INc)) 
 

Sistema natural(SN) 
——————————— 

Sistema artificial(SArt) 
 

Sist. moi intervido 
(SMI) 

————————— 
Sist. agrícola (SAgr.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,46 
 
 
 
 

0,38 

 
 
 
 
 
 
 
_ 

 
 
 
 

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. 

 
 

= 
 

Manter constante a 
tendencia actual co fin de 

conservar os sistemas 
natural e agrícola, ao 
mesmo tempo que se 
consegue o modelo de 

cidade confinada. 
 
 
 
 

 
Casco Urbano 

 
Índice biótico do solo 

(IBS)= 

 
 
 
 

0,100 

 
 
 
 

0,3  
 
 

 
 

 
 

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

previstas na cidade de Ferrol 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. 





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 desenrolo – tradicionalmente os asentamentos humanos 
foron localizándose en función da dispoñibilidade de este 
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 Ferrol 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. 
 
 

Porcentaxe de distribución da auga precipitada. 
 

Sistema EVT Infiltración Evaporación 
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 de 2002 (P: 1384 mm. – CIS 
Ferrol),, 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.  

• 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: 

Ø 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. 

Ø Perdas de auga da rede de subministración. No que 
se refire ás perdas da rede de subministración e auga 
non controlada* , calcularanse mediante a diferenza 
entre o caudal subministrado e o caudal facturado. 
* A auga non controlada corresponden á limpeza das rúas e rego 
de xardíns, así coma as perdas na rede de abastecemento, tanto 
en tratamento coma en distribución. 

Ø Retornos de rego. A falta de información 
correspondente aos retornos de rego limitará a 
estimación realizada neste apartado, xa que non se 
coñecen os datos da auga empregada para o rego 
agrícola e  para o rego municipal en parques e 
xardíns. 

Ø 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. 

 
 
6.2. Rede de Abastecemento   
 
 
A subministración de auga potable no concello corre a cargo 
da empresa Emafesa que leva desempeñando a súa actividade 
desde setembro de 2000. Como o servizo é relativamente novo, 
non facturan a moitos dos abonados e este é una factor que 
cómpre ter en conta á hora de analizar os resultados deste 
estudo. No que se refire ás perdas da rede de subministración, 



calcularanse mediante a diferenza entre o caudal subministrado 
e o caudal facturado. Este cálculo non ten en conta o rego 
municipal nin a limpeza das rúas, gasto que debería ser 
cuantificado mediante contadores que permitan coñecer a 
cantidade real de auga consumida a través dos servizos 
municipais. Deste xeito, poderíanse estimar mellor as perdas na 
rede ao mesmo tempo que se fomenta un consumo máis 
racional e eficiente.  
 
 

Rendemento de rede 
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A partir do rendemento da rede é posible calcular as perdas da 
rede de subministro ou o que é o mesmo, as perdas de auga 
non controlada: calcularanse mediante a diferenza entre o 
caudal subministrado e o caudal facturado: 
 

• Perdas da rede en Ferrolterra e auga non controlada 
(m3/ano): 8.212.500 

• Perdas da rede en Ferrol e auga non controlada (m3/ano): 
4.563.977,14 

 

 

 

Perdas da rede e auga non controlada 30% 

Rendemento da rede 70% 

 
 
Os niveis de perdas e auga non controlada, corresponden 
normalmente á limpeza de rúas, ao rego de xardíns, aos erros 
de medicións e ás perdas en tratamento e distribución. 
 
A orixe do caudal subministrado na cidade provén dun punto de 
captación superficial: o encoro de Forcadas, que será 
potabilizado na ETAP do Catabois e abastece a Ferrol, Fene, 
Ares, Mugardos e Narón. 
 
O consumo municipal rexistrado para o ano 2003 é de 
6.147.625 m3, no entanto, un dos usos característicos dos 
consumos municipais é o do rego e o baldeo das rúas, que non 
se atopa contabilizado neste rexistro e sería importante que 
estivese controlado e cuantificado. 
 
A partir das perdas no volume subministrado, e tendo en conta o 
volume de consumo propio e abastecemento privado, estímase 
a cantidade de augas e pluviais que ao precipitar van parar á 
rede de saneamento 19.708.320 m3/ano. 
 
Convén destacar o feito de que Ferrol carece de estación depuradora 
de augas residuais que dea tratamento a esta auga de sumidoiro. 
 



Calidade das augas de baño e praias 
 
No concello de Ferrol hai once praias habilitadas e, polo tanto, 
sometidas ao control da calidade sanitaria que realiza a 
Dirección Xeral de Saúde Pública: A Graña, Caranza, Cariño, 
Covas, Doniños, Esmelle, O Vilar, Ponzos, San Xurxo e Santa 
Comba. Todas elas foron clasificadas sanitariamente como 
“aptas para o baño”, excepto a de Caranza (que se considerou 
de calidade “aceptable“). Destaca tamén de forma moi 
significativa a menor calidade das praias artificiais interiores da 
ría (Caranza e A Graña) fronte ás “atlánticas”.  
 
No ano 2004, dúas praias do concello de Ferrol foron 
galardoadas coa Bandeira Azul: Doniños e San Xurxo, que 
presentaron as mellores condicións en cuanto a contorno das 
praias, con clasificación “óptima”;  e Esmelle e Santa Comba 
(“boa”). Polo contrario, a área da praia do Vilar, debido a unhas 
condicións xerais e de saneamento, foi clasificada como de 
“mala”. Destaca a forte presenza de vertidos de augas residuais 
ás praias da Graña e Caranza. 
 
Calidade das augas de produción de moluscos 
 
A peor calidade das augas verifícase no interior da ría de Ferrol, 
sometida a unha maior presión dos vertidos urbanos sen depurar, 
unido a unha menor renovación destas augas, provocada en 
parte, pola alteración dos patróns de circulación da auga 
consecuencia dos recheos e modificacións da liña de costa.Por 
outra banda, tal e como afirma a Consellaría de Pesca e Asuntos 
Marítimos a zona coñecida como Enseada da Barca, está sendo 
afectada por vertidos de augas residuais como consecuencia da 
ruptura en varios puntos dun emisario que atravesa a zona. Así, a 
súa clasificación tivo que ser modificada de B a C.  

 
A presión que a nivel urbano se ten exercido sobre este recurso 
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, incrementa 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 Ferrol é de 142.84 
litros/hab./día, cifra que debe manterse neste rango.  

• Xestión eficiente da demanda: obter o maior volume de 
servizos con a mesma cantidade. No caso de Ferrol o 
rendemento sitúase en torno ao 70%, mentres que as 
perdas da rede e auga non controlada, que corresponde 
ao rego municipal, agrícola e limpeza de rúas, 
cuantifícase nun 30%. Establecer un sistema de control e 
cuantificación das perdas na rede de subministro e auga 
non controlada(regos agrícolas, municipais e limpeza de 
rúas) sería un primeiro paso para afrontar a problemática.





INDICADOR VALOR 
ACTUAL 

VALOR DE 
REFERENCIA 

VALOR DESEXADO MEDIDAS CORRECTORAS 

 
Augas pluviais 

 
Infiltración (% de pluviais que se infiltran 

no subsolo) 
 

Drenaxe superficial (% de pluviais que 
se drenan superficialmente) 

 
 
 

22,59% 
 
 
 

17.64% 

 
 
 

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 

 
 

Rendemento da Rede  
 

Rendemento da rede de 
abastecemento(% do volume da auga 

rexistrada do total subministrado) 
 

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

 

 
 

70% 
 
 
 

30% 

 
 

76% 
 
 
 

24% 

 
 

 
 

Aumentar o rendemento da 
rede ata un 90% e as perdas 

estimadas a un 10% 

Sectorialización da rede e renovación 
sistemática da rede de distribución 

 
Consumo doméstico 

 
Litros rexistrados por habitante e día  

 
 
 

142,.84 

 
 
 

133 

 
 
 
 

Potenciar a tendencia á baixa 
 

 
 

Promoción de sistemas de dobre 
descarga de WC e outras medidas 

de eficiencia 

 
Saneamento 

 
Cobertura do saneamento    (porcentaxe 

das augas residuais que chegan á 
depuradora) 

 
0% 

 
100% 

 
 

 
 

Aumentar o rendemento da 
rede de saneamento 

 

Entrada en funcionamento da nova 
depuradora 



7. Xestión dos Residuos 
 
7.1 Balance de masa 

Balance dos residuos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Urbaser, S.A. e Concello de Ferrol. Elaboración propia  

28.923,16 Ferrol 
90,69% 31.891,84 

9,31% 

90,69% Impropios 0,68% 

8,50% 

215,94 

SOGAMA  
42,88 

2.709,86 

0,13% 

91,50% 

VALORIZACIÓN 
ENERXÉTICA 

Metais 

Electricidade 

Escorias 

3.6 MW/ ano 

 
In

d
u

st
ri

a 
d

e 
P

ro
d

u
cc

ió
n

 d
e 

B
en

s 
d

e 
C

o
n

su
m

o
 



Para a realización dos cálculos da proporción dos residuos 
potencialmente reciclables no concello, pártese da referencia 
que proporcionan os datos de composición da bolsa tipo a nivel 
galego, xa que non se dispón de datos de composición da bolsa 
tipo do concello, nin da bolsa negra. 
 
Deste xeito, a distribución da recollida selectiva bruta no ano 
2004 é a seguinte: 90,69% de recollida indiferenciada e 9,31% 
de recollida selectiva. 
 
Pódese establecer a cantidade de recollida neta de cada 
fracción xerada, como a proporción da cantidade de residuos 
potencialmente recuperables que son recollidos selectivamente. 
De xeito que: 
 

• As 606,72 toneladas de vidro recollido representan o 
28,69% do vidro consumido no concello.  

• As 599,12 toneladas de envases recollidas no concello 
representan só o 13,33% das 4.493,56 toneladas xeradas 
no último ano.  

• A mellor porcentaxe rexístrase no vidro, cun 27,70% 
recuperado. 

 
 
 
 
 
 
 

Mención á parte merece a fracción orgánica, que non é recollida 
separadamente, polo que a materia orgánica xerada no concello, 
que representa o 51,8% dos residuos, ten como único destino a 
valorización enerxética en SOGAMA e o seu posterior vertido 
como cinzas. 
 
No que respecta á fracción dos envases, o 36,04% da bolsa de 
recolla selectiva para envases resultan impropios2. En total, a 
bolsa de envases representa o 1,88% do total de residuos 
recollidos, que descontando os impropios da bolsa redúcense 
ata a modesta porcentaxe do 0,6776%. Desta cantidade, o 
56,8% é valorizado, en datos para o conxunto da Comunidade 
Autónoma3. 
 
Desde outra perspectiva, representando a recollida selectiva o 
9,31% do total dos residuos, a fracción dos envases recollidos 
selectivamente representa só o 1,88% do total dos residuos, dos 
cales só unha fracción do 56,8% é valorizada. Considerando que 
nesta fracción se inclúen os impropios, dá como resultado que o 
7,16 dos envases recollidos selectivamente non resultan 
finalmente valorizados. 

                                                 
2 Fonte: Urbaser. 
3 Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2004-2010, páx. 58. 



TÁBOA 7.1 RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES 

 

INDICADOR 
 

VALOR 
ACTUAL 

 

VALOR MÉDIO 
DOS CONCELLOS 

GALEGOS DO 
EIXO 

VALOR DE  
REFERÊNCIA 

TENDENCIA 
ACTUAL 

 

VALOR DESEXADO 
 

Produción 
de residuos 

1,12  
kg/hab./día 

1,21 
kg/hab.día 

1,19 
 kg/hab.día1 

 
 

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

Recolla 
selectiva 
total 

9,31% 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 

8,50% 6,49 % 24,33 %2 
 
 

É desexable que este indicador sexa o mais próximo 
posible do anterior, de forma a reducir ao mínimo a taxa 
de rexeitados. 

Taxa de 
rexeitados 0,81% 0,55 % n.d. n.d. Este indicador debe diminuír progresivamente ata ter unha 

porcentaxe mínima. 

 

1 – Media nacional, 2 – Media da Área Metropolitana de Barcelona, España, 3 – n.d  - non dispoñible 



CONCLUSIÓN 
 
A  produción de residuos en Ferrol amosa elevadas cifras per 
cápita parellas as dos outros núcleos urbanos galegos. Este 
elevada produción de residuos transcorre parella os índices de 
benestar propios dunha sociedade desenvolvida, 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. 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.  
 
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 producidos. En 
ámbolos dous casos os éxitos son parciais e o camiño por andar 
aínda longo. En efecto, constatase un incremento da fracción 
dos residuos recollidos selectivamente, onde cabe destacar nos 
últimos anos a fracción do papel, que partía de niveis moi 
baixos. 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 reutilizados 

ou 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 de efectos 
biotóxicos como as dioxinas e os furanos. 



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 Ferrol, 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 enerxético total na 
provincia coruñesa supón un 2,09%; 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 

 

Agricultura e pesca 21.5 

Industria e construción 3954.2 

Usos domésticos 1430.5 

Non especificados 1282.5 

Consumo total 6688.7 GWh 

Nº de abonados (miles) 621.3 

Consumo final/abonado 10.8 MWh 

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

eléctrica. 
 
 
A taxa consumo final /abonado para a provincia da Coruña é 
bastante maior ca media galega –9,9– e mesmo cá española –
8,8–. 



A continuación realízase a análise do consumo de electricidade 
no termo municipal de Ferrol por sectores de uso a partir dos 
datos facilitados polo Ministerio de Industria e Enerxía. 
 
 
 

Distribución do consumo municipal por sectores de uso. 
Ano 2004. 

 

25 ,71%

0,03%

17,36%
18,21%

38,67%

0,02%

Industria, minaría e transporte Agricultura e gandaría

Comercio e servizos Serv izos e i luminación públ ica

Usos  domés t i cos Non especi f icados
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A maior parte do consumo corresponde aos usos domésticos, 
seguido da industria, minaría e transporte. Neste sentido será 
necesario adoptar medidas de aforro enerxético con base en 
campañas de educación ambiental: boas prácticas enerxéticas e 
sensibilización no sector poboacional. 
 
 
 

Distribución municipal do consumo doméstico 
 

27,8%

41,8%

8,9%

0,2%
2,0%

19,1%

Gas Electricidade Petróleo ou derivados

Madeira Carbón ou derivados Non é aplicable
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
Ferrol 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 ha de 
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 
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. A Lei 7/1997 de Protección 
contra a Contaminación Acústica de Galicia define como zonas 
saturadas a “aquelas que acadaron os máximos niveis de ruído 
no exterior fixados para as mesmas, debido a que a actividade 
desenrolada provoque a concentración de fontes sonoras ou a 
afluencia do público”. Estas zonas deberán ser definidas polos 
concellos, e serán eles os que tomarán as medidas oportunas 
naquelas zonas nas que o nivel de ruído ambiental supere en 3 
dB o máximo permitido pola existencia de establecementos 
recreativos que creen efectos auditivos. 
 
Neste contexto, no 2001 elaborouse o “Estudo do Ruído 
Ambiental na Cidade de Ferrol”, encamiñado  a abordar a 
problemática do ruído urbano mediante a avaliación da situación 
acústica existente. No traballo se recompilaron datos de 
medicións diúrnas e nocturnas, a mostraxe situouse en 
emprazamentos localizados en cruzamentos e rúas 
representativas  en función da densidade do tráfico, importancia 
como arteria viaria e nivel de poboación afectada. 
 
Neste sentido o concello realizou o correspondente estudo 
sonométrico do ruído e molestias existentes no municipio, 
declarando no ano 2005 como zona saturada por 
contaminación acústica ás seguintes rúas do barrio da 
Magdalena, que superan o valor máximo de recepción do ruído 

no ambiente exterior en zonas de moderada sensibilidade 
acústica: 50 dB(A). 
 

• Rúa Real, entre a Rúa Arce e San Diego. 

• Rúa  Sol, entre San Diego e Rubalcava. 

• Rúa María, entre San Diego e Rubalcava. 

• Rúa Dolores, entre a Praza de Amboaxe e 
Sánchez Barcaiztegui. 

• Rúa Dr. Fleming, entre Coruña e Hospital. 

• As rúas transversais incluídas entre as anteriores 

 
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. 
 
Segundo a  Lei 37/2003 do Ruído , é necesaria a realización 
dun mapa de ruído do concello Ante falta de estudos sobre ruído 
do tráfico rodado na cidade de Ferrol, e dado que este factor é o 
responsable de maior parte da contaminación acústica do 
entorno urbano, recoméndase facer un estudo en detalle das 
medicións do ruído provocado polos vehículos, seleccionando 
catro condicionantes con incidencia nos niveis acústicos, para 
coñecer en cada toma de mostraxe as condicións das cales 
dependen os niveis xerados pola tráfico rodado. 



 



9. Estabilidade Social 
 
 
A estabilidade, aspecto que se tratará a continuación, alude aos 
factores socioeconómicos que determinan a cohesión e a paz 
social na comunidade local. En última instancia, son os 
fenómenos de segregación espacial entre os distintos grupos 
socias os que configuran o modelo de asentamento sobre o 
territorio, e, polo tanto, o impacto xerado por este modelo sobre 
o medio que lle serve de soporte. 
 
Unha cidade segregada socialmente resulta menos sustentable 
que unha cidade socialmente estable e con cohesión. Os 
procesos de segregación espacial erosionan as bases da 
convivencia social e contribúen á degradación do espazo 
urbano, fomentando os fenómenos de suburbanización. Estes 
resultan lesivos para o ambiente e menos sustentables que os 
espazos urbanos compactos, de calidade e múltiples na súa 
representación social. 
 
O estudo dos fenómenos de segregación espacial pódese tratar 
a través da análise dos principais indicadores sociodemográficos 
que definen o espazo social. Os indicadores básicos refírense 
aos procesos de segregación por grupos de idade, lugar de orixe 
dos habitantes da cidade, niveis de renda e formación, ou tipo 
de ocupación. 
 
Os fenómenos de segregación espacial, teñan por base a idade 
(poboación maior), a renda (pobreza) ou o lugar de procedencia 
(inmigración), pódense reconducir a través de distintos medios. 
Entre os máis estratéxicos encóntranse as políticas de vivenda, 

que garanten a diversidade tipolóxica, e as políticas 
urbanísticas, que favorecen a accesibilidade aos servizos e 
equipamentos para o conxunto da cidadanía. 
 
O acceso aos servizos básicos de vivenda, traballo, educación, 
cultura, etc. non se mide só polo éxito das políticas e programas 
desenvolvidos para garantir a maior integración social dos 
grupos desfavorecidos. Tamén resulta importante para a 
cohesión social e para evitar a segregación espacial, a 
proximidade física dos equipamentos, a integración dos espazos 
urbanos marxinais, así como o deseño físico do espazo urbano 
que facilite o acceso dos peóns a toda a trama urbana e que 
elimine as barreiras físicas para as persoas con mobilidade 
reducida.  
 
 
 
9.1 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DO RISCO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
 
Para a 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 de primeiro emprego, estrutura de 
idade, porcentaxe de fogares unipersoais, porcentaxe de fogares 
segundo o nivel de conservación do edificio en 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: 
 

• As zonas norte de Esteiro e Caranza 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, e 
un baixo nivel de desemprego entre os que xa traballaron. 

 
• A zona que comprende os Ensanches A e B definiríase 

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 da 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. 

 
• A zona leste do barrio da Ponte e A Carballeira teñen 

características moi semellantes ás do Ensanche en 
cuanto a estrutura da poboación, mais presentan un perfil 
socioeconómico máis baixo que a zona do Ensanche. 

 
 

• A Magdalena presenta características socioeconómicas 
semellantes ás dos Ensanches, mais cunha estrutura da 
poboación levemente máis envellecida, e unha maior 
concentración da poboación inmigrante.  

 
• San Xoán e a zona de Esteiro presentan tamén unha 

estrutura da poboación nova, e unhas elevadas 
porcentaxes de ocupación e actividade, mais un perfil 
socioeconómico máis baixo que o norte de Esteiro, os 
Ensanches ou a Magdalena. 

 
• Por último,  as parroquias rurais de Covas e Serantes, o 

extremo occidental dos Ensanches A e B, Canido e Ferrol 
Vello presentan unha elevada porcentaxe de fogares 
unipersoais, debido ao maior envellecemento da 
poboación, e a unha porcentaxe de poboación estranxeira 
superior á media. 

 
 
Esta clasificación do territorio permite definir como áreas de 
maior risco de exclusión social os citados barrios de Canido, o 
extremo occidental dos ensanches A e B, Ferrol Vello, e as 
Parroquias de Covas e Serantes. 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 na poboación maior máis vulnerable que vive soa. 
 
 
 
 



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 coa terceira idade, fundamentalmente a exclusión 
social. 
 
Faise fincapé 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 xa 
moi acentuado. 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 Ferrol 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. 
Afrontar esta tendencia e evitar os seus previsibles efectos 
negativos a medio e longo prazo constitúe unha tarefa prioritaria 
de toda a comunidade, que esixe a posta en marcha de 
estratexias innovadoras que non 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 
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, emigración) e se encontran 
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 comarcal de Ferrol converte a cidade 
en foco de atracción inmigratoria, e así a poboación estranxeira 
de réxime non comunitario pasou de 191 efectivos en 1998 a 
823 en 2003, mentres que os de réxime comunitario sufriron 
unha menor variación, pasando de 82 a 174 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. Porén, 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 conxunta garantir a plena integración 
dos novos colectivos, e sobre todo evitar a aparición de 
fenómenos de segregación espacial que dificultan a integración, 
como de maneira incipiente se aprecia en Ferrol. 

 
 
 


