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I. LIMIAR

I. LIMIAR
O presente documento forma parte dos traballos de redacción do Plan Xeral de Bergondo
que virá a substituír ás Normas Subsidiarias de Ordenación Municipal aprobadas
definitivamente o 28 de outubro de 1992 e coa aprobación da súa normativa o 01 de abril
de 1993.
Despois de 25 anos de vixencia das Normas Subsidiarias o Concello de Bergondo, tras as
grandes modificacións sufridas pola lexislación vixente (estatal, autonómica e sectorial)
considera necesaria a súa revisión.
Os traballos de redacción documento que se presenta a continuación, a cargo da UTE
formada por JORNETLLOPPASTOR arquitectes, María Ríos Carballeira e Gabriel Jubete i
Andreu, da cumprimento da lei 21/2013 do 9 de decembro, como borrador de Plan, que
xunto có Documento Inicial Estratéxico, formarán parte da solicitude de inicio da
avaliación ambienta estratéxica ordinaria.
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1.ENCAIXE TERRITORIAL
1.1 A ESTRUTURA TERRITORIAL: ENCAIXE E MARCO METROPOLITANO
A comarca metropolitana da Coruña está situada na alongada franxa costeira que vai
dende Arteixo ata a ría de Betanzos en torno da ría dixitada do Burgo, dominada pola
bacía dos río Mero, Valiñas e Barcés; e o Encoro de Cecebre, principais referencias
naturais.
Forma parte da Rexión Urbana Ártabra, territorio no que os intensos crecementos
urbanos e demográficos acontecidos nas pasada décadas foron creando un grande ámbito
difuso fortemente interrelacionado, creándose na comarca da Coruña un continuo
urbano superposto aos límites municipais cunha grande mobilidade interna, laboral e
residencial. O seu proceso de crecemento foi unha ocupación espontánea do territorio
sen unha planificación coordinada que ten producido unha importante pegada ambiental.
Deste xeito configúrase un espazo xeoestratéxico dende a perspectiva das súas
infraestruturas, como corredor histórico dentro da Rexión Urbana Ártabra e gonzo coas
comarcas de Bergantiños e Ordes, así como dende a lectura da súa matriz biofísica,
como ampla e suave depresión fluvial de terras baixas, costeiras e de ría con orientación
sueste - noroeste.
A ÁREA URBANA
Sitúase a comarca dentro da subrexión das Mariñas, territorio dominado por relevos
suaves e caracterizado por pendentes moderadas e zonas chairas ligadas ó entorno da ría
do Burgo e do Encoro de Cecebre. Na área interior, de pequenos macizos, como os
Montes da Tieira e o Monte Xalo, aparecen pendentes escarpadas e vales encaixados. A
zona litoral a compón a rede hidrográfica de primeira e segunda orde, que verte
directamente ao océano entre a beira oeste do estuario do río Mandeo, na ría de
Betanzos, ao redor do cal se estende unha grande chaira intermareal; e a costa de
Arteixo.
Deste xeito, a comarca da Coruña configúrase en tres espazos xeográficos principais:
-

O curso medio e baixo da bacía do Mero e a súa prolongación natural na ría do
Burgo, formada sobre materiais xistosos de gran fino da chamada serie de Ordes,
con suaves ondulacións e altitudes ata os 200-300m sendo un área moi poboada,
con vilas de referencia como o Burgo, Cambre e Abegondo; e con terras vizosas
cunha importante actividade agrícola e industrial favorecido polo relevo suave.
As vías de comunicación mais importantes converxen neste val, auténtico eixo
de concentración demográfica e económica.

-

O curso alto do Mero, formado por granitos micáceos, de relevos abruptos de ata
400 e 500 metros, sendo a área interior onde remata o límite de de poboamento
difuso existente en torno do Golfo Ártabro.

-

O sector costeiro, formado por materiais xistosos, con tramos de costa baixa e
amplas areeiras abertas ó océano e cantís e illotes batidos polo mar, como na
costa entre Arteixo e A Coruña e en Dexo, coa chaira intermareal da ría de
Betanzos como extremo final. Na costa, os asentamentos localízanse protexidos,
con núcleos turísticos e residenciais. Nun segundo termo a agricultura e
pequenas industrias complementan as actividades da costa das mariñas.

1.01_Encaixe territorial. Ortofoto

A comarca está formada polos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros,
Abegondo, Carral, Sada e Bergondo, os cales teñen sufrido un importante crecemento
demográfico e urbano nas dúas últimas décadas que formou un continuo urbano
supramunicipal.
A SITUACIÓN ESTRATÉXICA DO CONCELLO NA ÁREA URBANA
O Concello de Bergondo forma parte deste continuo urbano difuso, un espazo intermedio
litoral dentro da Rexión Urbana Ártabra, onde se foi formando un espazo residencial que
responde a un agregado urbano de desenvolvemento espontáneo e desarticulado
construído solo en parte sobre a estrutura parroquial existente. Bergondo atópase dentro
do treito de urbanización continua da costa A Coruña - Miño que abrangue
principalmente o espazo situado entre as rías de Betanzos e da Coruña, onde os límites
entre os concellos veciños son en xeral imprecisos, tanto a noroeste con Sada, ao sueste
co de Betanzos e ó oeste con Cambre. Con todos estes concellos comparte
características e actividades funcionais formando con eles unha única área tanto dende
un punto de vista xeoespacial e ambiental como dende un achegamento socioeconómico.
O núcleo de Betanzos constitúe o núcleo histórico comercial e referencial da bisbarra,
onde tamén teñen importancia os de Sada e Cambre, e dentro do concello, os de
Bergondo - San Cidre e o de Guísamo, que constitúen importantes puntos referenciais no
territorio.
1.03_Encaixe territorial. Estrutura Territorio
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Este espazo está a asumir unha crecente presenza de edificacións dispersas e de
urbanizacións residenciais de tamaño diverso, cunha presión urbana, tanto residencial
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como turística, na que os usos primarios están a perder importancia. É unha zona que
está a tomar unha traza de carácter suburbano debido á aglomeración do novo
poboamento disperso e difuso sobre a estrutura parroquial de aldeas, o que comeza a
albiscar un risco de deterioro ambiental e social. Pero, malia este proceso que se está a
desenvolver nunha parte do seu territorio, Bergondo aínda posúe unha importante
estrutura rural de asentamentos e paisaxe onde as novas urbanizacións residenciais non
acadaron un desenvolvemento excesivo, ó xeito do acontecido nos concellos da primeira
coroa en torno da cidade da Coruña,
A posición económica e funcional de Bergondo desenvólvese nunha dobre articulación
como espazo de potencialidade turística e residencial de grandes valores naturais e
patrimoniais e como espazo de desenrolo agrícola e industrial dentro da subrexión das
Mariñas.
AS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIAIS
A rede de comunicación viaria permite a interelación cos diferentes municipios a escala
supramunicipal e comarcal e da súa estrutura e integración depende en gran medida as
futuras sinerxías do propio municipio e do resto dos municipios do sistema urbano.
Neste eido o Concello atópase nunha posición de grande conectividade dentro da Rexión
Urbana Ártabra, cun punto de entrada da autoestrada AP-9 próxima ó núcleo de
Guísamo.
A N-VI e a AC-164 (Guísamo - Ínsua) están a desenvolver actualmente unha función
organizadora do tráfico comarcal e as estradas AC-161 (As Angustias - Bergondo), AC-162
(Sada – Bergondo), CP-0812 Sada - Espíritu Santo e AC-214, Guísamo - Sigrás N-550; son
elementos de comunicación intermunicipal que unen o concello cos seus principais
núcleos urbanos de referencia.
A liña de ffcc é a que une A Coruña con Palencia cun ramal en Betanzos cara Ferrol.
Entra no termo municipal procedente do de Cambre e discorre contiguo ao límite
municipal, bordeando o Outeiro do Castro de San Fiz. No percorrido por Bergondo a
citada liña ten un apeadoiro en Guísamo sen uso.
1.04_Encaixe territorial. Infraestruturas territoriais

AS ÁREAS NATURAIS DE ESCALA TERRITORIAL
O encaixe xeográfico e o sistema de espazos libres, propician a integración das opcións
sobre o territorio por riba da delimitación dos termos municipais, incorporando
corredores biolóxicos e grandes sendas verdes de calidade; conservando e protexendo as
unidades da paisaxe como garantía de preservación da diversidade produtiva e
favorecendo o concepto e estratexia de continuidade territorial ecolóxica.
O concello forma parte da Reserva da Biosfera das Mariñas - Terras do Mandeo. Así
mesmo dentro do Concello e na súa área de influencia están declaradas dúas áreas
protexidas que deberán considerarse no planeamento:
RESERVA DA BIOSFERA AS MARIÑAS – TERRAS DO MANDEO
Posúe unha superficie de 116.724 hectáreas. Abrangue dúas grandes bacías fluviais dos
ríos Mero e Mandeo e contén ecosistemas costeiros e de montaña que dan acubillo a
unha grande diversidade biolóxica. A área tamén conta cunha grande diversidade
cultural relacionada co uso dos recursos naturais e conservación das razas de gando
locais. A área comprende os concellos de Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo,
Betanzos, Cambre, Carral, Cesuras, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza
dos Ríos, Paderne, Sada e Sobrado dos Monxes.
Formar parte desta reserva supón un grande atractivo turístico así como unha
responsabilidade na xestión dos recursos ambientais e ecolóxicos que deberán reflectirse
sobre o planeamento.
LUGAR DE INTERESE COMUNITARIO BETANZOS- MANDEO
O ecosistema Betanzos-Mandeo é o espazo máis sobranceiro do litoral municipal e
comarcal en función dos seus valores ecolóxicos e paisaxísticos. Este espazo está incluído
na "Rede Natura 2000" como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). O Espazo Natural
Betanzos-Mandeo presenta unha importante variabilidade morfolóxica espacial e
complexas interaccións morfoxenéticas e dinámicas.
A zona de estuario (530 ha) do sistema Mandeo-Mendo-Lambre abrangue dende as
inmediacións de Betanzos ata a parte máis interna da ría , entre Miño e a punta de
Moruxo, ao bordo da praia de Gandarío, ao longo de case 7 km, e constitúe unha das
maiores extensións de marisma litoral de Galicia. Conta cunhas 170 ha de xunqueiras e
pradarías halófilas e unha ampla extensión de augas abrigadas de fondo de ría (algo máis
de 200 ha) que só parcialmente se descobren coas baixamares. A parte máis baixa da
conca deste río é o dominio dos xistos de Bergondo.
LIC ENCORO DE ABEGONDO – CECEBRE
Malia non atoparse nos límites do concello si o están varias bacías que verten no encoro.
Constitúe o recurso hídrico fundamental para o fornecemento de auga potable á
poboación da comarca da Coruña, recurso cuxa protección e aproveitamento racional
esixe aplicar o principio de precaución.
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1. ENCAIXE TERRITORIAL

Neste aspecto son especialmente importantes os montes e masas arboradas das
parroquias de Guísamo e Cortiñán.
O ENTORNO DA RÍA DE BETANZOS
O concello forma parte, nunha grande extensión, do sector costeiro da península de
Oleiros-Sada-Bergondo. Presenta unha xeoloxía formada principalmente por xistos e
unha variedade topográfica de formas suaves e pequenos outeiros.
Na costa contrastan sectores de cantís baixos abertos ó océano e grandes areeiras cunha
rede hidrográfica de ríos moi numerosos mais de pequena extensión, destacando o
Maior, o Cabanés e o de Gandarío, que verten cara ao norte. A costa da ría, tras o
Pedrido, é unha grande xunqueira onde verten conxuntamente o Callou, o Miodelo e o
Xaralleira. A maioría destes ríos teñen as súas fontes e mananciais no termo municipal.
Tamén unha pequena rede do concello de escaso percorrido verte no Encoro de Cecebre
(Regos de Viovieiro e Baldomir).
Os asentamentos distribúense densamente nas aberturas das valgadas costeiras ou
dentro das brechas dos vales principais, cunha grande variedade de situacións miúdas,
xuntándose os eidos das aldeas dun val a outro por riba dos cumios interfluviais ou ben
quedando separados por anacos de terreo forestal.
Ditas áreas forestais, de orixe inculta, ocupan tanto as áreas altas como algunhas
ladeiras de pouca inclinación ata o fondo dos vales sen que exista unha orde dominante
clara se non a derivada dunha alta ocupación do terreo dende antigo.

1.2. ESTRUTURA XERAL DO CONCELLO
O concello de Bergondo, cunha superficie de 32,72km2, está composta por nove
parroquias: Santa Marta de Babío, Cortiñán, Guísamo, Lubre, Moruxo, Ouces, Rois, Vixoi
e Bergondo, onde se sitúa a capital do municipio, no núcleo de San Cidre.

1.06_Encaixe Municipal. Ortofoto

Malia a súa posición litoral, ten características de concello suburbano por mor da falla de
núcleos urbanos propios de suficiente entidade dentro da comarca, aínda que se atope
na súa totalidade dentro da área de influencia principal da área metropolitana. As
parroquias que conforman o concello atópanse gravitando entre os veciños núcleos de
Sada e Betanzos. Non obstante, tanto o conxunto urbano de Guísamo como o de CarrioSan Cidre amosan unha certa cohesión funcional, formando verdadeiros xérmolos de
urbanidade sustentadores de algunhas funcións como pequenos núcleos de referencia de
servizos, pero sen que ningún dos dous chegue a acaparar a centralidade territorial do
concello.
Dito marco determina unha configuración morfoespacial cun marcado relevo de formas
suaves e cunha acusada tendencia dos seus eixos na costa litoral e nas principais
estradas comarcais; o que nos permite estudar a estrutura do territorio dividíndoo en
catro áreas, diferenciadas no tocante a súa orografía e estrutura natural se ben se
aproximan en moitos puntos cando falamos da súa estrutura poboacional e actividade:
A BANDA LITORAL:
Correspóndente coas parroquias de Ouces e Moruxo. É unha área urbana difusa na que as
estradas AC-162 Sada-Bergondo (ata Tatín) e a CP-0807 Tatín-Gandarío-Moruxo serviron
de soporte para a formación dun continuo urbano de asentamentos de estrada sobre o
que foron aparecendo segundas residencias e servizos terciarios asociados á franxa
costeira acadándose densidades de entre 5 e 10 hab/Ha. Ten unha grande dependencia
co núcleo de Sada. A banda complétase cos asentamentos creados en torno a Fiobre e O
Pedrido, dunha densidade menor (ata 5hab/Ha) e menores servizos, que sofre a presenza
do escaso tratamento urbano da sección estrada AC-161 Guísamo-Ferrol.
A banda litoral é un área dinámica do concello e un espazo de referencia da comarca,
aínda que cunha compoñente estacional importante. Na área do Pedrido ten importancia
o sector marisqueiro ademais das actividades de turismo e lecer presentes en toda a
área. A estrutura de asentamentos tradicionais atópase moi difuminada malia conservar
aínda certas características de seu.
OS VALES MEDIOS INTERIORES:
caracterízanse por conservar unha importante estrutura de asentamentos tradicionais
sobre a que foron aparecendo numerosas construcións residenciais tanto singulares como
modestas promocións e onde a paisaxe aínda conserva en xeral os seus valores
tradicionais.
Nas parroquiais de Lubre, Babio e Rois, situadas na bagoada dos Regos Maior e Gandarío
e na cabaceira do Miodelo respectivamente, a actividade agrícola e gandeira consérvase
nos casos nos que a poboación se mantivo, sendo non obstante moi limitada se a
comparamos cos concellos veciños. A maioría de residencias levantadas nas últimas
décadas ou son vivendas secundarias ou funcionan como vivendas suburbanas, sen
actividades vencelladas ao lugar. Existe nestas parroquias unha deficiencia de espazos
de urbanidade na maioría das parroquias malia a acadar importantes densidades de ata
5hab/Ha nas parroquias de Lubre especialmente e en Babio.

1.07_Encaixe Municipal. Estrutura territorial
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A VALGADA DA RÍA DE BETANZOS:
Está conformada principalmente por un aglomerado urbano en torno das estradas AC-161
(As Angustias-Bergondo) e AC-162 (Sada-Bergondo), no seu cruce coa AC-164 (GuísamoÍnsua) que chega a abranguer a maioría dos núcleos da parroquia. É un continuo urbano
de residencias tradicionais, secundarias e suburbanas, tipo chalet, levantadas sobre a
vella trama de camiños, na que se atopan algúns dos principais equipamentos do
concello que se foron levantando sen unha estratexia previa, polo que o conxunto
resulta falto de cohesión e estrutura, presentando deste xeito algunhas deficiencias
relativas á conectividade entre as pezas e a mobilidade das persoas.
Na aba da valgada, no contacto coa xunqueira da ría o efecto barreira da autoestrada
AP-9 impide a comunicación entre a marxe poboada e a chaira mareal, limitando o
corredor ecolóxico da ría, salvo en pequenos puntos. É nesta zona onde se atopan os
asentamentos que conservan mais a estrutura tradicional (Mariñán).
O ENTORNO DA N-VI:
A presenza desta estrada que circula no concello pola liña divisoria de augas entre a
vertente costeira e a do Mero, fixo aparecer ou transformar unha serie de asentamentos
con distintas gradacións ó longo da mesma.
Ao redor do Val do rego Baldomir, na parroquia de Guísamo desenvolveuse un grande
conxunto urbano resultado da unión dos antigos núcleos tradicionais da parroquia e dos
novos crecementos ligados ó desenvolvemento do polígono industrial de Bergondo e da
execución dun punto de entrada e saída da AP-9. O crecemento conformou o espazo
mais urbano do concello, sendo o único lugar onde está permitida a construción en
alturas, aínda que falto de cohesión e estrutura pola ausencia de planificación
estratéxica. No núcleo urbano de Guísamo xurdiron numerosos servizos terciarios e
comerciais así como apareceron os equipamentos que dan servizo ás parroquias veciñas.
Un apeadeiro do ferrocarril A Coruña-Betanzos atópase moi próximo ao núcleo, aínda
que en desuso.
Na bacía do Callou e do Xaralleira, a parroquia de Vixoi, conserva en gran medida a súa
estrutura de núcleos tradicionais, aínda que se atopen transformados nas proximidades
da N-VI principalmente en Raxás, e en menor medida en San Vitorio e Trasdoval que xa
orbitan non obstante xunto ó resto de núcleos en torno do conxunto de equipamentos
que rodean ao centro sociocultural.
No val do Viovieiro, a parroquia de Cortiñan e o antigo núcleo de Vila de Suso da
parroquia de Piadela do concello de Betanzos teñen formado un único conxunto difuso
de caracter residencial xurdido por mor da súa situación de proximade co espazo natural
do Encoro de Cecebre e pola aparición do polígono industrial de Piadela e a realización
dunha concentración parcelaria que fixo difuminar os límites dos diferentes núcleos
tradicionais. En torno das infraestruturas da N-VI e do ferrocarril o núcleo da Fraga
desenvolveuse como un clásico asentamento de estrada onde teñen aparecido algunhas
pezas industriais ao longo da estrada.

1.3 ENCADRE HISTÓRICA
O CASTREXO E A ROMANIZACIÓN
Se ben é probable que a presenza de grupos humanos nas terras que conforman o actual
concello de Bergondo se remonte a épocas anteriores, os primeiros vestixios, - coa
excepción do achado de sete machados de talón da Idade de Bronce en Mariñán -, son da
Idade do Ferro, período no que ten lugar o desenvolvemento da cultura Castrexa
A principal manifestación material desta cultura son os seus poboados fortificados,
asentamentos estables que están maioritariamente asociados aos enclaves máis altos de
xeito que facilitaban o control do territorio circundante e daban protección aos seus
moradores; destaca neste senso o castro de Reboredo; xunto a estes castros tamén
identifícanse, atendendo a súa distribución espacial, outra serie deles que, aínda que
emprazados en partes altas, non o fan nos cumios senón nas dorsais das elevacións como
é o caso do castro de Lubre.
Pódese sinalar unha intensa ocupación do territorio como evidencian os numerosos
castros localizados, porén, debido a falta de escavacións sistemáticas non coñecemos a
súa cronoloxía con exactitude, non sendo posible determinar se son coetáneos ou non.
A romanización será un proceso que terá lugar aproximadamente entre os séculos II a. C
e o I d. C. Á integración no Imperio do territorio, sucederalle a articulación do mesmo;
sobre o sustrato da paisaxe castrexa iniciarase un acelerado proceso de transformación
do espazo e da configuración do territorio, ao marxe da maior ou menor pegada física
que este proceso terá nos diferentes territorios. No caso de Bergondo ata o de agora non
coñecemos evidencias materias que permitan definir a concreción deste proceso.
Neste xogará un papel fundamental a rede viaria que trata de dar resposta ás
necesidades de control e comunicación dos novos territorios baixo a órbita de Roma. Á
súa vez o sistema de asentamentos se transformará, e aínda que é probable que a
ocupación dos castros pervivise durante algún tempo, estes tenden ao seu abandono
mudándose os asentamentos cara as zonas mais baixas.
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A IDADE MEDIA
Ao marxe da lenda sobre o rei Brigo á que alude Benito Vicetto en su Historia de Galicia,
os primeiros documentos escritos nos que se fai mención a Bergondo están relacionados
co mosteiro de San Salvador; son un privilexio concedido polo monarca Alfonso VII ao
propio mosteiro xunto con unha doazón feita polo conde don Bermudo de Traba a súa
filla Urraca que é confirmada polo Abbas Recendus de Burgundio, ámbolos dous datados
no ano 1138. Polo tanto, aínda que non se coñece con exactitude a data da súa
fundación, estes documentos confirman a súa existencia xa no século XII.
Ao longo dos séculos XII, XIII e XIV o mosteiro, co apoio da monarquía, ampliará os seus
dominios e control a través de distintas doazóns reais e confirmacións de privilexios,
porén as disputas polo control do territorio entre as casas nobres locais e o mosteiro
intensificaranse, acadando a súa máxima intensidade no século XIV; nese contexto cabe
entender a Real Cédula emitida polo rei Juan I no ano 1380 na que instaba a Fernández
Pérez de Andrade “o Bóo” a deixar libre os dominios do mosteiro que estaba a ocupar
indebidamente. A pesares do apoio real, o conflito cos señores feudais da comarca
acabou por someter ao mosteiro, xa que no ano 1386 deixa de ser o señor xurisdicional
do seu coto, iniciando a súa decadencia e perda de poder que se agravará coa súa
incorporación á abadía de San Martín Pinario de Santiago no século XVI.
Ademais das institucións eclesiásticas o territorio estará baixo control de diferentes
señores feudais; cabe destacar neste senso a casa de Andrade que durante a Baixa Idade
Media pasará de ser unha familia nobre de segunda fila a ser unha das casas mais
poderosas da comarca e cos dominios máis extensos. Dominios que foran acrecentados
en parte grazas a súa política matrimonial ao confluír a finais do século XV a súa liñaxe
coa casa de Gómez Pérez das Mariñas mediante o enlace de María das Mariñas e Diego de
Andrade, polo que incorpora baixo o seu control o señorío das Mariñas dos Condes e dos
Frades, xunto con outros cotos e xurisdicións das que formaban parte importantes
extensións do actual territorio do concello de Bergondo.
Foi a fortaleza militar erixida no século XV por Gómez Pérez das Mariñas, xerme do
actual Pazo de Mariñán, exemplo da materialización do poder señorial; torres e
fortalezas xogaban un papel fundamental no control político do territorio e dos dominios
dos seus señores; baixo a mesma lóxica construtiva cabria sinalar por exemplo o actual
Pazo do Curro en Moruxo que parece ter a súa orixe nun torreón da casa de Moscoso.
O ANTIGO RÉXIME
O actual territorio de Bergondo formaba parte da Provincia de Betanzos constituída xa á
altura do século XV, - unha das sete das que se compoñen nese tempo o Reino de Galicia
e que permanecería ata a división territorial de 1822 -. A súa capital, a cidade de
Betanzos fundada no século XII, - única entidade poboacional da provincia con esa
categoría -, funcionaba como centro administrativo, non sendo difícil imaxinar a
influencia que exerceu, xa dende a súa fundación, no devir do territorio bergondés e da
súa poboación.
Por baixo, os cotos e xurisdicións, - cunha orixe baixo medieval e que perdurarán a
grandes trazos ata o fin do Antigo Réxime -, aparecen como formas de división
administrativa a través dos cales os señores, xa fosen laicos ou eclesiásticos, exercían o
seu poder a nivel local. Á altura do século XVIII – Catastro de Ensenada (1752) – o actual
territorio de concello de Bergondo estaba constituído polos seguintes : a xurisdición de
Betanzos: a cal era de reguengo (poder real), e a que pertencían as parroquias de:
Bergondo, Cortiñán, Moruxo, Vixoi e Rois, esta última de señorío mixto, é dicir,
compartido co poder señorial; a xurisdición de Miraflores: de señorío exercido pola casa
de Lemos, a cal pertencían as parroquias de Guísamo, Lubre e Ouces, esta última
compartida co señorío eclesiástico exercido polo mosteiro de San Martín Pinario; o coto
e xurisdición de Babío; constituída pola parroquia de Babío de señorío tanto laico,
exercido por varios señores, coma eclesiástico, do convento de Santo Domingo de Coruña.
Ademais destas xurisdicións tamén atopábase o coto de Peteiro onde señoreaba D
Bartolomé Boado.
Xunto a este complexo entramado de divisións político administrativas e xudiciais que
reflectían a superposición dos diferentes poderes señoriais nun mesmo lugar, no ámbito
rural o artellamento do espazo configúrase fundamentalmente a partires da parroquia
que aparece como célula básica da organización territorial rural e marco de referencia
para os seus habitantes. Unha rede parroquial que cubría todo o territorio estruturando
un hábitat rural disperso e fragmentario.
En termos xerais ao longo deste período a ocupación do territorio se densifica,
podéndose establecer una continuidade da distribución espacial do poboamento dende o
medievo ata a época recente cando se asiste a desarticulación do sistema agrario
tradicional.
Nunha sociedade estamental e campesiña propia do Antigo Réxime a pegada do poder
señorial maniféstase fisicamente no rural a través dos pazos e casas brasonadas, símbolo
por excelencia da clase local dominante: a fidalguía, dende os que exercían o control
das súas terras, as cales constituían a base económica dos pazos. Entre os séculos XVI e
XVIII ao mesmo tempo que as antigas torres e fortalezas medievais evolucionan con fin
de incrementar a súa monumentalidade e adaptarse á nova funcionalidade á que
responden – caso do Pazo de Mariñán e o Pazo de Armuño - levantaranse algúns pazos de
nova planta.
Será xa a partires do século XVIII cando a arquitectura pacega responderá a unha nova
lóxica, constitúese fundamentalmente como unha residencia temporal dunha nobreza
que habita nas cidades, practicamente desvinculada do campo e da terra que xa non é a
súa principal fonte de riqueza, ou dunha burguesía adiñeirada que imita a ésta. Nos
séculos XVIII e XIX levantáronse ou reformáronse por toda a zona numerosos pazos,
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destacando os de Armuño, Curro, Ouces, etc.
A CONSTITUCIÓN DO CONCELLO DE BERGONDO
A estrutura, política, económica e social propia do A. Réxime pervive ata a desaparición
dos señoríos e xurisdicións e en certos aspectos ata ben entrado o século XX. O novo
marco administrativo comeza a artellarse ao longo do XIX, así no ano 1822 a provincia
de Betanzos desaparece e pasa a formar parte da de A Coruña. A xénese do concello de
Bergondo tal e como hoxe está constituído terá lugar trala publicación no ano 1836 do
Real Decreto de 23 de xullo de 1835 polo que se establecía unha nova división municipal.
Nesta Bergondo constaba das actuais parroquias excepto a de Lubre, a cal acabará
incorporándose tralo período de observacións ao segregarse de Sada, publicándose a
constitución definitiva o 15 de xuño de 1836.
Ao longo do século XIX e durante as primeiras décadas do século XX o territorio de
Bergondo convértese en lugar de segunda residencia dunha burguesía asentada nos
núcleos urbanos próximos. Será o momento no que levanta as súas residencias (chalets,
quintas, vilas...) sen conexión xa con mundo agrario e rural seguindo uns modelos
construtivos que responden a novos gustos e ideais. Villa Julia, Quinta Cortón... dan
mostra desta certa “especialización” do territorio como lugar de segunda residencia
tanto nobreza como da burguesía adiñeirada e duns novos usos do territorio ligado ao
mundo urbano.
O FENÓMENO MIGRATORIO
Xunto con esta arquitectura tan presente no concello cabe destacar aquela vencellada a
dinámica migratoria dos séculos XIX y principios do XX. O concello de Bergondo non se
mantivo ao marxe do éxodo cara América que sufriu a Galicia durante ese período, sendo
os principais destinos migratorios dos bergondeses Bos Aires, a Habana e Nova Iorque.
Os migrantes retornados participarán na renovación da arquitectura do rural galego.
Xunto ás construcións residencias destes indianos, a vontade dos colectivos emigrados
por mellorar as condicións sociais e culturais das súas comunidades de orixe, levounas a
edificar en moitos casos escolas como son o caso da Senra e a escola de Lubre
promovidas respectivamente polo Centro de Instrucción y Recreo de Bergondo y sus
contornos e pola Sociedade Pro-instrucción Hijos de Lubre
A TERCIARIZACIÓN E AS DINÁMICAS URBANAS
Nas últimas décadas asístese a unha fonda mudanza nas bases socioeconómicas do
concello coa redución das actividades primarias en favor dunha certa industrialización e
tercerización da súa economía, á vez que se produce a súa integración na rexión urbana
de A Coruña e conurbanización Ártabra
Co desenrolo industrial, a partir dos anos 40 e 50, a poboación vai comezar a aliñarse en
torno das principais vías de comunicación, N-VI, N-651, Ferrol-Guísamo e AC-161 e AC162 Sada-Bergondo-Betanzos, formándose os principais núcleos lineais, que terán a súa
máxima expresión no concello no actual asentamento de Guísamo, na franxa costeira e
nos arredores de San Cidre e Carrio.
Xunto a estes crecementos lineais, téñense desenvolvidos unha serie de crecementos
residenciais suburbanos asentados na súa maioría sobre a estrutura tradicional que se
espallan por todo o territorio, dando lugar a unha paisaxe caracterizada por un
continuum de baixa densidade de vivendas unifamiliares sen vinculación coa actividade
agrícola, con especial incidencia na fronte costeira. Franxa de ocupación recente que da
conta dos novos usos do territorio e fai patente a escasa tradicional relación co mar e as
actividades pesqueiras no concello.
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2. PLANEAMENTO TERRITORIAL E SECTORIAL
Na realidade socioeconómica, estrutural e morfolóxica do noso territorio ten unha
implicación determinante a normativa urbanística e a sectorial, así coma o planeamento
territorial e municipal. Como ferramentas de ordenación, son unha radiografía da visión
e das inquedanzas do momento no que foron realizados, conformando un legado e unha
traza en moitos casos irreversible no territorio.
A Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia, establece os
obxectivos e instrumentos mediante os que se desenrolará a ordenación territorial da
Comunidade Autónoma.Para dito fin crea e regula os seguintes instrumentos:
• Directrices de ordenación do territorio (DOT).
• Plans territoriais integrados (PTI).
• Programas coordinados de actuación (PCA).
• Plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal (PS).
• Plans de ordenación do medio físico (POMF).

2.1. AS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO (DOT)
As Directrices de Ordenación do Territorio, aprobadas definitivamente en febreiro do
2011, constitúen o instrumento marco de planificación territorial ditando as pautas
espaciais de asentamento das actividades e precisando un modelo territorial. Axuntan
criterios e normas para que os plans urbanísticos municipais e os plans territoriais
supramunicipais se elaboren en coherencia cos obxectivos xerais e específicos do modelo
territorial galego.
O Modelo territorial:
Os obxectivos específicos de ordenación e coordinación territorial plásmanse nas
seguintes liñas estratéxicas:
-

Favorecer a compactidade, harmonizar o desenvolvemento das cidades e previr a
urbanización difusa

-

Fortalecer os núcleos tradicionais, o litoral e valorizar o territorio

-

Mellorar a accesibilidade, a mobilidade e as comunicacións no territorio

-

Frear o despoboamento rural e favorecer o reequilibrio territorial

-

Potenciar o sector primario como parte esencial do medio rural

-

Protexer o patrimonio natural e cultural

-

Incorporar a perspectiva do metabolismo urbano para unha maior eficiencia
ambiental.

-

Afianza-lo protagonismo exterior de Galicia

O sistema de asentamentos e infraestruturas básicas, basease na conformación dunha
rede urbana dinámica, rede de cidades sustentables baseadas na compactidade,
complexidade, eficiencia e estabilidade que ven xerarquizada en:
-

Rexión urbana

-

Áreas urbanas

-

Sistema urbano intermedio

-

Cabeceiras do Sistema urbano intermedio

-

Subcabeceiras do Sistema urbano intermedio

-

Nodos para o equilibrio do territorio

Neste sistema Bergondo encádrase dentro da Rexión Urbana Ártabra, no que segundo as
DOT: "
O seu tamaño demográfico é necesario para dotar de certa masa crítica o sistema
urbano galego, outorgándolle unha dimensión suficiente como para ocupar un papel
relevante entre os espazos urbanos europeos.
Constitúe un espazo supramunicipal de forte concentración urbana capaz de actuar
como centro de conexión entre os sistemas urbanos do Atlántico e do Cantábrico.
Está a desenvolver un dos sistemas portuarios máis importantes da fachada atlántica
europea.
Dende o punto de vista económico, o Conxunto Ártabro constitúe un dos máis
importantes conglomerados industriais de España, particularmente na industria da
enerxía, a construción e reparación naval, a confección e a metalurxia.
Así mesmo, a importancia acadada polos grupos empresariais e, ao seu carón, o
desenvolvemento do terciario económico e das grandes instalacións comerciais achega
ao conxunto un papel relevante nos fluxos interurbanos do Noroeste de España."
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Para a Rexión Urbana Ártabra, as DOT determinan diferentes estratexias nos eidos de:
-

Complementariedade entre os grandes nodos de Ferrol e A Coruña.

-

A mellora de redes de infraestruturas

-

Sistema ambiental

-

Os espazos naturais

-

Sistema intermedio de centralidades

En canto ó sistema intermedio de centralidades urbanas no ámbito da Rexión urbana
onde se atopa encadrado o concello de Bergondo, nas DOT óptase por seguir estratexias
de renovación, de fortalecemento e de mellora da imaxe urbana, así mesmo apóstase
por REFORZAR A COMPACIDADE E A CENTRALIDADE destas vilas intermedias por medio
de:
-

Articulación do sistema urbano brando, conectando itinerarios e redes de peóns
e ciclistas.

-

Mellorando e potenciando enclaves específicos (como poden ser no caso de
Bergondo, o espazo natural protexido, Betanzos-Mandeo.

-

Impulsando a autoprestación de servizos urbanos.

2.2. PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL (POL)
O Plan de Ordenación do Litoral, coma Plan sectorial de incidencia supramunicipal (PS).
ten por obxecto establecer os criterios, principios e normas xerais para a ordenación
urbanística da zona litoral baseada en criterios de perdurabilidade e sostibilidade, así
como a normativa necesaria para garantir a conservación, protección e posta en valor
das zonas costeiras.
O modelo territorial do POL, integra nos seus obxectivos as seguintes funcións:
-

Protexer e conserva-los recursos naturais do litoral, e o seu patrimonio cultural

-

Sinala-los ecosistemas litorais e as unidades xeomorfolóxicas e paisaxísticas, con
interese para a súa conservación e protección

-

Fixar os criterios, principios e normas xerais para a ordenación territorial dos
municipios costeiros

-

Elaborar unha normativa marco de ordenación, que regule os usos e actividades
localizados no ámbito costeiro.

-

Establecer un marco básico de referencia para a integración de políticas
territoriais e actuacións urbanísticas, así coma coordina-las súas actuacións

-

Constituí-la base para a elaboración dun Programa coordinado de actuación do
espazo litoral

2.01_Plan de ordenación do litoral. Modelo territorial

Co gallo de integrar Galicia no proxecto da Senda Europea GRE-9, “Cornixa Atlántica”
que propón unir cun percorrido peonil toda a costa desde San Petersburgo ata Lisboa, así
coma dotar dun recurso económico sostible o litoral, entre outros obxectivos, o POL
establece na disposición adicional 2º a posta en marcha pola Consellería competente na
materia a Senda dos Faros que ó seu paso pola rexión ártabra preséntase coma un
potencial recurso turístico e de revalorización da paisaxe, establecendo unha rede de
sendeiros claramente delimitados, accesibles e seguros, para o uso e gozo da sociedade.
No eido das especificacións dos Plans Xerais, o Plan de Ordenación do Litoral dita no Art.
60.- Desenvolvementos urbanísticos o seguinte:
1. Os desenvolvementos urbanísticos deberán xustificarse en función das necesidades
de crecemento municipal no marco dun desenvolvemento equilibrado e sostible, que o
planeamento urbanístico deberá garantir en coherencia coas determinacións do POL.
2. Unicamente se permitirán os desenvolvementos urbanísticos illados que teñan como
finalidade a recualificación das áreas identificadas para tal efecto neste plan, así
como a implantación illada de actividades produtivas, industriais, dotacionais e
empresariais de tal forma que se xere o mínimo impacto sobre o territorio.
3. O planeamento xeral velará por que os novos crecementos urbanísticos se formulen
de forma integral, con especial atención á morfoloxía, posición relativa e escala da
intervención e con modelos tipolóxicos que integren os principios, criterios e normas
xerais perseguidas para cada elemento do Modelo territorial deste Plan.
4. Cando por razóns derivadas da orografía e configuración do contorno no que se
atope o asentamento, o seu crecemento só poida ser en dirección á costa, o plan
dirixirá estes crecementos urbanísticos cara ás zonas con pendentes máis adecuadas,
atendendo a unha menor exposición e relación visual coa costa e, en todo caso,
evitando a presión sobre as áreas máis fráxiles e os espazos e elementos de valor recollidos neste Plan.
O modelo ditado por ambos plans integraranse nas liñas estratéxicas e determinacións do
novo planeamento municipal.

2.02_Plan de ordenación do litoral. Modelo de xestión
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UNIDADES DA PAISAXE LITORAIS
O POL, separa en diferentes escalas de aproximación as áreas de estudo, sendo estas: a
comarca costeira, os sectores costeiros e as unidades da paisaxe, que ó tempo divídense
en litorais e pre-litorais. No concello de Bergondo distínguens as seguintes unidades da
paisaxe diferenciadas que compre ter en conta:
SADA.
Unidade caracterizada por un relevo suave que contén a parroquia de Lubre dentro do
concello. Sen uns límites físicos de especial potencia que o delimiten visualmente, e
cunha importante rede fluvial que forma pequenos vales, con numerosas masas vexetais
de bosque de ribeira asociadas cunha clara diferenciación entre as características da
fronte litoral, cun patrón urbano de alta densidade edificatoria, e o modelo de
organización das valgadas interiores, mediante unha urbanización difusa apoiada na
densa rede de vías de comunicación. Existe unha clara dependencia funcional de toda a
unidade do núcleo urbano de Sada, cuxa importancia consolidouse cun crecemento
intenso do núcleo ao longo do litoral e cara Ouces, por mor da aparición de novas
actividades turísticas. Doutra banda, o retroceso da actividade agraria propiciou que o
modelo de desenvolvemento dos núcleos do interior abandonase os tradicionais
principios de compacidade, producíndose un fenómeno urbanizador de baixa densidade
ao longo das vías de comunicación.
Nesta unidade figuran elementos de alto interese natural e patrimonial, cunha elevada
diversidade e complexidade. Deste xeito, pódese ver con claridade como os numerosos
castros que encadran o ámbito establecen relacións visuais ao longo dos diferentes vales
até a fronte litoral.
BERGONDO.
Unha área fundamentalmente plana cunha importante elevación no centro, os Montes de
Reboredo, que condiciona a organización da paisaxe cunha rede viaria cunha forte
compoñente lonxitudinal que estrutura o territorio no eixo norte-sur, a ambos os dous
lados destes montes, cosendo os diferentes asentamentos tradicionais que soportou un
intenso crecemento de de vivendas unifamiliares illadas, asentándose alí onde antes se
producían actividades agrícolas e que se densifica na fronte litoral. Un territorio que
soporta unha urbanización dispersa de baixa densidade pero alta extensión por mor da
redución da actividade agrícola e o incremento da presión residencial, xa que novos
modelos de asentamento permiten e mesmo potencian a localización de residencias en
zonas afastadas dos conglomerados urbanos. Esta redución do uso agrícola permitiu o
incremento da superficie forestal, especialmente aos pés dos Montes de Reboredo e na
parte oriental da unidade. A presión residencial provocou unha redución da superficie
natural e unha transformación de antigas parcelas agrarias en soporte de
desenvolvementos urbanísticos. Acolle elementos naturais de especial valor, como a
praia de Gandarío, as frontes acantiladas que a rodean, o curso do Rego de Gandarío coa
vexetación de ribeira asociada, certas masas forestais que se distribúen inconexas polo
territorio e os Montes de Reboredo, un auténtico fito paisaxístico para toda a zona.
MORUXO.
Unidade con formacións areosas intermareais ao pé de cantís ao longo do litoral,
destacando a praia do Pedrido, cunha paisaxe de tapiz complexo que alterna usos
agrícolas e residenciais con pequenas masas boscosas, especialmente concentradas ao
longo do curso do rego Cabanés. Os asentamentos tradicionais manteñen a súa
morfoloxía orixinal, mentres que ao longo das vías de comunicación se deu un fenómeno
de colonización mediante tipoloxías residenciais desvinculadas das actividades
agroforestais. Os límites visuais están marcados ao sueste polo Monte de Aldao, mentres
que ao oeste a estrada C-0807 acouta a paisaxe permitindo unha conexión visual coas
terras de Bergondo até os montes de Reboredo. As dinámicas que se rexistran neste
territorio teñen que ver, sobre todo, co cambio de uso de certas áreas e coa aparición
de novas actividades. O abandono dos labores agrícolas propiciou que aparecesen novas
masas arbóreas alí onde antes só había parcelas de cultivo. Do mesmo xeito, a canle do
rego Cabanés viu potenciada e consolidada a súa vexetación de ribeira pola redución da
presión agraria, e zonas do litoral que antes estaban traballadas presentan agora
vexetación costeira propia das formacións acantiladas. Aínda que se trata dunha
contorna fortemente antropizada, o conxunto mantén unha coherencia paisaxística e
permite unha lectura unitaria. Salvo determinados impactos puntuais, pódese considerar
como unha unidade homoxénea, na que a evolución dos usos e modelos de ocupación do
territorio non borrou completamente as trazas dos modelos tradicionais. O enclave
litoral de Moruxo foi considerado como Núcleo de Identidade Litoral, con visións
lonxitudinais do litoral da unidade, ademais de permitir unha perspectiva longa cara ao
interior do val de Cabanés e da vertente oposta da ría de Betanzos, incluíndo así a visual
do Espazo de Interese Paisaxístico de Punta Xurelos. O alto de Monte de Aldao permite
dominar o conxunto da paisaxe, apreciando o descenso da ladeira e a depresión do val
cara á costa, así como toda a fronte litoral até a Punta de Moruxo e en definitiva o perfil
costeiro da ría de Betanzos.
MARISMA DE BETANZOS.
Unha paisaxe singular de fondo de ría que presenta características diferenciadoras pola
súa extensión e pola relación que mantén coa cidade de Betanzos. A presenza deste
núcleo no extremo sur caracteriza funcional e visualmente o territorio, á vez que serve
para pechar a escena, xunto cos claros límites xeográficos que, especialmente cara ao
oriente, delimitan a unidade paisaxística. O resto do territorio estrutúrase mediante
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unha malla de asentamentos menores asociados ás súas respectivas agras de cultivo. As
novas infraestruturas de comunicación, como a autoestrada AP-9, supoñen novas
relacións funcionais con territorios máis afastados. A ría de Betanzos supón unha paisaxe
de excepcional valor ecolóxico, xa que é o mellor exemplo de sistemas intermareais de
chaira lamacenta que figuran no conxunto do Golfo Ártabro.

2.3. ESTRATEXIA DA PAISAXE
CARACTERIZACIÓN DA PAISAXE. GRANDES ÁREAS E COMARCAS PAISAXÍSTICAS.
O concello das Bergondo atópase na súa totalidade, segundo o mapa das Grandes Áreas e
Comarcas paisaxísticas de Galicia, dentro da Grande Área paisaxística do Golfo Ártabro.
A súa posición costeira determina a caracterización paisaxística, ben pola propia
presenza do litoral, ben polas diversas influenzas que este exerce nas súas dinámicas
(socioeconómicas, climáticas,...). A súa división en dúas comarcas paisaxísticas ben
diferenciadas é debida a unha grande diversidade xeográfica, estética e funcional nunha
superficie relativamente pequena, característica propia dos espazos litorais. Esta
ausencia de homoxeneidade tradúcese en dúas comarcas paisaxísticas con presenza no
concello. Os principais tipos de paisaxe do Golfo Ártabro en canto a superficie son
aqueles que combinan a morfoloxía de formas suaves propias deste litoral, unhas
cubertas do solo relacionadas cunha forte humanización do territorio (hábitat
diseminado ou agroforestal) e unha climatografía temperada. A combinación destas tres
variables configura a área caracterizada pola suavidade de formas e de condicións
climáticas, factores clave para explicar a outra compoñente da ecuación: a ocupación
intensa e continuada no tempo e no espazo deste sector.
-

-

O Golfo Ártabro litoral, correspondente case na súa totalidade coas parroquias
de Lubre, Ouces, Moruxo, Babío, Bergondo, Rois e Vixoi, unha comarca
paisaxística caracterizada polo predominio dun hábitat diseminado con base
nunha estrutura tradicional de eidos dispostos en bancais e socalcos e cunha alta
densidade de ocupación onde as zonas agrícolas puras son case inexistentes e
cunha ampla penetración de novas influencias. O principal tipo paisaxístico
presente é o Litoral Cántabro-Atlántico, hábitat diseminado e clima
termotemperado.
O Golfo Ártabro interior, correspondente case na súa totalidade coas parroquias
de Guísamo e Cortiñán. O principal tipo paisaxístico presente é o de Vales
sublitorais, mosaico agroforestal e Mesotemperado inferior.

2.4 ANÁLISE DAS AFECCIÓNS SECTORIAIS
PLAN DIRECTOR REDE NATURA 2000
Formúlase como o instrumento de planificación, ordenación e xestión en rede das Zonas
Especiais de Conservación (ZEC) e das Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA)
de Galicia. Dentro do concello de Bergondo atópase o “ZEC Betanzos-Mandeo
(ES1110007)” compartido cos municipios de Betanzos e Paderne, cunha superficie total
de 864,59 Ha. Bergondo presenta a maior parte do seu litoral (nas parroquias de
Bergondo, Moruxo e Ouces) dentro deste ZEP da “Rede Natura 2000”.
ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS
A rede galega de espazos naturais protexidos representa ao redor do 12% da superficie
do territorio galego, e recóllense os espazos naturais que dispoñen dun réxime especial
de protección en virtude das diferentes normativas autonómicas, estatais ou
comunitarias así como convenios internacionais.
Dentro do concello de Bergondo atópase un espazo protexido, o máis sobranceiro do
litoral municipal e comarcal, formando parte da Rede Galega de Espazos Protexidos,
baixo a figura de Zona de Especial Protección dos Valores Naturais do BetanzosMandeo.
PLAN HIDROLÓXICO DE GALICIA COSTA
O ámbito de vixencia deste Plan é o horizonte 2015-2021 e afectaría á conca do río
Mandeo dentro do Sistema de explotación Río Mandeo e Ría de Betanzos de 617km2.
Os seus obxectivos xerais son a consecución do bo estado e a axeitada protección das
masas de auga da demarcación, a satisfacción das demandas de auga e o equilibrio e
harmonización do desenvolvemento rexional e sectorial.
Estes obxectivos acádanse protexendo a calidade dos recursos, economizando o seu
emprego e racionalizando os seus usos, en función da capacidade de asimilación do
sistemas acuático.
PLAN SECTORIAL HIDROELÉCTRICO DAS CONCAS DE GALICIA COSTA
Aprobado pola Xunta de Goberno de Augas de Galicia o 17 de outubro do ano 2000, ten
coma obxecto o de ordenar as instalacións de aproveitamento hidroeléctrico aos que
Augas de Galicia outorgue a correspondentes concesións. Actualmente se atopa en
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revisión.
Ainda que no Concello de Bergondo estritamente non existen encoros ou minicentrais, o
Plan sectorial hidroeléctrico das concas de Galicia-Costa sí recolle centrais ao longo do
curso do río Mandeo: La Castellana con titularide de UE FENOSA SA (potencia 1.333 KVA).
O INEGA recolle así mesmo o Salto de Gomil.O plan estratéxico da provincia de A Coruña
recolle duas centrais no Mandeo CH Mandeo-Zarzo, CH La Castellana e Salto de Gomil
(Union Fenosa Generación).
PLAN SECTORIAL EÓLICO DE GALICIA (PSEGA).
O Plan Sectorial Eólico (PSEGA) non reserva en Bergondo ningunha área para o
desenvolvemento de parques eólicos. No seu anexo se recolle unha actuación industrial
vencellada a producción de multiplicadores para os aeroxeneradores no ámbito
municipal (Fábrica multiplicadores (TEGSA) - empresa Made)
PLAN DIRECTOR DO AEROPORTO DA CORUÑA.
O Aeroporto de a Coruña, de interese xeral do Estado segundo o artigo 149.1.20.ª da
Constitución Española e o Real Decreto 2858/1981, do 27 de novembro, sobre
calificación de aeroportos civís; é un aeroporto civil internacional con categoría OACI
(Organización de Aviación Civil Internacional) “4-C”.
O aeroporto de A Coruña atópase situado no concello de Culleredo. A terminal
aeroportuaria atópase a 17 km do centro de Bergondo. No planeamento deberán terse en
conta as servidumes derivadas da súa posición e o expresado no Plan Director do
Aeroporto de A Coruña.
As servidumes aeronáuticas definidas polo RD 374/1996 afectan en case a súa totalidade
ao termo municipal de Bergondo (Límite da superficie de aproximación intermedia NDB-1
elevación 370m / Límite de superficie de aproximación frustrada ILS / Límite de
superficie de aproximación frustrada NDB-1). Actualmente está en estudo unha proposta
de servidumes aeronáuticas que propón unha redución importante do ámbito municipal
afectado.
PLAN DIRECTOR DE ESTRADAS DE GALICIA (2008)
Establece o marco de referencia para o desenvolvemento das estradas en Galicia, en
consonancia co Plan Estratéxico de Infraestruturas proposto polo Ministerio de Fomento
para o período 2005 -2020.
PLAN DE MOBILIDADE E ORDENACIÓN VIARIA ESTRATÉXICA (PLAN MOVE)
Aprobado no 2009 que planifica de xeito factible, as melloras no transporte e
accesibilidade na Comunidade Autónoma Galega.
PATRIMONIO CULTURAL
-

Lei 5/2016, do 4 de maio,do Patrimonio histórico de Galicia. Ten por obxecto a
protección, a conservación, o acrecentamento, a difusión e o fomento do
patrimonio cultural de Galicia, así como a súa investigación e transmisión a
xeracións futuras. Teranse en conta todos os elementos de carácter
arquitectónico e arqueolóxico inventariados pola Subdirección Xeral de
Conservación e Restauración de Ben Culturais, os detallados nas NNSS.

-

Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio
cultural de Galicia. Ten por obxecto a regulación do Inventario xeral do
patrimonio cultural de Galicia e do procedemento de inclusión de bens no dito
inventario.

O PLAN SECTORIAL DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE GALICIA
Plan sectorial aprobado o 30 de abril do 2014, cita os seguinte obxectivo:
"O obxecto do Plan Sectorial é determinar onde se desenvolverá nos próximos anos o
solo empresarial.
De acordo co modelo territorial establecido polas directrices de ordenación do
territorio, o plan trata de compatibilizar o desenvolvemento de solo empresarial en
Galicia coa defensa do ambiente, a paisaxe e o patrimonio cultural, mediante a
avaliación da viabilidade de cada unha das actuacións previstas e a análise da
capacidade de acollida de todo o territorio galego".
No caso concreto de Bergondo, o PSOAEG recolle o Polígono industrial de Bergondo xa en
funcionamento (882.000 m2). Nos concellos da contorna define en Betanzos a ampliación
1 (41.000 m2) -xa en funcionamento- e 2 (99.565 m2) -en execución-, do PE Piadela
Norte, (141.026 m2) -xa en funcionamento-, o PE Piadela Sur con 3 fases: Fase 1
(1333.190m2), Fase 2 (155.308m2) e Fase 3 (103.502 m2) -en funcionamento todos eles-.
En Cambre o PS -ERZANA SL- (36.796 M2), o PS SAU-13 –Comercial F3- (73.000 m2) ambos en tramitación-. En Cambre-Sada o PI Espírito Santo (643.103m2) xa en
funcionamento. En Sada o PI Arco Iris (122.000 m2), definido como asentamento
industrial á marxe do planeamento e o SAU15 (446.843 m2) en estudo. (Superficies
segundo as fichas recollidas no PSOAEG)
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LEI 7/2012, DO 28 DE XUÑO, DE MONTES DE GALICIA
Esta Lei ten por obxecto establecer o marco normativo dos montes ou terreos forestais
existentes na Comunidade Autónoma de Galicia, de conformidade co establecido na
Constitución Española, no Estatuto de Autonomía de Galicia e na estatal Lei 43/2003, do
21 de novembro, de montes. A Lei será de aplicación a todos os montes ou terreos
forestais do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Os montes veciñais en man
común rexeranse polo disposto nesta Lei, en todo o que non estea expresamente
regulado pola súa lexislación específica."
LEI 6/2011, DO 13 DE OUTUBRO, DE MOBILIDADE DE TERRAS
“O Banco de Terras de Galicia é un instrumento creado pola Consellería do Medio Rural
co que se pretende regular o uso e aproveitamento de fincas con vocación agraria, co
dobre obxectivo de evitar o seu abandono e de poñelas a disposición de todas aquelas
persoas que necesiten terra para usos agrícolas, gandeiros, forestais,de conservación
da natureza e patrimonio ou outros usos de interese social. A función principal do
Banco de Terras é a de dinamizar e mediar entre as persoas propietarias e aquelas que
precisan terras, así como dar garantías, confianza e seguridade na xestión e no uso das
fincas.”
LEI 12/2001, DO 10 DE SETEMBRO, DA MODIFICACIÓN DA LEI DE CONCENTRACIÓN
PARCELARIA PARA GALICIA
Segundo o primeiro artigo da Lei, esta ten por obxecto "dispoñe-la concentración e
ordenación dos predios rústicos, co fin de promove-la constitución e o mantemento das
explotacións cunhas dimensións suficientes e características axeitadas, tentando ampliala súa superficie territorial, manter e incrementa-la capacidade produtiva do campo,
ordenando axeitadamente as explotacións agrarias, respectando o medio ambiente,
tentando reordenar racionalmente os cultivos baixo a perspectiva da utilidade
económica e social, e tendo en conta o obxectivo de fixa-la poboación no medio rural,
con base en facer rendible a actividade produtiva".
Esta Lei é de aplicación en tódolos predios rústicos, o proceso de concentración
parcelaria para unha zona acordarase mediante decreto polo Consello da Xunta, logo do
preceptivo informe e proposta da consellería competente en materia de agraria.
No Concello de Bergondo realizouse unha Concentracion Parcelaria en Piadela – Cortiñán
que afecta a parte da parroquia de Cortiñán
DECRETO 134/98, DO 23 DE ABRIL, DE POLICÍA SANITARIA MORTUORIA
É obxecto de dito decreto a regulación da policía sanitaria mortuoria na Comunidade
Autónoma de Galicia, en canto a:
Toda clase de prácticas e condicións técnico-sanitarias que cumpriran tanto na
manipulación de cadáveres, como nas condicións físicas dos lugares de enterramento,
transporte, cremación, etc e as normas sanitarias no tratamento dos restos cadavéricos.
En concreto, no artigo 47 defínese a zona de protección coa que contarán os cemiterios
en caso de nova creación ou ampliación (exceptuando aqueles que foran autorizados
antes da entrada en vixencia deste decreto), que será unha franxa de 50 metros de largo
totalmente libre de todo tipo de construción, medida a partir do peche exterior do
cemiterio.

2.5 ANÁLISE DO PLANEAMENTO DOS MUNICIPIOS LIMÍTROFES
Nas distintas fases de redacción do planeamento xeral, é imprescindible o coñecemento
da realidade comarcal e dos concellos limítrofes co gallo de poder establecer liñas de
acción conxunta e dun modelo urbanístico coherente.
Tan só os concellos de Abegondo e Paderne, contan cun Plan de Ordenación Municipal de
Ordenación, o resto deles ao igual que Bergondo contan cunhas normas subsidiarias de
mediados da década dos 90 aproximadamente.
A grandes trazos a situación urbanística dos concellos que limitan con Redondela, é a
seguinte:
SADA
Cunha superficie de 27,4 Km² e unha poboación no 2016 de 15.150 habitantes ten
vixentes as NSP con aprobación definitiva o 10 de xaneiro de 1997. Dito documento
atópase na actualidade afectado por Decreto 29/2006 do 16 de febreiro publicado no
DOG con data 23/02/2006 polo que se suspende a vixencia das NSMP de Sada e se aproba
a ordenación urbanística provisional ata a entrada en vigor do novo planeamento.
Modificado por Decreto 193/2008 do 28 de agosto -DOG 08/09/2008-.
Nos últimos anos se estivo a redactar un novo Plan Xeral para este Concello, con
aprobación inicial en decembro de 2012 e publicación do documento previo á aprobación
provisional en abril de 2015, polo que unha vez aprobado, actualizarase no presente
documento e estudarase en detalle e mais polo miúdo aquelas zonas de contacto con
Bergondo, có obxectivo de compatibilizar a estrutura de ambos concellos e dos usos dos
solos adxacentes.
2.03_Determinacións urbanísticas nos concellos limítrofes
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Na actualidade a clasificación limítrofe no concello de Sada delimita diferentes clases de
solo. O solo urbano residencial de Sada linda directamente co núcleo rural de Costa de
Ouces e solo de núcleo rural de XXX co núcleo rural de Espírito Santo, ámbitos nos que
sería desexable unha ordenación coordinada.
Entre os polígonos industriais PI de Bergondo e ao PI Piadela e cara ao norte no límite co
SUI-02, SUI-03 e UR-I1, atópanse ámbitos delimitados de solo industrial, delimitacións
menores de solo urbano e sectores para desenvolvemento de urbanizable. Os sectores do
urbanizable colindante co PI de Bergondo e o PI Piadela -SAUI-5- non están desenvoltos
aínda que si teñen edificadas algunhas das parcelas con acceso directo a viario. O que
está en execución é o sector b, contiguo ao UR-I1 de Bergondo. Solos rústicos: na súa
maior parte de protección de augas (Rego Maior?!, límite natural entre ambos concellos),
aínda que tamén de protección forestal, agropecuaria, de patrimonio e común.
CAMBRE
A superficie deste concello abrangue 40,7 Km² e contando cunha poboación no 2016 de
24.141 habitantes. As NSP aprobadas definitivamente a 27 de xullo de 1994, aínda están
vixentes.
En xeral no bordo co concello de Bergondo o solo está clasificado como solo rústico
común, exceptuando tres solos urbanizables industriais ao lado da parroquia de Guísamo,
e un urbanizable residencial de baixa densidade colindando coa devandita parroquia. Os
urbanizables industrias correspóndense co ámbito do PI Espírito Santo, estando
executados só dous dos sectores.
ABEGONDO
Este concello veciño, de tan só 5.533 habitantes en 2016 repartidos nunha superficie de
83,9 Km² é, despois de Arteixo, o concello con maior superficie natural da bisbarra e, en
contraposición, o de menor número de habitantes, despois de Paderne.
O PXOM aprobado definitivamente o 14 de setembro de 2012 ordena o territorio deste
termo municipal sito ao sur de Bergondo. O documento clasifica o solo limítrofe como
rústico de diferentes categorías, no límite común con Cambre, de protección de
infraestruturas -afección da AP-9- e no resto como proteccións forestal, de augas, de
paisaxe e de espazos naturais.
BETANZOS
Betanzos, capital da comarca límitrofe, conta cunha relativamente pequena superficie
de 24,2 km² e unha poboación de 12.966 habitantes no 2016. A día de hoxe ten vixentes
as NSP con aprobación definitiva 27 de xuño de 1996 e texto refundido adoptado polo
pleno da corporación municipal con data 03/11/2006 polo que se clasifica como solo
urbano non consolidado e se lle aplican as directrices de ordenación do artigo 35.1 das
NSP, a finca afectada polo recurso 02/6574/96 e sentenza 713/1999 da sección segunda
da sala do contencioso-administrativo do TSXG.
O solo colindante coas parroquias de Guísamo e Cortiñán está clasificado na meirande
parte como rústico común. O núcleo rural de Viladesuso en Betanzos atópase case
contiguo co de O Casal en Cortiñán. No límite coas parroquias de Cortiñan-Vixoi está o
urbanizable industrial do polígono industrial de Piadela –executado-, contiguo ao tamén
urbanizable UR-I1 –non executado- sito entrambas parroquias. O resto do límite con Vixoi
e Bergondo está clasificado como rústico de protección común, forestal, de augas e de
espazos naturais na beira d marisma.
PADERNE
Cunha superficie de 39,8 km² e unha poboación no 2016 de 2.445 habitantes ten vixente
o PXOM con aprobación definitiva o 8 de abril de 2009.
Neste caso, o espazo natural Betanzos-Mandeo catalogado como ZEC pola Rede Natura
2000, define o límite natural con Bergondo. En consecuencia o planeamento xeral de
Paderne clasifica o ámbito limítrofe como rústico de protección natural.
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3.ESTUDO DO MEDIO
3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO MEDIO RURAL
3.1.1. XEOGRAFÍA
O termo municipal de Bergondo abrangue unha extensión duns 32,2 km2. Pertence á
comarca de Coruña, na provincia de Coruña. O concello de Bergondo limita cos concellos
de Sada e Cambre polo oeste, Abegondo polo sur, Betanzos e Paderne polo sur e sueste,
e coa parte interior da ría de Betanzos, polo este. Pertence ó partido xudicial de
Betanzos, e tradicionalmente formaba parte da súa comarca, mais as relacións
económicas e funcionais vincúlanno á Área metropolitana da Coruña.
Está composto por 9 parroquias: Babío, Bergondo (onde se sitúa a capital do municipio),
Cortiñán, Guísamo, Lubre, Moruxo, Ouces, Rois e Vixoi. Entre todas suman 72 entidades
de poboación. A densidade de poboación é de 190,31 hab/km2.
A altitude do termo municipal vai desde o nivel do mar, nas marxes da ría de Betanzos,
aos 186 metros sobre o nivel do mar no ermida de Santa Marta de Babío. Tamén son
elevados os altos do Espírito Santo, de 177 metros e do Armuño de 187 metros.

COORDENADAS QUE DEFINEN o NÚCLEO
Coordenada

SO

NL

X

412.078

415.327

Y

4.588.268

4.591.081

Forma parte, nunha grande extensión, do sector costeiro da península de Oleiros-SadaBergondo. Presenta unha xeoloxía formada principalmente por xistos e unha variedade
topográfica de formas suaves e pequenos outeiros.
Na costa contrastan sectores de cantís baixos e abertos ao océano e grandes areeiras
cunha rede hidrográfica de ríos moi numerosos mais de pequena extensión, destacando o
Maior, o Cabanés e o de Gandarío, que verten cara ao norte. A costa da ría, tras o
Pedrido, é unha gran xunqueira onde verten conxuntamente o Callou, o Miodelo e o
Xaralleira. A maioría destes ríos teñen as súas fontes e mananciais no termo municipal.
Tamén unha pequena rede do concello de escaso percorrido verte no Encoro de Cecebre
(Regos de Viovieiro e Baldomir).
Os asentamentos distribúense densamente nas aberturas das valgadas costeiras ou
dentro das brechas dos vales principais, cunha grande variedade de situacións miúdas,
xuntándose os eidos das aldeas dun val a outro por riba dos cumios interfluviais ou ben
quedando separados por anacos de terreo forestal.
Ditas áreas forestais, de orixe inculta, ocupan tanto as áreas altas como algunhas
ladeiras de pouca inclinación ata o fondo dos vales sen que exista unha orde dominante
clara se non a derivada dunha alta ocupación do terreo dende antigo.
3.1.2. CLIMATOLOXÍA
A zona climática en onde se atopa Bergondo, é a Oceánica húmida. O clima adscríbese
na súa totalidade ao dominio climático Cálido e Subhúmido, con temperaturas suaves,
escasa oscilación térmica (uns 8ºC), frecuentes precipitacións e alta humidade relativa.
En función da Evapotranspiración (ETP) anual esta zona catalógase como unha rexión
térmica de tipo mesotérmica I.
A temperatura media anual do últimos 5 años é duns 13,4ºC e a oscilación térmica media
sitúase entre 12,5ºC e 13,5ºC. Máximas próximas aos 34º C e mínimas de non menos de 0º
C (-1,8 en 2010).
As precipitacións acumuladas ao longo do ano rexistran valores medios de 1.000 mm (722
mm en 2010 e 1.472 mm en 2013), cun máximo en inverno e un mínimo en verán.
Non obstante o clima varía lixeiramente se a zona é costeira, cunha situación de abrigo e
de baixa altitude, ou do interior, onde o clima sofre unha certa continentalización,
cunhas temperaturas máis baixas e unha maior oscilación térmica, aínda que non menor
dos 10ºC.
Os ventos do suroeste traen chuvias copiosas mentres que os ventos do nordeste son os
responsables da humidade e da moderación térmica que caracteriza este microclima
durante os meses estivais.

6.01_Relevo e asentamentos
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3.1.3. XEOLOXÍA E LITOLOXÍA
XEOLOXÍA
Bergondo, e a comarca de A Coruña, sitúanse na unidade xeolóxica de Galicia- Tras Os
Montes, unha das subzonas que conforman o Macizo Hespérico. Atópase formado por
materiais precámbricos e paleozoicos de máis de 500 millóns de anos de antigüidade e
que sufriron intensas deformacións coa oroxenia Hercínica, fai uns 400 millóns de anos.
A unidade xeolóxica de Galicia-Trás-os-Montes está constituída por un conxunto de
láminas alóctonas que nunha segunda fase de deformación hercínica provocou o seu
cabalgamiento sobre a unidade xeolóxica da zona Centroibérica, con materiais de
procedencia variada, entre outros ofiolíticos de cortiza oceánica, e clasificados dentro
da serie do complexo “Ordes”, basicamente xistos e gneises.
En termos xerais, os materiais da zona están compostos por xistos de varios tipos,
cuarzo-xistoso e metagrauvacas, nunha sucesión con niveis turbidíticos. Ao haber sufrido
polo menos dúas deformacións, é difícil precisar outras estruturas sedimentarias como
estratificación cruzada, aínda que si observouse estratificación gradada.
Durante a oroxenia Hercínica estes materiais desenvolveron dúas fases de deformación,
ademais dun metamorfismo rexional de baixa presión, que deu lugar a transformación
dos granitoides en gneises. Neste período, tanto no momento da deformación como
posterior a ela, ten lugar o emprazamento de masas graníticas que poden dan lugar a
metamorfismo de contacto. Ao final do ciclo Hercínico obsérvase unha compresión N-S.
Durante o Mesozoico o Macizo Hercínico experimenta un acusado proceso erosivo,
quedando como trazo morfolóxico máis antigo da etapa poshercínica o nivel dos cumios
das serras da rexión. Caracterízase por unha etapa de descompresión da codia que xera
sistemas de fracturación SO-NL e N-S. Finalmente, durante o cuaternario continúa o
proceso de desmantelamento e erosión, sendo acusado no Plistoceno diversas etapas
glaciais-interglaciais que propiciaron trazos xeomorfolóxicos de niveis de erosión e
sedimentación detrítica en medio costeiro e fluvial.
XEOMORFOLOXÍA
O relevo e a xeomorfoloxía do Concello de Bergondo vén determinado tanto pola
litoloxía, como polas estruturas tectónicas que as afectan.
O releve é relativamente suave, chamado como releve “penechaira galega”, que en
realidade trátase de acumulación de sedimentos e non só dun proceso erosivo, polo que
o termo “penechaira” non é un termo moi axeitado. Si que a erosión formou os vales
máis ou menos abertos dos ríos e regos do concello.
A facilidade de erosión dos xistos provoca estes releves suaves, con algúns montes
alombados sen grandes resaltes. Boa parte do concello atópase por debaixo dos 100 m de
altitude, salientando o monte Babío, con 189 m, e o monte de Armuño, tamén con 189 m
de altitude, como as cotas máis elevadas. Este último totalmente rodeado polo polígono
industrial de Bergondo.
LITOLOXÍA
Os principais elementos litolóxicos de Bergondo son os xistos de Ordes, as metagrauvacas
e os paragneis. Na costa, destacan as marismas e algúns cursos fluviais, ademais dalgúns
depósitos aluviais cuaternarios.
Nunha pequena zona ao sur do concello, aparecen algunhas gravas e areas, e nunha
única localidade, un granofel alcalino.
Entre outras litoloxías, as principais son:

PÁX.

-

Serie de Ordes. Serie metasedimentaria constituída por anfibolitas, cuarcitas
negras grafitosas e piritosas, metapsamitas, metapelitas e conglomerados. A
serie é basicamente detrítica, con xistos, cuarzo-xistosos e metagrauvacas nunha
sucesión rítmica con niveis turbidíticos de gran potencia, con granulometrías de
tamaño medio e fino, que adoitan orixinar areas finas e limos.

-

Xistos e paragneises con algunhas parafibolitas intercaladas (PC-CA) do
denominado complexo Noia. Estas rochas constitúen os metasedimentos do
Complexo e esténdense desde o N ao S do mesmo. Son rochas sedimentarias que
sufriron diversas recristalizacións metamórficas. A forman minerais de cuarzo,
plaxioclasa, biotita e moscovita con outros accesorios. Nos gneis predomina o
feldespato potásico e todos presentan diferentes graos de xistosidade.

-

Granófels (Mq). De composición mineralóxica semellante ás metasamitas ou
metagrauvacas, mais máis masivas e recristalizadas. Localízanse nun pequeno
punto cerca de Rois.

-

Anfibolitas (A1). Parece tratarse de alternancias de filóns capa ou diques
subparalelos aos xistos, moi ricos en anfibolita. Localízanse nas proximidades da
ría de Betanzos.

-

Microconglomerados, areas e areas arxilosas (Tb2Q), do pliocuaternario, de idade
Plioceno-Plistoceno. Localízanse só en Cortiñán, preto de Viladesuso.

-

Rochas filonianas postectónicas (q). Un pequeno filón de seixo que corta con
baixo grao de oblicuidade ás estruturas. Localízase nun pequeno punto preto de
Rois.
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-

Materiais e formacións do Cuaternario (Q, QM, Q2AI, QCI-P, QF-I). Froito da
erosión das rochas, de orixe máis recente (até 10.000 anos) e que se depositan
nos fondos fluviais dos ríos, marisma, praias,... dando lugar a depósitos
detríticos:

-

Depósitos recentes eluvio-aluviais (Q). Compostos por limo, arxila e grava froito
da alteración e disgregación dos xistos, gneises e granitos. Localízanse en
valgadas, canles actuais e depresións.

-

Sedimentos de marisma e plataforma intermareal (QM). Limos moi ricos en
materia orgánica, localizados na terminación da ría de Betanzos. Diferéncianse
dous tipos: un afectado pola oscilación diaria da marea e outro afectado só pola
subido do nivel das augas en mareas vivas.

-

Sedimentos de cordón litoral-praias (QCI-P)

-

Sedimentos aluviais de arxilas e arenas con cantos (Q2AI)

PUNTOS DE INTERESE XEOLÓXICO (PIX)
No Concello de Bergondo non se localizan puntos de interese xeolóxico.
Aínda que se poden salientar a posibilidade da presenza de bosques fósiles nas praias do
municipio, xa que segundo Vidal fai uns 6.000 anos o nivel do mar encontrábase uns 5
metros ou menos debaixo do actual nivel. E de feito xa se atoparon algunhas árbores de
máis de 5.000 anos de antigüidade nalgunhas praias próximas (Ponzos, en Ferrol; Seselle,
Ares; ou Riazor, A Coruña) (na figura adxunta sinálanse algúns dos bosques fósiles
descubertos).
No POL tamén se consideran as Marismas de Betanzos como de interese xeomorfolóxico.
EDAFOLOXÍA
Seguindo os criterios de clasificación dos solos da Soil Taxonomy da USDA (Departamento
de Agricultura dos EUA, 1987), e debido ao predominio de substrato de carácter ácido,
con una alta tendencia a la podsolización, os solos dominantes en Bergondo son de tipo
regosol (Orthents) e cambisol.
Nas partes máis elevadas, sobre materiais graníticos, a parte de cambisois tamén hai
umbrisois (ferrálicos, háplicos e acrisoles úmbricos).
Nas vertentes dos principais regos, como o rego Maior e Xaralleira, aparecen fluviois por
acumulación de sedimentos coluviais e aluviais
Nas marismas e partes máis altas das ladeiras, os solos son máis pobres e delgados, con
leptosois na parte máis elevadas, sobre xistos e con maior pendente, e fluvisol en zonas
encharcadas.
O solo de interese agrícola é moi escaso, polo que a súa conservación reviste un maior
interese.
HIDROLOXÍA
O principal curso de Bergondo é o río Mandeo, cunha lonxitude de 25 quilómetros
caracterizado por bosques de ribeira ben conservados e poboaciónspor as importantes
poblacións de salmón (Salmo salar), no curso baixo do río, do escualo (Chondrostoma
polylepis) e do melgachos (Rutilus arcasii). Na súa desembocadura destacan as
marismas, principalmente formadas por extensos xuncais, que son parada e zona de cría
de numerosas especies de aves.

AUGAS SUPERFICIAIS
O Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Galicia Costa do ciclo 2015-2021, foi
aprobado por Real Decreto 11/2016 do 8 de xaneiro. Con data 18 de febreiro de 2016
publícase no DOG nº 33 a Orde de 29 de xaneiro de 2016 pola que se dispón a publicación
da normativa do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa. A partir
do plan hidrolóxico do ciclo anterior (2009-2015) (Real Decreto 1332/2012), revisáronse
e actualizáronse os contidos de acordo ao establecido na normativa de aplicación
vixente e seguindo as indicacións proporcionadas pola Comisión Europea aos organismos
de bacía dos estados membros.
O termo municipal de Bergondo, no marco da división territorial hidráulica de Galicia,
atópase integramente nas bacías da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, e segundo a
clasificación hidrolóxica establecida polo Plan Hidrolóxico Galicia-Costa (PHGC) está
integrado maioritariamente no sistema de explotación 12 río Mandeo, ría de Betanzos, e
ao sur do concello no sistema 11 río Mero, Arteixo e ría da Coruña. Uns cursos fluviais
verten na ría de Betanzos, e os do sur na ría do Burgo que se une á ría da Coruña. A ría
de Betanzos considérase masa de auga de Transición natural.
O sistema de explotación número 12, Río Mandeo e Ría de Betanzos, é un dos sistemas
máis importantes da Demarcación Hidrográfica de Galicia‐Costa, e ten unha superficie
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de bacía hidrolóxica de 617 km2. O volume de precipitación media total sobre ela é de
887 hm3/ano na serie 1980/81‐2011/12, dos cales 377 hm3 /ano (42%) retornan á
atmosfera a través da evaporación e o resto convértense en escorremento superficial e
subterránea.

O sistema sitúase sobre as masas de auga subterráneas “Coruña‐Betanzos‐Ares‐Ferrol” e
“Mero‐Mandeo”, cuxos recursos renovables son de 204 hm3 /ano e 153 hm3 /ano
respectivamente.
Pódense diferenciar seis pequenas cuncas dos ríos de curso bastante curto: MendoMandeo, Xaralleira, Ares e Río da Ponte, a norte e leste, mentres que o sur del concello,
Encoro de Cecebre e Rego de Gandara.
As cuncas que desembocan na ría de Betanzos son:
O río Mendo-Mandeo, cuns 31,34 km, é o curso fluvial principal, e desemboca na ría de
Betanzos.
O rego da Brea, da Xaralleira, da Collau, de Miodelo (cunca do río Xaralleira), cuns 4,26
km
O rego de Gandarío, rego de Agro, regueiro de Ocavanes (cunca Ares), cuns 2,72 km
O rego Maior (rego Guinlle, rego do Casal (cunca do río da Ponte)), cuns 5,56 km
Na ría do Burgo:
Regos Baldomir e Viovieiro (cunca de Encoro de Cecebre), cuns 2,71 e 2,11 km
E Rego de Gandara, cuns 7,23 km

Case todos manteñen un caudal de auga todo o ano, aínda que algún dos non principais
pode secarse na época estival.
O abastecemento de auga de Bergondo provén do Encoro de Cecebre. Hai unha
captación de auga subterránea no Corral da Igrexa, e numerosas captacións privadas.
Segundo o Plan Hidrolóxico o estado global das masas de auga superficial, así como o
resultado do estado/potencial ecolóxico e estado químico, é:
ES.014.NR.112.000.01.00 Río Xaralleira. Estado/Potencial ecolóxico, Deficiente por
inclumprimento en macroinvertebrados. Estado químico Bo, e estado total, Peor que bo.

Masas de auga subterránea da demarcación hidrográfica Galicia-Costa
FONTE: Plan hidrolóxico Galicia-Costa

ES.014.NR.122.030.01.00 Rego de Gandara. Estado/Potencial ecolóxico, Deficiente por
inclumprimento en macroinvertebrados. Estado químico Bo, e estado total, Peor que bo.
A elevada pluviometría desta zona e a alta impermeabilidade do substrato son a causa
dunha elevada escorrentía,cunha infiltración baixa.
ZONAS HÚMIDAS
A marisma da ría de Betanzos é a principal zona húmida.
Segundo o Plan hidrolóxico vixente, Betanzos-Mandeo considérasa como a principal zona
protexida en Bergondo, como Zonas de especial conservación continental (ZECs) da
Demarcación Hidrográfica de Galicia‐Costa, na rede Natura 2000, co código
ES014ZECES1110007. Así como Zonas de especial protección dos valores naturais (código
ES014ENPR110019).
E aínda que non presente a importancia doutra outras zonas próximas, en Bergondo
atópanse algunhas pequenas “brañas” o prados húmidos, sendo a mellor en Miodelo
próximo ao rego de Xaralleira.
Estado cuantitativo das masas de auga subterránea de Galicia-Costa

AUGAS SUBTERRÁNEAS

FONTE: Plan hidrolóxico Galicia-Costa

Polo que respecta a augas subterráneas, toda a zona atópase comprendida dentro das
masas de augas subterráneas 014.011 Coruña-Betanzos-Ares–Ferrol, cunha superficie de
861,05 km2.
No referente á hidroxeoloxía caracterízase pola presenza de xistos con paragneises
limolitas, anfibolitas e grauvacas. Tamén están presentes en menor proporción granitos
calcoalcalinos e alcalinos, gneises, migmatitas, rochas básicas, lousas, cuarcitas e
areniscas e depósitos do cuaternario. Estes materiais rochosos do municipio son ígneos e
metamórficos, presentando unha escasa porosidade e permeabilidade, a non ser que se
atopen alterados por meteorización e fracturación, constituíndo acuíferos locais. Pola
súa banda, os materiais detríticos coluvio-eluviais localizados principalmente ao longo do
curso dos ríos Mandeo e Xaralleira, preto da ría de Betanzos, constitúen os mellores
acuíferos do municipio, xa que debido a súa alta porosidade, xunto coa elevada
pluviometría e a frecuencia das precipitación da zona, permiten unha alta capacidade de
recarga. Contido na masa de auga subterránea encóntrase o acuífero San Sadurniño de
materiais pertencentes a depósitos cuaternarios.
Na capa máis superficial poden asentarse algúns pequenos acuíferos locais que son
aproveitados para uso doméstico.
O estado químico clasifícase de acordo con indicadores que empregan como parámetros
as concentracións de contaminantes e a condutividade. Considérase que unha masa de

Estado químico das masas de auga subterránea de Galicia-Costa
FONTE: Plan hidrolóxico Galicia-Costa
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auga subterránea presenta un bo estado químico cando:
Cumpre as condicións fixadas no anexo V da Directiva 2000/60/CE.
Non superen as normas de calidade do anexo I da Directiva 2006/118/CE.
Non superen os valores límite do anexo II da Directiva 2006/118/CE en ningún dos puntos
de control.
De acordo co diagnóstico do cumprimento dos obxectivos ambientais da demarcación
hidrográfica de Galicia-Costa, todas as masas de auga subterránea existentes no
municipio de Bergondo presentan un estado cuantitativo e químico bo e están fóra de
risco.
PRAIAS
As zonas aptas para o baño establécense conforme ao disposto na Directiva 2006/7/CEE,
de 15 de febreiro, relativa á xestión da calidade das augas de baño (pola que se derroga
a Directiva 76/160/CEE, de 8 de decembro). A nivel estatal, o Real Decreto 1341/2007,
de 11 de outubro, incorpora as directrices establecidas na Directiva 2006/7/CE.
A Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia (SERGAS) é a que declara as zonas de baño
oficiais para cada temporada de baño.
En Bergondo atópanse catalogadas a praia de Gandarío (ES014ZBAN10), a Praia O Pedrido
(código ES014ZBAN11), e o Regueiro (sen código).

3.2. O MEDIO NATURAL
BIODIVERSIDADE
VEXETACIÓN
Bioxeográficamente, a zona de estudo atópase plenamente dentro da rexión
eurosiberiana, provincia Cántabro-atlántica, e concretamente no sector GalaicoAsturiano, e poden medrar especies atlánticas xunto a algunhas especies mediterráneas.
Mais á parte da vexetación autóctona e propia da zona, atópanse hábitats e numerosas
especies alóctonas, introducidas polo interese comercial ou de xeito accidental.
Vexetación potencial
O bosque máis característico potencialmente desta zona é a carballeira (Blechno
spicanti-Querceto roboris).
Algunhas matogueiras nas zonas máis claras, son a xesteiras (Ulici europaei-Cytisetum
striati). E nas zonas mais degradadas do bosque con queirogais-toxais (Ulici europaeiEricetum cinereae). Acompañados dalgúns prados anuais.
Preto dos cursos fluviais, a vexetación de ribeira dominante é Senecio bayonensis-Alnu
gutinosae.
Vexetación actual
A vexetación actual difire bastante do modelo teórico, xa que xunto á urbanización e
construción de infraestruturas, hai que sumar o aproveitamento forestal con especies de
maior produtividade.
Así o bosque actual dominante no Concello é o piñeiral, sobre todo de Pinus pinaster,
Pinus radiata e Pinus pinea, e con grandes plantacións de eucalipto (Eucaliptus sp., con
máis frecuencia E. globulus), sobre todo na vertentes dos montes de Reboredo, Babío,
de Aldao, de Augarios, e Monte Grande.
Tamén plantouse castiñeiro (Castanea sativa), e o estripo (Pyrus cordata). Aínda que se
poden atopar outras especies de árbores exóticos como a mimosa (Acacia dealbata), a
mimosa moura (Acacia melanoxylon), a robinia (Robinia pseudoacacia), entre outras.
Consérvanse pequenos rodais de vexetación autóctona potencial como a carballeira
(Rusco aculeati-Querceto roboris), con algúns exemplares de carballo (Quercus robur) de
gran porte, acompañados doutras especies como Laurus nobilis, Ilex aquifolius,
Crataegus monogyna, Frangula alnus,...
Nas zonas máis frescas, a carballeira acidófila (Blechno spicanti-Querceto roboris), onde
Quercus robur convive con Betula celtiberica, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior,
Arbutus unedo e Salix atrocinerea. Acompañan no sotobosque, Laurus nobilis, Ilex
aquifolium e Corylus avellana.
Non se atopa ningunha carballeira de gran extensión, senón só algunhas franxas nas
ladeiras dos montes, nalgunhas marxes de campos e seguindo os cursos fluviais. Como
bosquete de degradación da carballeira, o bidueiral (Holco mollis-Betuletum
celtibericae), con presenza de bidueiro (Betula pubescens subsp. celtiberica).
Nos cantos máis húmidos e frescos das marxes do rego de Callou, preto de Pisón, se
atópanse algúns exemplares de faia (Fagus sylvatica), un dos cales de gran porte e
seguramente coma testemuña de antigos faiales relictos. Tamén atópanse algúns
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exemplares de faias plantadas como ornamentais nos pazos do Casal e de Mariñán.
Máis estendidos por todo o termo, as matogueiras, froito da degradación do bosque,
carballeiras Rusco-Querceto roboris e Blechno-Querceto roboris mais, tamén favorecido
para aproveitamento económico, tanto do toxo arnal (Ulex europaeus), como do toxo
molar (Ulex galii, Ulex minor) empregados para o gando e tamén como combustible.
Como primeira fase de degradación das carballeiras, os piornais (Ulici europaei Cytisetum striati), xesteiras e codesais, con Cytisus scoparius, Cytisus striatus,
Adenocarpus lanzii,... Que como segunda fase son substituídos polas uceiras ou toxeiras
(Ulici europaei-Ericetum cinereae), onde ademais do toxo tamén se atopa Erica
umbellata, Erica cinerea, Calluna vulgaris, Arbutus unedo e Daboecia cantábrica, entre
outras.
Pódense incluír sebes vivas, como formacións arbustivas entrelazadas para separar
fincas, e con especies como as silvas (Rubus sp.), Rosa sp., Crataegus monogyna,
Sambucus nigra, Prunus spinosa, Salix sp, etc.
As pradarías son unha comunidade orixinada na súa maior parte pola actividade humana,
e que son de grande interese, con diferentes especies de Ranunculus sp., Trifolium sp.,
Centaurea sp., Veronica sp.,... Algunhas comunidades de pradaría, Galio-Urticetea,
Helianthemetea guttati, Stellarietea mediae,... As pradarías artificiais compóñense
principalmente de raigrás inglés e italiano (Lolium multiphlorum e Lolium perenne),
dáctilo (Dactyllis glomerata), e trevo violeta e branco (Trifolium pratense e Trifolium
repens).
O bosque de ribeira (Alnion glutinoso-incanae) atópase bastante degradado, aínda que
moitos dos cursos fluviais conservan unha estreita franxa e algún treito con amieiro
(Alnus glutinosa), sanguiño (Frangula alnus), salgueiro (Salix atrocinerea), sabugueiro
(Sambucus nigra), e bidueiro (Betula pubescens subsp. celtiberica), así como freixa
(Fraxinus angustifolia), de carácter máis mediterráneo. Aínda se atopan bastantes
exemplares de loureiro (Laurus nobilis) e no sotobosque Senecio memorensis subsp
bayonensis, Osmunda regalis e Carex broteriana.
Nas zonas húmidas de marisma, dominan os pastizais salinos atlánticos (GlaucoPuccinellietalia maritimae) que están constituídos por formacións herbáceas compostas
por especies anuais e perennes de fisonomía variable, podendo tratarse de xuncais
densos de mediana altura (Juncus maritimus, Juncus gerardi, Carex spp. eEleocharis
spp.); noutros casos por especies rizomatosas (Festuca spp., Paspalum vaginatum,
Parapholis spp., Puccinellia spp. o Agrostis stolonifera) de pequeno porte que forman
pradeiras densas.
Na marisma unha das comunidades máis estendidas son os espadanais de Typha latifolia.
Nestas marismas atópanse as comunidades Scirpo lacustris – Phragmitetum
mediterraneum, Scirpetum maritimum, Galio palustri-Juncetum maritimi, Agrostio
stolonifera-Juncetum maritimae, aínda representadas na ría de Betanzos. Outras
comunidades na ría, Ammophiletea, Cakiletea maritimae, Salicornietea-Fruticosae,
Zosteretea marinae¸e seguindo o rio Apilobietea angustifoliae, MolinioArrhenatheretea, Oxycocco-Sphagnetea, Phragmito-Magnocaricetea, Potametea, ...
En Bergondo tamén describiuse moitas especies de plantas invasoras, entre outras: a
mimosa (Acacia dealbata), a herba da pampa (Cortaderia selloana), a robinia (Robinia
pseudoacacia), a uña de gato (Carpobrotus edulis), a tradescantia (Tradescantia
fluminensis), a budleia (Buddleja davidii), o pasto de San Agustín (Stenotaphrum
secundatum), Paspalum paspalodes,o fento de auga (Azolla filiculoides), etc.
Árbores senlleiras
En Bergondo declaráronse algunhas árbores senlleiras (Decreto 67/2007, do 22 de marzo,
polo que se regula o Catálogo galego de árbores singulares):
-

9A Albedro (Arbutus unedo) do Pazo de Mariñán

-

17A Pacana de Illinois (Carya illinoensis) do Pazo de Mariñán

-

42A Eucaliptos (Eucalyptus globulus) do Pazo de Mariñán (ou de Láncara)

-

99A Secuoia Gigante (Sequoiadendrum giganteum) do Pazo de Casal

-

101A Teixo (Taxus baccata) do Pazo de Baldomir

Tamén se atopa dous formacións senlleiras:
-

11F Mirtos (Myrtus communis) doPazo de Mariñán

-

15F Plátanos de Sombra (Platanus hispanica) do Pazo de Mariñán

Pódense citar outras árbores, que sen ter sido declaradas árbores senlleiras, destacan
pola súa idade, porte ou singularidade, como as faias (Fagus sylvatica) do Pazo do Casal,
unha faia do Rego de Callou, ou unha sobreira (Quercus suber) próxima da igrexa de Rois
(que sufriu unha forte poda).
Man común
O concello de Bergondo pertence ao Distrito Forestal II Bergantiños-Mariñas Coruñesas,
concretamente a demarcación da Coruña. Non conta con ningún monte en man común o
monte veciñal.
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FAUNA
En Bergondo atópase unha boa representación da fauna vinculada aos hábitats acuáticos,
grazas sobre todo á ría de Betanzos que atrae numerosas aves limícolas e mariñas.
Para o resto do concello, pódense atopar especies de espazos abertos e outras
vinculadas a hábitats forestais. Tamén é un lugar de paso de numerosas aves en
migración.
Entre os anfibios pódense salientar algunhas especies de distribución bastante
restrinxida, con algúns endemismos ibéricos, como a salamántiga galega (Chioglossa
lusitanica), o limpafontes común (Lisotriton boscai), o sapo raxado (Discoglossus
galganoi), e a ra patilonga (Rana ibérica).
O mesmo en réptiles, con endemismos como a lagarta das silvas (Podarcis bocagei)
amplamente estendida, e máis raros o lagarto das silvas (Lacerta schreiberi) e a víbora
de Seoane (Vipera seoane).
Entre os mamíferos en Bergondo, destacan algunhas especies incluídas no anexo II da
Directiva 92/43 Hábitats. De interese especial destacan a lontra (Lutra lutra) o armiño
(Mustela erminea), e cada vez máis raro o tourón (Mustela putorius), ademais dos
morcegos. Entre algún dos máis abundantes, e que ocasionan danos á agricultura e
accidentes nas vías de comunicación, o xabaril (Sus scrofa).
Entre a fauna mariña, algunhas especies que atopan refuxio e comida nas pradarías de
seba, con numerosos invertebrados como o choco (Sepia officinalis), e crustáceos como
a nécora (Necora puber), aproveitados economicamente. Entre os peixes destacan a
solla (Platichthys flesus), a robaliza (Dicentrarchus labrax), o muxe (Chelon labrosus), o
fodón (Trisopterus minutus), o cabaliño de mar (Hippocampus ramulosus), e a lamprea
(Petromyzon marinus). A anguía (Anguilla anguilla) tamén se atopa nos cursos fluviais,
onde aínda é posible atopar o salmón (Salmo salar), o reo (Salmo trutta trutta), e no
curso curso alto, a troita de río (Salmo trutta fario).
Bergondo alberga tamén unha gran riqueza de especies de invertebrados, entre os que
destaca o caracol (Elona quimperiana), e coleópteros como a carroucha (Cerambyx
cerdo) a vacaloura (Lucanus cervus), e o mexillón de río (Margaritifera margarítifera),
incluído no Anexo II da Directiva Hábitats como especie en perigo de extinción.
Nas seguintes páxinas achéganse as listaxes de especies citadas no municipio e zonas
próximas, coas categorías de protección no ámbito galego, español e europeo. Moitas
das especies citadas son consideradas vulnerables, xa sexa polo catálogo galego ou polo
español; entre estas destacan algúns grupos con problemas de conservación a escala
global (como os anfibios e os morcegos).

PEIXES PRESENTES NO MUNICIPIO DE BERGONDO
Nome
científico

Nome común (galego)

Nome
común
(castel
án)

Anguilla
anguilla

Anguía

Anguila

Salmo
salar

Troita

Salmón

CG
EA
1

Bermejuela

Rutilo

II

Chondros
toma
duriense

Boga de río

Boga de
río

II

Llampr
esa de
mar

Lampr
ea

V
U

E
N

Direc
tiva
Hábit
ats 3

II

Rutilus
arcasii

Petromy
zon
marinus

CE
EA2

II

FONTE: Elaboración propia e consulta de especies relativas aos Espazos Naturais (Xunta de Galicia)
1 Segundo o Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas
(DOG 89 de 09/05/2007); e o Decreto 167/2011, do 4 de agosto, polo que se modifica o Decreto 88/2007,
do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas e se actualiza o devandito
catálogo (DOG 155 de 12/08/2011). EN: en perigo de extinción; VU: vulnerable.
2 Segundo o Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento do Listado de especies
silvestres en réxime de protección especial e do Catálogo español de especies ameazadas (BOE 46 de
23/02/2011). EN: en perigo de extinción; VU: vulnerable; L: especie incluída no Listado de especies
silvestres en réxime de protección especial e sen categoría no Catálogo español de especies ameazadas.
3 Segundo a Directiva 97/62/CE do Consello, do 27 de outubro de 1997, pola que se adapta ao progreso
científico e técnico a Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e de fauna e flora
silvestres.
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Anfibios PRESENTES no municipio DE BERGONDO
Nome científico

1

CEEA

Nome
común
(galego)

Nome
común
(castelán)

CGEA

Chioglossa
lusitanica

Salamántiga
galega

Salamandra
rabilarga

VU

Salamandra
salamandra

Píntega
común

Salamandra
común

VU

Lissotriton boscai

Limpafontes
común

Tritón
ibérico

VU

Lissotriton
helveticus

Limpafontes
palmado

Tritón
palmeado

L

Triturus
marmoratus

Limpafontes
verde

Tritón
jaspeado

L

Alytes obstetricans

Sapiño
comadrón

Sapo
partero
común

L

Discoglossus
galganoi

Sapiño
pintoxo

Sapillo
pintojo
ibérico

Bufo bufo

Sapo común

Sapo
común,
escuerzo

Bufo calamita

Sapo
corriqueiro

Sapo
corredor

Hyla arborea

Rela común

Ranita
de
San Antonio

Rana iberica

Ra patilonga
ou dos regos

Rana
patilarga

Pelophylax perezi

Ra verde

Rana común

2

Directiva
Hábitats 3

URODELA
VU

II, IV

L

IV

ANURA

VU

L

II, IV

L

IV

VU

L

IV

VU

L

IV

FONTE: Elaboración propia e consulta de especies relativas aos Espazos Naturais (Xunta de Galicia)
1 Segundo o Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies
ameazadas (DOG 89 de 09/05/2007); e o Decreto 167/2011, do 4 de agosto, polo que se modifica o
Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas e se
actualiza o devandito catálogo (DOG 155 de 12/08/2011). EN: en perigo de extinción; VU: vulnerable.
2 Segundo o Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento do Listado de especies
silvestres en réxime de protección especial e do Catálogo español de especies ameazadas (BOE 46 de
23/02/2011). EN: en perigo de extinción; VU: vulnerable; L: especie incluída no Listado de especies
silvestres en réxime de protección especial e sen categoría no Catálogo español de especies ameazadas.
3 Segundo a Directiva 97/62/CE do Consello, do 27 de outubro de 1997, pola que se adapta ao progreso
científico e técnico a Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e de fauna e
flora silvestres.

RÉPTILES PRESENTES NO MUNICIPIO DE BERGONDO
CGEA

CEEA

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

Chalcides
striatus

Esgonzo común

Eslizón
tridáctilo

L

Lacerta
schreiberi

Lagarto
silvas

Lagarto
verdinegro

L

Nome científico

1

2

Directiva
Hábitats 3

SQUAMATA
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Podarcis bocagei

Lagarta galega

Lagartija
bocage

Timon lepidus

Lagarto arnal

Lagarto
ocelado

VU

L

Anguis fragilis

Escáncer
común

Lución

VU

L

Coronella
girondica

Cobra
lagarteira
meridional

Culebra lisa
meridional

Natrix maura

Cobra viperina

Culebra
viperina

Natrix natrix

Cobra de colar
ou serpe de
auga

Culebra
collar

de

Vipera seoanei

Víbora
Seoane

Víbora
Seoane

de

de

de

L

VU

L

VU

L

FONTE: Elaboración propia e consulta de especies relativas aos Espazos Naturais (Xunta de Galicia)
1 Segundo o Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies
ameazadas (DOG 89 de 09/05/2007); e o Decreto 167/2011, do 4 de agosto, polo que se modifica o
Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas e se
actualiza o devandito catálogo (DOG 155 de 12/08/2011). EN: en perigo de extinción; VU: vulnerable.
2 Segundo o Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento do Listado de especies
silvestres en réxime de protección especial e do Catálogo español de especies ameazadas (BOE 46 de
23/02/2011). EN: en perigo de extinción; VU: vulnerable; L: especie incluída no Listado de especies
silvestres en réxime de protección especial e sen categoría no Catálogo español de especies
ameazadas.
3 Segundo a Directiva 97/62/CE do Consello, do 27 de outubro de 1997, pola que se adapta ao progreso
científico e técnico a Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e de fauna e
flora silvestres.

AVES PRESENTES no municipio dE BERGONDO
Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

CGEA

CEEA
2

Directiva
aves3

Phalacrocorax
aristotelis

Corvo mariño
cristado

Cormorán
moñudo

VU

L

I

Phalacrocorax
carbo

Corvo mariño
grande

Cormorán
grande

Egretta garzetta

Garzota

Garceta
común

L

I

Ardea cinerea

Garza real

Garza real

L

Platalea leucorodia

Cullereiro

Espátula

L

Mergullón
pequeno

Zampullín
común

L

Cygnus cygnus

Cisne bravo

Cisne cantor

I

Anser anser

Ganso bravo

Ánsar común

II

Anas penelope

Asubiador

Ánade silbón

II

Anas strepera

Pato frisado

Ánade friso

II

Nome científico

1

PELECANIFORMES

CICONIIFORMES

I

PODICIPEDIFORMES
Tachybaptus
ruficollis
ANSERIFORMES
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AVES PRESENTES no municipio dE BERGONDO
CEEA

Directiva
aves3

Nome científico

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

CGEA

Anas crecca

Cerceta

Cerceta
común

EN

Anas acuta

Pato
rabilongo

Anade rabudo

II

Anas platyrhynchos

Lavanco

Ánade azulón

II

Anas clypeata

Cullerete

Pato cuchara

II

Aythya ferina

Pato chupón

Porrón común

II

Aythya fuligula

Pato cristado

Porrón
moñudo

II

Mergus serrator

Mergo
cristado

Serreta
mediana

II

Pernis apivorus

Miñato
abelleiro

Abejero
común

L

I

Milvus migrans

Millafre negro

Milano negro

L

I

Milvus milvus

Millafre real

Milano real

L

I

Circaetus gallicus

Aguia
cobreira

Águila
culebrera

L

I

Circus aeruginosus

Tartaraña das
xunqueiras

Aguilucho
lagunero

L

I

Circus cyaneus

Gatafornela

Aguilucho
pálido

L

I

Accipiter gentilis

Azor

Azor común

L

Accipiter nisus

Gabián

Gavilán
común

L

Buteo buteo

Miñato común

Ratonero
común

L

Falco tinnunculus

Lagarteiro
común

Cernícalo
común

L

Falco columbarius

Falcón
paxareiro

Esmerejón

L

Falco subbuteo

Falcón
pequeno

Alcotán
europeo

L

Falco peregrinus

Falcón
peregrino

Halcón
peregrino

EN

Alectoris rufa

Perdiz

Perdiz roja

II

Coturnix coturnix

Paspallás

Codorniz
común

II

1

2

II

ACCIPITRIFORMES

EN

VU

FALCONIFORMES

I

I

GALLIFORMES

GRUIFORMES
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AVES PRESENTES no municipio dE BERGONDO
Directiva
aves3

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

Gallinula chloropus

Galiña
auga

Gallineta
común

II

Fulica atra

Galiñola
negra

Focha común

II

Rallus aquaticus

Rascón

Rascón

II

Porzana porzana

Poliña pinta

Polluela
pintoja

Haematopus
ostralegus

Gabita

Ostrero

VU

L

II

Himantopus
himantopus

Pernalonga

Cigüeñela
común

VU

L

I

Recurvirostra
avosetta

Avoceta

Avoceta

L

I

Charadrius dubius

Píllara
pequena

Chorlitejo
chico

L

Charadrius
hiaticula

Píllara real

Chorlitejo
grande

L

Charadrius
alexandrinus

Pillara
papuda

Chorlitejo
patinegro

Pluvialis fulva

Píldora
dourada
siberiana

Chorlito
dorado
siberiano

Pluvialis apricaria

Píldora
dourada

Pluvialis squatarola

de

CGEA

CEEA

Nome científico

1

2

L

CHARADRIIFORMES
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VU

L

I

Chorlito
dorado

L

I

Píldora
cincenta

Chorlito gris

L

II

Vanellus vanellus

Avefría

Avefría
europea

Calidris canutus

Pilro groso

Correlimos
gordo

L

Calidris alpina

Pilro común

Correlimos
común

L

Calidris alba

Pirlo bulebule

Correlimos
tridáctilo

L

Philomachus
pugnax

Combatente

Combatiente

L

II

Scolopax rusticola

Arcea

Becada

VU
(nid.)

L

II

Gallinago gallinago

Becacina

Agachadiza

EN
(nid.)

L

II

Tringa totanus

Bilurico
patirrubio

Archibebe
común

L

II

Tringa nebularia

Bilurico claro

Archibebe
claro

L

II

EN
(nid.)

II

II
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AVES PRESENTES no municipio dE BERGONDO
CGEA

CEEA

Nome científico

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

Tringa ochropus

Bilurico
alinegro

Andarríos
grande

L

Arenaria interpres

Pillara riscada

Vuelvepiedras
común

L

Numenius arquata

Mazarico curli

Zarapito real

Numenius phaeopus

Mazarico
chiador

Limosa limosa

1

Directiva
aves3

EN

II

Zarapito
trinador

L

II

Mazarico
rabinegro

Aguja
colinegra

L

II

Limosa lapponica

Mazarico
rabipinto

Aguja
colipinta

L

II

Actitis hypoleucos

Bilurico
rochas

Andarríos
chico

L

Larus ridibundus

Gaivota
chorona

Gaviota
reidora

II

Larus fuscus

Gaivota
escura

Gaviota
sombría

II

Larus marinus

Gaivotón

Gavión
atlántico

Larus argentatus

Gaivota
arxéntea

Gaviota
argéntea

II

Larus michaellis

Gaivota
patiamarela

Gaviota
patiamarilla

II

Sterna sandvicensis

Carrán
cristado

Charrán
patinegro

L

I

Chlidonias niger

Gaivina negra

Fumarel
común

EN

I

Uria aalgae

Arao común

Arao común

EN

I

Alca torda

Carolo
ou
arao romeiro

Alca común

Columba livia

Pomba
rochas

Paloma
bravía

II

Columba palumbus

Torcaza

Paloma
torcaz

II

Streptopelia
decaocto

Rula turca

Tórtola turca

II

Streptopelia turtur

Rula común

Tórtola
europea

II

Cuco común

Cuco

L

Curuxa

Lechuza

L

das

EN
(nid.)

2

L

EN

II

L

COLUMBIFORMES
das

Cuculiformes
Cuculus canorus
Strigiformes
Tyto alba
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AVES PRESENTES no municipio dE BERGONDO
Nome científico

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

CGEA
1

CEEA
2

Directiva
aves3

común
Otus scops

Moucho
orellas

Athene noctua

de

Autillo
europeo

L

Moucho

Mochuelo
común

L

Strix aluco

Avelaiona

Cárabo
común

L

Asio otus

Bufo pequeno

Búho chico

L

Asio flammeus

Curuxa
das
xunqueiras

Lechuza
campestre

L

I

Noitarega

Chotacabras
europeo

L

I

Cuco

Cuco

L

Cirrio común

Vencejo
común

L

Picapeixe
martiño
peixeiro

Martín
pescador

L

Bubela

Abubilla

L

Jynx torquilla

Peto
formigueiro

Torcecuello

L

Picus viridis

Peto verde

Pito real

L

Dendrocopos major

Peto real

Pico
picapinos

L

Lullula arborea

Cotovía
pequena

Totovía

L

Alauda arvensis

Laverca

Alondra
común

Galerida cristata

Cotovía
cristada

Cogujada
común

L

Ptyonoprogne
rupestris

Andoriña dos
penedos

Avión roquero

L

Riparia riparia

Andoriña das
barreiras

Avión
zapador

L

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgus
europaeus
CUCULIFORMES
Cuculus canorus
APODIFORMES
Apus apus

Coraciiformes
Alcedo atthis

ou

I

UPUPIFORMES
Upupa epops
PICIFORMES

PASSERIFORMES
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AVES PRESENTES no municipio dE BERGONDO
Directiva
aves3

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

Hirundo rustica

Andoriña
común

Golondrina
común

L

Delichon urbica

Andoriña de
cu branco

Avión común

L

Anthus pratensis

Pica
prados

Bisbita
común

L

Motacilla alba

Lavandeira
branca

Lavandera
blanca

L

Motacilla cinerea

Lavandeira
real

Lavandera
cascadeña

L

Motacilla flava

Lavandeira
verdeal

Lavandera
boyera

L

Cinclus cinclus

Merlo rieiro

Mirlo
acuático

L

Troglodytes
troglodytes

Carriza

Chochín

L

Prunella modularis

Azulenta

Acentor
común

L

Erithacus rubecula

Paporrubio

Petirrojo

L

Phoenicurus
ochruros

Rabirrubio
común

Colirrojo
tizón

L

Phoenicurus
phoenicuros

Rabirrubio de
testa branca

Colirrojo real

L

Saxicola torquata

Chasco común

Tarabilla
común

L

Oenanthe oenanthe

Pedreiro
cincento

Collalba gris

L

Turdus merula

Merlo común

Mirlo común

II

Turdus pilaris

Tordo real

Zorzal real

II

Turdus philomelos

Tordo galego

Zorzal común

II

Turdus iliacus

Tordo malvís

Zorzal
alirrojo

II

Turdus viscivorus

Tordo charlo

Zorzal charlo

II

Cettia cetti

Rousiñol
bravo

Ruiseñor
bastardo

L

Cisticola juncidis

Carriza
xuncos

Buitrón

L

Acrocephalus
scirpaceus

Folosa
das
canaveiras

Carricero
común

L

Locustella naevia

Folosa
manchada

Buscarla
pintoja

L

Hippolais
polyglotta

Folosa
aramela

Zarcero
común

L

Phylloscopus

Picafollas

Mosquitero

L
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AVES PRESENTES no municipio dE BERGONDO
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Directiva
aves3

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

ibericus

ibérico

ibérico

Phylloscopus
collybita

Picafollas
común

Mosquitero
común

L

Regulus ignicapillus

Estreliña
riscada

Reyezuelo
listado

L

Sylvia atricapilla

Papuxa
amoras

Curruca
capirotada

L

Sylvia communis

Papuxa
común

Curruca
zarcera

L

Sylvia
melanocephala

Papuxa
cabecinegra

Curruca
cabecinegra

L

Sylvia borin

Papuxa
picafollas

Curruca
mosquitera

L

Sylvia undata

Papuxa
mato
papuxa
montés

Curruca
rabilarga

L

Aegithalos
caudatus

Subeliño

Mito

L

Periparus ater

Ferreiriño
común

Carbonero
garrapinos

L

Cyanistes caeruleus

Ferreiriño
real

Herrerillo
común

L

Parus major

Ferreiriño
abelleiro

Carbonero
común

L

Lophophanes
cristatus

Ferreiriño
cristado

Herrerillo
capuchiño

L

Sitta europaea

Gabeador
azul

Trepador azul

L

Certhia
brachydactyla

Gabeador
común

Agateador
común

L

Oriolus oriolus

Ouriolo

Oropéndola

L

Lanius collurio

Picanzo
vermello

Alcaudón
dorsirrojo

L

Lanius meridionalis

Picanzo real

Alcaudón real
meridional

L

Garrulus glandarius

Gaio

Arrendajo

II

Pica pica

Pega

Urraca

II

Corvus corone

Corvo
pequeno

Corneja

II

Corvus corax

Corvo grande

Cuervo

Corvus monedula

Gralla
pequena

Grajilla

Sturnus unicolor

Estorniño
negro

Estornino
negro

das

do
ou

CGEA

CEEA

Nome científico

1

2

I

I

II
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AVES PRESENTES no municipio dE BERGONDO
CGEA

CEEA

Nome científico

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

Passer domesticus

Pardal común

Gorrión
común

Passer montanus

Pardal
montés

Gorrión
molinero

Fringilla coelebs

Pimpín común

Pinzón vulgar

Serinus serinus

Xirín

Verdecillo

Carduelis chloris

Verderolo

Verderón
común

Carduelis carduelis

Xílgaro

Jilguero

Carduelis spinus

Úbalo

Lúgano

Carduelis
cannabina

Liñaceiro
común

Pardillo
común

Pyrrhula pyrrhula

Cardeal

Camachuelo
común

L

Emberiza cia

Escribente
riscado

Escribano
montesino

L

Emberiza cirlus

Escribente
común

Escribano
soteño

L

1

2

Directiva
aves3

L

FONTE: Elaboración propia e consulta de especies relativas aos Espazos Naturais (Xunta de Galicia)
3 Segundo a Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 30 de novembro de 2009
relativa á conservación das aves silvestres.

MAMÍFEROS PRESENTES NO MUNICIPIO DE BERGONDO
CGEA

CEEA
2

Directiva
habitats3

Murciélago
grande
de
herradura

VU

VU

II, IV

Murciélago
pequeño de
herradura

VU

L

II, IV

Murciélago
ratonero
grande

VU

VU

II, IV

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

Erinaceus
europaeus

Ourizo cacho

Erizo
europeo

Talpa
occidentalis

Toupa cega

Topo ibérico

Sorex granarius

Furafollas
ibérica

Musaraña
ibérica

Crocidura
suaveolens

Muraño
xardín

Crocidura russula

Muraño común

Musaraña gris

Rhinolophus
ferrumequinum

Morcego
ferradura

Rhinolophus
hipposideros

Morcego
pequeno
ferradura

Myotis myotis

Morcego
rateiro

Nome científico

1

INSECTIVORA

de

Musaraña de
campo

CHIROPTERA
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MAMÍFEROS PRESENTES NO MUNICIPIO DE BERGONDO
CEEA
2

Directiva
habitats3

Murciélago
de ribera

L

IV

Murciélago
enano

L

IV

Murciélago
hortelano

L

IV

Morcego
orelludo gris

Orejudo gris

L

IV

Morcego
orelludo
común

Murciélago
orejudo
septentrional

L

IV

Canis lupus

Lobo

Lobo

Vulpes vulpes

Raposo

Zorro rojo

Mustela erminea

Armiño

Armiño

Mustela nivalis

Donicela

Comadreja

Mustela putorius

Tourón

Turón

Neovison vison

Visón
americano

Visón
americano

Martes foina

Fuíña

Garduña

Meles meles

Teixugo

Tejón

Lutra lutra

Londra

Nutria

Genetta genetta

Xeneta

Gineta

Felis silvestris

Gato bravo

Gato montés

Sus scrofa

Porco bravo

Jabalí

Capreolus
capreolus

Corzo

Corzo

Sciurus vulgaris

Esquío

Ardilla roja

Arvícola sapidus

Rata de auga
común

Rata de agua

Microtus
lusitanicus

Corta
prados

dos

Topillo
lusitano

Microtus agrestis

Trilladeira dos
prados

Topillo
agreste

Apodemus
sylvaticus

Rato do campo

Ratón
campo

Rattus rattus

Rata cincenta

Rata negra

Nome científico

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

Myotis
daubentonii

Morcego
ribeiras

Pipistrellus
pipistrellus

Morcego
común

Eptesicus
serotinum

Morcego
hortas

Plecotus
austriacus
Plecotus auritus

das

das

CGEA

1

CARNIVORA

L

L

II, IV

L

IV

ARTIODACTYLA

RODENTIA
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MAMÍFEROS PRESENTES NO MUNICIPIO DE BERGONDO
Nome científico

Nome común
(galego)

Nome común
(castelán)

Rattus
norvegicus

Rata común

Rata parda

Mus domesticus

Rato caseiro

Ratón casero

Lepus
granatensis

Lebre

Liebre
ibérica

Oryctolagus
cuniculus

Coello bravo

conejo

CGEA

1

CEEA
2

Directiva
habitats3

LAGOMORPHA

FONTE: Elaboración propia e consulta de especies relativas aos Espazos Naturais (Xunta de Galicia)
4 As poboacións de lobo situadas ao sur do Douro está incluídas no anexo II da Directiva Hábitats, mais
non as poboacións galegas.

Tamén atópanse algunhas especies invasoras: cangrexo americano (Procambarus clarkii),
troita arco iris (Oncorhynchus mykiss), sapoconcho de Florida (Trachemys scripta), visón
americano (Neovison vison), e nos últimos anos e de gran prexuízo, a avespa asiática
(Vespa velutina), que afecta especialmente as abellas e outros polinizadores, e produce
danos directos no sector apícola e frutícola. Durante el traballo de campo puidemos
observar un niño desta avespa na zona de Lubre.
ESPECIES PROTEXIDAS
O principal instrumento normativo na Galicia é a Lei 9/2001, do 21 de agosto, sobre
conservación da natureza (DOG 171, 2001). O obxecto desta lei é establecer normas
encamiñadas á protección, conservación, restauración e mellora dos recursos naturais,
así como a adecuación da xestión dos espazos naturais e da flora e fauna silvestres,
ademais da xea da comunidade autónoma galega, a difusión dos seus valores, así como a
súa preservación para as xeracións futuras.
Nesta lei prevense as diferentes figuras de protección de espazos naturais, a súa
definición e as características daqueles espazos merecedores de tales figuras. Así
mesmo, establécense os instrumentos de planificación de espazos naturais (plans de
ordenación dos recursos naturais, plans reitores de uso e xestión) e as medidas de
conservación da fauna e flora.
Entre os instrumentos que se crean para cumprir cos seus obxectivos figuran o “Catálogo
galego de especies ameazadas”, regulado polo Decreto 88/2007, do 19 de abril
(modificado polo Decreto 167/2011, do 4 de agosto), e onde se recollen todas aquelas
especies ameazadas, ben “en perigo de extinción” ou baixo a categoría “vulnerable”.
En materia de protección de especies, en Galicia é vixente a Lei estatal 42/2007, do 13
de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.
En relación ás normas internacionais, a Directiva Aves (Directiva 2009/147, do 30 de
novembro, relativa á conservación das aves silvestres, e que derroga a Directiva
79/409). Segundo esta Directiva o anexo máis importante é o ”I”, que inclúeas especies
que precisan de medidas de conservación do hábitat.
Á parte das aves, para os outros grupos de vertebrados, hábitats e flora, hai que fixarse
na Directiva Hábitats(Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais
e da flora e fauna silvestres; modificada segundo a Directiva 67/97/CE, que adapta ao
progreso científico e técnico a Directiva 92/43/CEE; e trasposta á lexislación española
mediante o Real Decreto 1997/1995, do 7 de setembro, polo que se establecen medidas
para contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats
naturais e da fauna e flora silvestres, e o Real Decreto 1193/1998, do 7 de decembro,
polo que se modifica o Real Decreto 1997/1995), e segundo a cal se deben ter en conta
as especies incluídas nos anexos:

• Anexo II, que corresponde ás especies protexidas que han de ser obxecto de
medidas de conservación do hábitat.
• Anexo IV, con especies estritamente protexidas.
ESPECIES PROTEXIDAS. FLORA
Entre as incluídas no Anexo II da Directiva Hábitats: Narcissus cyclamineus, Sphagnum
pylaisii, Trichomanes speciosum e Woodwardia radicans.
No Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007): En perigo (EN), Isoetes
fluttans, Omphalodes littoralis subsp. Gallaecica (?), Rumex rupestris; Vulnerables (VU),
Dryopteris aemula, Dryopteris gaunchica, Hymenophyllum tunbrigense; Trichomanes
speciosum, Narcissus asturiensis, Narcissus cyclamineus, Spiranthes aestivalis.
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ESPECIES PROTEXIDAS. FAUNA
As principais especies protexidas no Anexo II da Directiva Hábitats: Invertebrados,
Cerambyx cerdo, Elona quimperiana, Lucanus cervus, Margaritifera margaritifera; peixe,
Chondrostoma polylepis, Petromyzon marinus, Rutilus arcasii, Salmo salar; anfibios,
Chioglossa lusitanica, Discoglossus galganoi; réptiles, Lacerta monticola, Lacerta
schreiberi; mamíferos, Galemys pyrenaicus, Lutra lutra, Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros.
Nas táboas do apartado anterior especifícanse as categorías de protección para as
especies de vertebrados do concello.
O Concello de Bergondo atópase dentro do Plan de recuperación da Escribente das
Canaveiras (Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica) (Decreto 75, 2013), como zona
potencial.
No Plan de Xestión do Lobo (Canis lupus signatus), atópase na zona 3, así como os
concellos veciños.
ESPECIES INVASORAS
As invasións biolóxicas representan hoxe en día unha das maiores ameazas para a
conservación da diversidade. As especies exóticas invasoras, poden chegar a ocasionar
graves danos á vexetación e fauna autóctonas, e graves prexuízos incluso económicos.
Por iso actualmente, a Consellería de Medio Ambiente está elaborando Plan Galego de
especies exóticas invasoras, co que pretende poñer en marcha unha serie de actuacións
encamiñadas á correcta xestión e solución do problema.
Neste sentido, no ano 2012 elaborouse, o “Plan estratéxico galego de xestión das
especies exóticas invasoras e para o desenvolvemento dun sistema estandarizado de
análise de riscos para as especies exóticas en Galicia”.
En cumprimento co establecido no Real Decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se
regula o catálogo español de especies exóticas invasoras e no Regulamento (UE)
1143/2014, do 22 de outubro de 2014, sobre a prevención e a xestión da introdución e
propagación de especies exóticas invasoras, creouse a Rede de alerta temperá de
Galicia, que actúa como un dos puntos focais que deberá informar respecto da aparición
e detección de novas especies exóticas que ocorran no territorio de Galicia á Rede
nacional para a vixilancia de especies exóticas invasoras.
CONECTIVIDADE ECOLÓXICA
Unha parte do territorio de Bergondo é monte arborado ou con vexetación natural, de
maneira que permite unha conectividade ecolóxica difusa cos espazos naturais do resto
da comarca e tamén a un nivel máis amplo. Mais a concentración de infraestruturas de
comunicacións e unha urbanización bastante xeneralizada, sobre todo nas proximidades
da autoestrada AP-9, e estrada N-VI, provocan unha redución desta conectividade que só
se garante, practicamente, nalgúns dos fondos dos cursos fluviais.
Aínda que no municipio só exista un único espazo natural protexido, a ría de BetanzosMandeo, non quere dicir que só se deba garantir a conectividade ecolóxica con este
espazo natural, senón co conxunto de espazos naturais e para o máximo de especies da
que goza a zona.
As áreas de interese para a conectividade ecolóxica son todos os espazos de interese
natural que se detallan no seguinte apartado, así como todos os fondos de ríos e cursos
fluviais con vexetación natural.
Como barreiras principais, á parte dos propios núcleos urbanizados, as múltiples
infraestruturas viarias que cruzan parte do territorio, especialmente a autoestrada AP-9,
as estradas principais (N-VI, AC-164, AC-161, AC-162), e a liña ferrocarril-AVE. A estrada
N-VI ten graves problemas por atropelos de fauna salvaxe, especialmente nas
proximidades do polígono industrial e en dirección a Coruña.
HÁBITATS DE INTERESE COMUNITARIO
Neste apartado téñense en conta os Hábitats de Interese Comunitario (HIC), incluídos na
Directiva Hábitats (92/43/CEE). Os hábitats estiveron inventariados seguindo o Manual
de Biótopos CORINE, máis os códigos usados segundo o Centro Temático Europeo para a
Conservación da Natureza (ETC/NC) e que se transcriben no Anexo I da Directiva
92/43/CEE. En principio a inclusión destes hábitats non implica ningunha categoría de
protección legal, senón a recomendación de preservar unha mostra significativa para
garantir a súa conservación (cousa que se consegue incluíndoos na rede Natura 2000).
Algúns dos HIC de Concello de Bergondo (en grosa os considerados prioritarios):
-

1140 Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na
baixamar

1150* Lagunas costeras
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-

1310 Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas
lamacentas ou areentas

-

1320 Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

-

1330 Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

-

1420 Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea
fruticosae)
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91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
-

9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

-

Outros hábitats, información actualizada pendente de validación pola Comisión
Europea:

-

1110 Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco
profunda

-

1130 Esteiros

-

1160 Grandes calas e baías pouco profundas

-

1170 Arrecifes

-

1210 Vexetación anual sobre argazos

-

1230 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

-

2110 Dunas móbiles embrionarias

-

2120 Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 * Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)
-

3260 Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis
e de Callitricho-Batrachion

4020 * Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e
Erica tetralix
-

4030 Queirogais secos europeos

6220 * Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
-

6410 Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos
(Molinion caeruleae)

-

6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a
alpino

-

6510 Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

-

8220 Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

-

8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do
Sedo albi-Veronicion dillenii

9180 * Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion.
Hábitats de interese comunitario de atención prioritaria, segundo a Directiva
97/62/CE do Consello, do 27 de outubro de 1997, pola que se adapta ao progreso
científico e técnico a Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats
naturais e de fauna e flora silvestres.
Da listaxe anterior, unha serie de tipos de hábitat de interese comunitario non se atopan
rexistrados nas listaxes de referencia da Unión Europea para España, tanto na rexión
bioxeográfica atlántica como na mediterránea. A identificación destes tipos de hábitat
de interese comunitario no territorio galego deriva dunha mellor identificación e
interpretación dos hábitats da área mariña e costeira, dunha mellor caracterización das
zonas húmidas presentes no territorio, dunha tipificación dos ecosistemas boscosos máis
adecuada de acordo coa información científica dispoñible, da elaboración de manuais de
interpretación dos hábitats de interese comunitario para o territorio galego e da
elaboración das cartografía de hábitats dos lugares da Rede Natura 2000, a cal se integra
no Plan director da Rede Natura 2000 (Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se
declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de
Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia).
Por outra banda, no plan director, e de forma complementaria aos tipos de hábitats do
anexo I da Directiva 92/43/CEE, emprégase un sistema xerarquizado de unidades
ambientais establecidas, tendo en conta as características dos compoñentes do sistema
natural, socioeconómico e territorial de Galicia. Empregando como base o concepto
bioxeográfico de hábitat e as principais clasificacións empregadas en Europa (Corine
Biotopes, Corine Land Cover e Eunis Habitat), procedeuse a estruturar unha clasificación
de unidades ambientais homoxéneas, aplicable ao conxunto do territorio galego e
orientada á valoración dos compoñentes clave para a biodiversidade, como dos usos e
aproveitamentos derivados das distintas actividades humanas.
Como unidade ambiental (UA) defínese a porción do territorio que, posuíndo
características xeográficas e ecolóxicas homoxéneas, mostra unha resposta tamén
homoxénea fronte ás accións derivadas dos procesos antrópicos, constituíndo o elemento
básico para sustentar a planificación e xestión dun espazo natural. O sistema de
unidades ambientais inclúe máis de 70 tipos distribuídos en 9 grupos, que representan
medios de carácter natural (hábitats mariños e costeiros, zonas húmidas continentais,
matogueiras e medios rochosos, bosques naturais e seminaturais), como outros derivados
da súa transformación antrópica (paisaxe rural tradicional, paisaxe rural transformada)
ou vinculados directamente con sistemas artificiais (zonas húmidas artificiais, áreas
urbanas e industriais, vías e liñas de abastecemento). Cada unidade ambiental defínese
por un conxunto determinado de hábitats característicos, que de forma conxunta
representan a maior cobertura da unidade cartográfica, representando xeralmente máis
do 70 % da súa superficie. Os hábitats característicos de cada unidade ambiental mostran
un importante grao de similitude derivado das súas características ecolóxicas ou do seu
uso e aproveitamento. En consecuencia, posúen unha representación fisionómicoecolóxica homoxénea que pode ser identificada e representada espacialmente a través
dunha cartografía temática. O resto da cobertura da tesela (<30 %) pode asignarse a
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hábitats secundarios. O sistema de unidades ambientais establece unha correspondencia
cos tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.
O sistema de unidades ambientais establecido polo Plan director da Rede Natura 2000 de
Galicia inclúe os seguintes grupos e tipos de unidades ambientais para Bergondo:
-

UA110 Augas mariñas profundas afastadas da costa.

-

UA111 Augas mariñas próximas á costa.

-

UA120 Esteiros.

-

UA130 Marismas.

-

UA150 Praias.

-

UA151 Dunas costeiras activas.

-

UA160 Morfoloxías rochosas eulitorais.

-

UA161 Cantís costeiros.

-

UA220 Augas correntes.

-

UA260 Bosques húmidos.

-

UA320 Matogueiras e medios rochosos silíceos.

-

UA520 Mosaico rural con emparrados, labradíos e prados.

-

UA530 Mosaico rural con campos sen sebes.

-

UA631 Eucaliptais.

-

UA810 Núcleos de poboación.

-

UA830 Construcións de uso industrial ou comercial.

-

UA840 Portos, aeroportos e ferrocarrís.

-

UA890 Áreas perturbadas temporalmente.

-

UA910 Vías terrestres de comunicación.

3.3. ESPAZOS DE INTERESE NATURAL E PAISAXÍSTICO
A ría de Betanzos é o principal espazo natural protexido do Concello de Bergondo.
Declarado como Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (Decreto 72/2004, do
2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como Zonas de Especial
Protección dos Valores Naturais), así como Zona de Especial Conservación (ZEC)
(Directiva 92/43/CE).
Xa nas Normas Subsidiarias e Complementarias de Planeamento, estaban incluídas c
código CO-11 Mariñas de Betanzos.
ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DOS VALORES NATURAIS (ZEPVN)
A ría de Betanzos foi declarada Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN)
no ano 2004 (Decreto 72/2004, do 12 de abril, polo que se declaran determinados
espazos como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais).
Considérase como ZEPVN aqueles espazos dos que, polos seus valores ou interese
natural, cultural, científico, educativo ou paisaxístico, sexa necesario asegurar a súa
conservación e non teñan outra protección específica.
Nestas áreas poderanse seguir levando a cabo de maneira ordenada os usos e as
actividades tradicionais que non vulneren os valores protexidos. Para o resto das
actuacións, incluíndo a realización de edificacións, será precisa a autorización da
Consellería de Medio Ambiente.
Decláranse como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais os espazos naturais
da Rede Natura 2000. Así, do mesmo Decreto 72/2004 a ría de Betanzos-Mandeo foi
proposto como LIC (Sitios de Interese Comunitario).
Xa nas Normas Subsidiarias e Complementarias de Planeamento, estaban incluídas c
código CO-11 Mariñas de Betanzos.
REDE NATURA 2000
A Rede Natura 2000 é a rede de espazos naturais protexidos a escala da Unión Europea
creada en virtude da Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres (Directiva hábitats), con
obxecto de salvagardar os espazos naturais mais importantes de Europa (o obxectivo
global da Directiva hábitats, é “contribuír a garantir a biodiversidade mediante a
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres no territorio europeo dos
estados membros”). Componse de Zonas Especiais de Conservación (ZEC) –previa
proposta como LIC- declaradas polos Estados membros conforme á Directiva sobre
hábitats e, ademais, das Zonas Especiais de Protección para as Aves (ZEPA) que se
designan de acordo coa Directiva aves (Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e
do Consello, do 30 de novembro de 2009, relativa á conservación das aves silvestres). No
caso de Betanzos-Mandeo, declarouse ZEC en el año 2014 (Decreto 37/2014, do 27 de
marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia
comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia).
No Concello de Bergondo, o único espazo natural incluído na rede natura 2000 é
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Betanzos-Mandeo (ZEC ES1110007). Inclúe a parte interior da ría de Betanzos, e está
integrado polo esteiro e o curso baixo do río Mandeo (25 km), unha parte do seu
afluente, o río Zarzo, o treito baixo do río Mendo (9 km) e a desembocadura do río
Lambre, no lugar de Ponte do Porco, abranguendo unha superficie dunhas 1.020 ha (en
decembre do 2011 presentouse unha proposta de ampliación de até 1.792 ha). Protexe
uns 8 hábitats de interese comunitario, 2 dos cales prioritario (1150, 91E0), e 4 do grupo
de Hábitats costeiros e vexetación halofítica.
A zona estuárica (530 ha), constitúe unha das maiores extensións de marisma litoral de
Galicia, cunhas 170 ha de xunqueiras e pradarías halófilas e unha ampla extensión de
augas abrigadas de fondo de ría (algo máis de 200 ha) que só parcialmente se descobren
coas baixamares. A parte máis baixa da conca deste río é o dominio dos xistos de
Bergondo.
O Encoro de Abegondo-Cecebre (ZEC ES1110004), malia non atoparse nos límites do
concello, si o están varias bacías que verten no encoro. Constitúe o recurso hídrico
fundamental para o fornecemento de auga potable á poboación da comarca da Coruña,
recurso cuxa protección e aproveitamento racional esixe aplicar o principio de
precaución.
Neste aspecto son especialmente importantes os montes e masas arboradas das
parroquias de Guísamo e Cortiñán.
RESERVA DA BIOSFERA DE “AS MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO”
O concello de Bergondo atópase na Reserva da Biosfera de “As Mariñas Coruñesas e
Terras do Mandeo” . Esta reserva da biosfera, declarada o 28 de maio de 2013, abrangue
18 concellos das comarcas da Coruña, Betanzos e Terra de Melide e ten unha superficie
de 116.724 hectáreas, das cales 113.969,6 ha (97,64%) corresponden a medio terrestre, e
2.754,7 ha (2,36%) corresponden a medio mariño, e nela vive unha poboación dunhas
190.000 persoas.
Abrangue dúas grandes bacías fluviais dos ríos Mero e Mandeo e contén ecosistemas
costeiros e de montaña que dan acubillo a unha grande diversidade biolóxica. A área
tamén conta cunha grande diversidade cultural relacionada co uso dos recursos naturais
e conservación das razas de gando locais. A área comprende os concellos de Abegondo,
Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cesuras, Coirós, Culleredo, Curtis,
Irixoa, Miño, Oleiros, Oza dos Ríos, Paderne, Sada e Sobrado dos Monxes.
Formar parte desta reserva supón un grande atractivo turístico así como unha
responsabilidade na xestión dos recursos ambientais e ecolóxicos que deberán reflectirse
sobre o planeamento.
Para o cumprimento das funcións das Reservas de Biosfera, zonificouse o concello de
Bergondo, onde definiuse unha zona núcleo, que se beneficia de protección a longo
prazo e permite conservar a diversidade biolóxica, vixiar os ecosistemas menos alterados
e realizar investigacións e outras actividades pouco perturbadoras. Delimitouse esta zona
núcleo en el ZEC Betanzos-Mandeo (ES1110007).
Todas as zonas núcleo da Reserva propostas foron rodeadas por zonas tampón, onde só
poidan ter lugar actividades compatibles cos obxectivos de conservación. Incluíronse os
medios naturais e seminaturais (bosques, matogueiras, agrosistemas tradicionais) que se
atopan de xeito adxacente ás zonas núcleo.
E finalmente unHa zona de transición que se mostra como ideal para o desenvolvemento
de actividades compatibles cos obxectivos de conservación e nas que se fomenten e
practiquen novas formas de explotación sostible dos recursos.

OUTRAS ÁREAS NATURAIS DE INTERESE
A nova Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (e anteriormente a Lei 9/2002
(LOUG), contemplan a posibilidade de protexer o solo rústico de maior valor:
Artigo 34. Solo rústico de especial protección
1. O planeamento clasificará como solo rústico de especial protección os terreos
afectados polas lexislacións sectoriais de protección do dominio público marítimoterrestre, hidráulico ou de infraestruturas ou polas de protección dos valores agrícolas,
gandeiros, forestais, paisaxísticos, ambientais, naturais ou culturais.
2. No solo rústico de especial protección distinguiranse as seguintes categorías:
b) Solo rústico de protección forestal, constituído polos montes veciñais en man común
e os terreos de alta produtividade forestal que sexan delimitados no catálogo oficial
correspondente polo órgano que teña a competencia sectorial en materia forestal.
c) Solo rústico de protección das augas, constituído polos terreos situados fóra dos
núcleos rurais e do solo urbano definidos como dominio público hidráulico na respectiva
lexislación sectorial, as súas zonas de policía e as zonas de fluxo preferente.
d) Solo rústico de protección de costas, constituído polos terreos situados fóra dos
núcleos rurais e do solo urbano que se atopen dentro da servidume de protección do
dominio público marítimo-terrestre establecida pola lexislación sectorial estatal en
materia de costas e os delimitados como áreas de protección costeira no Plan de
ordenación do litoral.
f) Solo rústico de protección de espazos naturais, constituído polos terreos sometidos a
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algún réxime de protección por aplicación da lexislación de conservación da natureza ou
da lexislación reguladora dos espazos naturais, a flora e a fauna.
g) Solo rústico de protección paisaxística, constituído polos terreos considerados como
áreas de especial interese paisaxístico de conformidade coa lexislación de protección da
paisaxe de Galicia e como espazos de interese paisaxístico no Plan de ordenación do
litoral.
3. Os concellos que durante a elaboración do seu planeamento e como consecuencia do
estudo detallado observen ámbitos que, pese a non contar con protección sectorial,
conteñen valores merecentes de especial protección poderán outorgarlles tal
categorización, logo da xustificación axeitada e conformidade expresa da administración
que teña a competencia sectorial.
4. Cando un terreo, polas súas características, poida corresponder a varias categorías de
solo rústico, aplicaranse os distintos réximes de forma complementaria.
5. O plan xeral poderá excluír xustificadamente do solo rústico de especial protección
os terreos necesarios para o desenvolvemento urbanístico racional, logo do informe
favorable do órgano que teña a competencia sectorial correspondente.
Áreas de interese natural em Bergondo
Atópanse moitas outras áreas de interese natural en Bergondo, onde relaciónanse algúns
hábitats e lugares de maior interese ambiental. Algúns destes espazos pódense propoñer
como “Espazos naturais de interese local” ENIL, como espazos integrados nun termo
municipal que polas súas singularidades sexan merecedores dalgún tipo de protección
dos seus valores naturais.
A Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, contempla a posibilidade
de declarar espazos naturais de interese local:
Artigo 17.-Espazo natural de interese local.
1. Por petición do concello e logo de informe da Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda, a Consellería de Medio Ambiente poderá declarar como
espazos naturais de interese local aqueles espazos integrados no seu termo municipal
que polas súas singularidades sexan merecedores dalgún tipo de protección dos seus
valores naturais.
2. A responsabilidade e competencia na xestión destes espazos será municipal, e non se
considerarán incluídos na Rede galega de espazos protexidos.
3. A súa declaración como tales non implicará a asignación de recursos da Comunidade
Autónoma, aínda que poderán ter preferencia na obtención de axudas para a súa
conservación e xestión.
E a maioría de áreas naturais pódense integrar nalgunha figura urbanística que resalte o
seu interese e as protexa dentro do solo non urbanizable:
EIN. Espazo de interese natural
EIF. Espazo de interese forestal
EIC. Espazo de interese da conectividade ecolóxica

OUTRAS ÁREAS NATURAIS DE INTERESE
Espazo natural

Protección, Interese

Características

Marismas de Betanzos

ZEC, ZEPVN

Grande
unidade
con
carácter
de
esteiro,
desembocadura dos ríos Mandeo e Mendo e outros
menores, presenta unha fronte na que destacan os
hábitats intermareais e de marisma. Esténdense
dende a desembocadura dos ríos Mandeo e Mero ata a
ponte do Pedrido, conformando unha ampla braña
que se inunda ao subir e baixar as mareas.
Con extensas chairas de xuncos, estas marismas
posúen un alto valor ecolóxico ao ser o punto
escollido polas aves migratorias para descansar
durante os longos percorridos. Constitúen un hábitat
de gran importancia para as aves palustres que o
empregan de refuxio nos seus desprazamentos. Nas
xunqueiras abundan os zarapitos, as agullas, garzas e
anátidas.
Alta produtividade. Declarado como Zona de Especial
Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) e Zona de
Especial Conseración (ZEC) da Rede Natural 2000.
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Praia de Pedrido

ZEC, ZEPVN, POL

Continuación das marismas, nunha extensa praia de
grande interese natural, con numerosos hábitats de
interese comunitario, e que representa un espazo de
repouso e alimento de moitas especies de aves en cría
e en migración, peixes, e outra fauna mariña.

Praia de Regueiro

ZEC, ZEPVN, POL

Praia con abundantes pedras e croios, achegados polo
rego de Cabanes, pero tamén da erosión das marxes.
Presenza de especies mariñas

Praia de Gandario

POL

A praia máIs extensa dO concello, cunha extensa
superficie de areal. Especies mariñas, paisaxe
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OUTRAS ÁREAS NATURAIS DE INTERESE
Espazo natural

Protección, Interese

Características

Punta de Muruxo

ZEC, ZEPVN, POL

Sector costeiro e os fondos mariños da ría a esta
altura están protexidos polo ZEC Betanzos-Mandeo.
Trátase dunha unidade mixta con cantís e praias
intermareais ao pé.

Monte de Aldao

Espazo natural EIN

Fragmentos de bosque autóctono, que exercen de
corredor natural entre os montes interiores e a
marisma de Betanzos

Forestal EIF
Montes e Castro
Reboredo

de

Espazo natural EIN
Forestal EIF

Monte Babío

Espazo natural EIN
Forestal EIF

Monte da Fame. O
Castro

Marisma de Miodelo

Espazo natural EIN
Forestal EIF
Espazo natural EIN
Marismas ENIL

Rego Maior

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Rego de Gandarío

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

A Regueira

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Rego de Cabana

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Pequenos montes, que protexen antigos castros, e
rodeados por un espeso bosque, con retrincos de
carballeira autóctona
Outro monte con castro e refuxio de vexetación e
fauna autóctonos
Bosque illado entre Trasdoval e Travesa no monte O
Castro e que permite a conectividade ecolóxica entre
o bosque do Monte da Brea, e o rego de Viovieiro
Restos da marisma que se encontraba na cola das
marismas de Betanzos-Mandeo e ao final del Rego de
Xaralleira. Moi afectada pola estrada AP-9
Principal rego do concello con bosque de ribeira e
outros bosques circundantes de grande interese
Bosque de ribeira que de forma fragmentada mantén
súa funcionalidade de conectividade ecolóxica entre o
monte e a marisma
Superficie forestal e bosque de ribeira por debaixo do
núcleo urbano de Bergondo, en Mariñán, e en
conectividade ecolóxica coas marisma da ría de
Betanzos
Bosque de ribeira e bosque próximo ao rego de
Cabana até a praia de Regueiro

Rego
de
Xaralleira,
Monte da Brea e Monte
Grande

Corredor ecolóxico EIC

Rego da Brea

Corredor ecolóxico EIC

Pequeno rego
ecolóxico

Rego de Miodelo

Corredor ecolóxico EIC

Extensa superficie forestal de bosque mixto,
plantacións e bosque de ribeira próximos ao rego de
Miodelo até o de Xaralleira. Funcionalidade de
corredor ecolóxico e de grande importancia para
conectar os montes de Longueira e de Babio coa ría
de Betanzos

Forestal EIF

Forestal EIF

Rego de
Agras

Callou,

As

Rego de Baldomir

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Gaviaos

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Loural

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Montecelo-Salinas

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Penas Blancas

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Rego de Guille

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Rego de Viovieiro

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

As Rías, Rego da
Gandara

Corredor ecolóxico EIC
Forestal EIF

Extensa zona forestal e bosque de ribeira seguindo o
rego de Xaralleira
con

funcionalidade

de

conector

Retrincos de bosque de ribeira, e fragmentos de
bosque autóctono de grande interese, con carballo e
faia. Afectado por un proxecto urbanístico industrial,
é unha das maiores extensións de bosque continuo do
municipio
Pequeno rego con funcionalidade
ecolóxico co encoro de Cecebre

de

conector

Xunto ao rego de Callou, forma parte da maior
extensión de bosque autóctono de Bergondo.
Afectados polo polígono industrial de Callou
Fragmentos de bosque próximos a un pequeno rego
que se xunta co rego de Xaralleira. Separado do
Monte da Brea pola autoestrada AP-9 E-1
Bosque próximo ás marisma de Betanzos na zona do
Pazo de Mariñán, e que permite a conectividade
ecolóxica co Monte de Aldao
Bosque que se estende polos concellos de Abegondo e
Cambre até el encoro de Cecebre. Aínda que cercado
pola autoestrada E-1 AP-9
Bosques próximos ao polígono industrial, con algunhas
comunidades vexetais autóctonas, e que permite l
conectividade ecolóxica entre o monte de Babío e o
rego Maior
Bosque de ribeira e outros bosques próximos ao rego
de Viovieiro e que permiten a conectividade ecolóxica
entre o monte próximo a Cortiñán e o encoro de
Cecebre
Superficie forestal na cabeceira do rego da Gandara,
conectividade co encoro de Cecebre

Travesa

Forestal EIF

Extensión forestal refuxio de vexetación autóctona, e
que supón unha “illa” refuxio entre o bosque de
Callou e o Monte da Brea

O Bando

Forestal EIF

Pequena superficie forestal
Longueira e o rego Maior
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OUTRAS ÁREAS NATURAIS DE INTERESE
Espazo natural

Protección, Interese

Características

Obra do Paño

Forestal EIF

Fragmento de bosque que se comunica cunha extensa
superficie forestal próxima ao rego de Seixeda, no
concello de Sada

Montes da Longueira

Forestal EIF

Extensa superficie forestal, refuxio de vexetación
autóctona e con funcionalidade de conector
ecolóxico. Afectada por un proxecto de polígono
industrial

ZEC. Zonas especiais de Conservación (Natura 2000)
ZEPVN. Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (Lei 9/2001)
POL. Plan de Ordenación do Litoral (Decreto 20/2011)
EIN, EIF, EIC. Espazos de Interese Natural, Forestal e da Conectividade Ecolóxica
Fonte: propia proposta

A PAISAXE NA ÁREA RURURBANA
A Xunta está a desenvolver as medidas integradas na Estratexia da Paisaxe de Galicia, co
fin de protexer e preservar os elementos máis significativos e característicos das
diferentes paisaxes da Comunidade Autónoma:
Ordenar a través de accións tendentes a mellorar, restaurar ou rexenerar as paisaxes.
Xestionar dende unha perspectiva de uso sostible do territorio mediante iniciativas que
guíen as transformacións inducidas polos procesos sociais, económicos e ambientais.
A Estratexia da Paisaxe de Galicia sinala as liñas mestras para o desenvolvemento dos
instrumentos propios previstos na Lei da Paisaxe nova venta (Lei 7/2008, de 7 de
xullo).
A Estratexia da Paisaxe desenvolverase a través de tres tipos fundamentais de accións:
Os Instrumentos de Protección, Ordenación e Xestión das Paisaxes
As Estratexias de Integración Paisaxística
A Sensibilización, Formación e Divulgación da paisaxe
O MAPA DAS GRANDES ÁREAS PAISAXÍSTICAS
A calidade paisaxística supón un eixo vertebrador e estruturante do Concello e como tal
deberá recibir un tratamento particular, complementario cos usos produtivos,
conciliando o respecto aos seus valores naturais e patrimoniais cun desenrolo brando das
súas potencialidades tanto no entorno da ría, como no resto do territorio.
O denominado Mapa das Grandes Areas Paisaxísticas de Galicia constitúe un catálogos e
directrices da paisaxe.
As áreas de paisaxe de Galicia delimitáronse en función da topografía, que permitiu
distinguir con claridade espazos diferenciados como serras, chairas, vales e litoral; o
clima, que fixo posible modular diferenzas entre espazos tipograficamente semellantes;
e o uso do solo, que facilitou unha maior diferenciación tanto en función do tipo do uso
como do grao de ocupación.

3.4. ÁREAS DE RISCO
RISCO DE INUNDACIÓNS
Para a delimitación de zonas de risco, nesta primeira fase dos traballos, tómase de
referencia a zona de fluxo preferente. No Real Decreto 9/2008 polo que se modifica o
Regulamento do Dominio Público Hidráulico, defínese a zona de fluxo preferente da
seguinte forma:
“A zona de fluxo preferente é aquela zona constituída pola unión da zona ou zonas onde
se concentra preferentemente o fluxo durante as avenidas, ou vías de intenso
desaugadoiro, e da zona onde, para a avenida de 100 anos de período de retorno,
póidase producir graves danos sobre as persoas e os bens, quedando delimitado o seu
límite exterior mediante a envolvente de ambas zonas. Aos efectos da aplicación da
definición anterior, considerarase que poden producirse graves danos sobre as persoas e
os bens cando as condicións hidráulicas durante a avenida satisfagan un ou máis dos
seguintes criterios:
a) Que o calado sexa superior a 1 m
b) Que a velocidade sexa superior a 1 m/s
c) Que o produto de ambas variables sexa superior ao 0,5 m2/s
Enténdese por vía de intenso desaugadoiro a zona pola que pasaría a avenida de 100
anos de período de retorno sen producir una sobreelevación maior que 0,3 m, respecto á
cota da lámina de auga que se produciría con esa mesma avenida considerando toda a
chaira de inundación existente. A sobreelevación anterior poderá, a criterio do
organismo da cunca, reducirse até 0,1 m cando o incremento da inundación poida
producir graves prexuízos ou aumentarse até 0,5 m en zonas rurais ou cando o
incremento da inundación produza danos reducidos.
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Na delimitación da zona de fluxo preferente empregarase toda a información de índole
histórica e xeomorfolóxica existente, ao fin de garantir a adecuada coherencia dos
resultados coas evidencias físicas dispoñibles sobre o comportamento hidráulico do río”.
RISCO DE INCENDIOS FORESTAIS
A partir da Resolución do 27 de decembro de 1999, publicada o 29 de decembro de 1999,
a zonificación do territorio a efectos de Prevención e Defensa contra incendios forestais
pasa a ser de Provincias, Distritos Forestais, Demarcacións Forestais e Concellos.
Bergondo encóntrase situada no Distrito II. Bergantiños-Mariñas Coruñesas, e dentro da
Demarcación de A Coruña: concellos de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, A
Coruña, Culleredo, Laracha, Oleiros e Sada.
De acordo co Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais (PLADIGA)
(Conselleria do Medio Rural, 2016) no termo municipal de Bergondo no está declarado
como zona de alto risco de incendios forestais (ZAR).
A elaboración do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia
(PLADIGA) obedece ao disposto na Lei 3/2007, do 9 de abril de prevención e defensa
contra os incendios forestais de Galicia modificada pola Lei 7/2012, do 28 de xuño, de
Montes de Galicia, á Lei 2/1985, do 21 de xaneiro, sobre Protección Civil, á Lei 5/2007,
do 7 de maio, de Emerxencias de Galicia, ao Plan Territorial de Emerxencias de Galicia
(PLATERGA) e ao Plan Especial de Protección Civil ante Emerxencias por Incendios
Forestais na Comunidade Autónoma de Galicia.
***Se ten solicitado á Concellería do Medio Rural a estatística e a cartografía de
incendios forestais no municipio. Estase á espera de obter esta información.
RISCO XEOLÓXICO
No Concello de Bergondo os riscos xeolóxicos veñen determinados pola natureza das
rochas que se atopan no municipio, sendo estas principalmente rochas metamórficas
(xistos, metagrauvacas e os paragneis pertencente ao co Complexo de Ordes) e en moita
menor medida, depósitos de orixe cuaternaria (marismas, praias de area e aluviais) e
pliocuaternaria (conglomerados). Ademais aparecen dous afloramentos puntais; un de
rochas básicas e ultrabásicas, conformadas polas anfibolitas froito do metamorfismo
rexional pertencentes ao complexo de Ordes, e outra de rochas filonianas (diques de
seixo) de orixe ígneo (ver mapa adxunto).
A rochas metamórficas debido a súa estrutura estratificada están sometidas a maior grao
de alteración superficial, tanto química coma física, debido á acción erosiva da auga,
vento ou temperatura, podendo dar lugar a planos de debilidade a favor do diaclasado,
que provocan fenómenos de inestabilidade cando estas zonas están sometidas a cargas.
A pendente media do Concello é do 11.53 % (6.58º), presentando as seguintes
porcentaxes de pendente por superficie:
- 23.06 % do municipio presenta unha pendente entre o 0 % e o 5 %.
- 31.77 % entre o 5 % e o 10 %.
- 20.20 % entre o 10 % e o 15 %.
- 10.71 % entre o 15 % e o 20 %.
- 9.23% entre o 20 % e o 30 %.
- 4.10 % entre o 30 % e o 50 %
- 0.94% presenta unha pendente de máis do 50 %.
Deste xeito, tan só o 14.27 % da superficie do Concello presenta pendentes superiores ao
20 %. Na maior parte do concello afloran materiais metamórficos, os cales, pola súa
xistosidade presentan un maior risco de escorredura. A pesar disto, a baixa pendente e
releves suaves do concello disminúen o devandito risco. No entanto, en pendentes
elevadas este risco aumenta, e mais se coincide a dirección da pendente coa dirección
dos planos de xistosidade.
Por outra banda, en caso de lume forestal, as zonas de pendente elevada sufrirán maior
risco de erosión pola eliminación da cobertura vexetal, sendo necesaria unha rápida
actuación con medidas contra a erosión e eliminación do solo.
Na praia de Regueiro, baixo a urbanización Gandarío Pequeno, prodúcense
desprendementos da marxe próxima á praia, con caídas de árbores e pondo en risco a
integridade das casas.
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No referente aos materiais de orixe cuaternario e pliocuaternario, debido a súa
composición de areas e gravas, presentan un comportamento hidrolóxico cunha alta
permeabilidade, polo que estes depósitos presentan maior susceptibilidade de seren
afectados por contaminación se ten lugar algún tipo de vertedura.
De acordo co Plan especial fronte ao risco sísmico en Galicia (SISMIGAL) (Xunta de
Galicia, 2009a), o municipio de Bergondo sitúase na zona 2. Esta zona presenta o seu
límite externo cara o leste na formación Ollo de sapo, no sur coa zona de Tras-os-Montes
e no oeste cun borde pasivo con extensión cara o océano Atlántico. Os principais
accidentes tectónicos presentes na zona son a falla de desgarre de Valdoviño e a falla
normal de Pico Sacro. Ademais dentro do Complexo de Ordes están as fallas de Meirama
e As Pontes, onde as estruturas de fallas corresponden a un réxime compresivo. A
sismicidade asociada é moi escasa e de baixa magnitude, non existindo ningunha
correlación coas estruturas propostas.
RISCOS TECNOLÓXICOS
Os riscos tecnolóxicos débense á existencia de actividades de carácter tecnolóxico e de
estruturas fixas ou móbiles, deseñadas e construídas polo home. Os seus efectos son de
doada planificación pero dificilmente pode predicirse cando se van producir. Polo tanto,
o factor de prevención é moi importante, xa que reduce de forma considerable o risco
(Xunta de Galicia, 2009b).
De acordo co Plan territorial de emerxencias de Galicia, PLATERGA (Xunta de Galicia,
2009), o municipio de Bergondo presenta un índice de risco potencial de emerxencia
(RPE) moderado. Este índice calcúlase a partir de tres parámetros: o risco estatístico, a
vulnerabilidade poboacional e os riscos especiais. Á súa vez, os riscos especiais
abranguen unha serie de riscos, como os incendios forestais, inundacións temporais,
nevadas, risco químico, sismos e o derivado do transporte de mercadorías perigosas.

3.5. USOS E APROVEITAMENTOS DOS SOLO
USOS DO SOLO
A análise dos usos do solo baséase na información do mapa de coberturas e usos do solo
á escala 1:25.000 do Sistema de Información Territorial de Galicia (SITGA) do ano 2011.
Dende unha interpretación directa dos usos do solo SIOSE (Sistema de Información de
Ocupación do Solo en España. 2005), a distribución é a seguinte:

COBERTAS DO SOLO.2011
Sup (ha)
Augas continentais

%

73,2668

2,25%

3,8349

0,12%

Coberturas artificiais

125,6987

3,85%

Coniferas

159,3301

4,88%

Cultivos e prados

924,7200

28,34%

Especies caducifolias

24,6877

0,76%

Eucaliptos

39,5735

1,21%

272,6228

8,36%

Augas mariñas

Eucaliptos e coníferas
Humedais

74,3001

2,28%

114,7245

3,52%

70,5736

2,16%

Mestura de especies arbóreas

528,3596

16,20%

Mosaico agrícola e mato

149,6320

4,59%

Mosaico agrícola e urbano

429,7441

13,17%

Mosaico de cultivos e especies arbóreas

34,0388

1,04%

Praias e cantís

11,5821

0,36%

6,4364

0,20%

Sistemas xerais de transporte

84,1947

2,58%

Viñedo e cultivos leñosos

23,8317

0,73%

3,3518

0,10%

107,9371

3,31%

Mato
Mato e especies arbóreas

Repoboacións forestais

Zonas de extracción ou vertido
Zonas urbanas
TOTAL

3262,4408

Fonte: Elaboracion propia a partir de datos del SITGA

Destaca de todos eles, como uso mixto, o mosaico agrícola e urbano, que fai referencia
aos núcleos rurais, conservando aínda unha certa relación coa terra, e polo tanto a súa
vocación rural. Aínda que na súa gran maioría esta relación xa é unicamente potencial,
sendo na gran maioría xardíns asociados a residencias non vinculadas ao sector primario.
Levando a cabo unha reclasificación dos solos, coa finalidade de analizar a estrutura
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territorial, obtense unha lectura máis clara do Concello.
Se de xeito xeneralizado a reclasificación levásese a cabo en base aos usos básico:
augas, urbano, agrícola e forestal, neste caso, dada as particularidades de Bergondo,
diferenciaríanse as augas continentais e mariñas, e especialmente un uso periurbano,
que corresponde ao mosaico agrícola e urbano. Non se quixo denominar núcleo rural, xa
que os seus límites, derivados de fotointerpretación, non coinciden cos núcleos rurais, e
polo tanto, levarían a malas interpretacións, ou a perda de capacidade de análise.
Sup (ha)
AGRÍCOLA

%

1132,2225

34,70%

147,5669

4,52%

3,8349

0,12%

1231,2420

37,74%

PERIURBANO

429,7441

13,17%

URBANO

317,8304

9,74%

AGUAS CONTINENTALES
AGUAS MARINAS
FORESTAL

TOTAL

3262,4408

Usos forestais

Fonte: Elaboracion propia a partir de datos del SITGA

O solo urbano, desde unha lectura dos usos do solo (non urbanística) representa o 10 %
do total do municipio. Non se inclúen aquí os usos mixtos agrícolas e urbanos, que como
se verá teñen gran transcendencia en Bergondo.
As infraestruturas tamén teñen un papel importante, polo crecemento experimentado
linearmente ao redor das infraestruturas viarias, que son numerosas en Bergondo. A
superficie é case o 2,5 % do total do municipio.
O uso dominante é o forestal, con case un 37 % da superficie do Concello. Este localízase
nas zonas de maior relevo xerando espazos illados por cultivos e solos urbanos ou de
núcleo rural.
O uso agrícola representa un 34 %, sendo en xeral pequenas explotacións intersticiais
entre os solos urbanos, as zonas forestais e os núcleos rurais. Estes últimos, entendidos
como un uso mixto agrícola e urbano, representan o 13 % do total do municipio,
habendo, sen dúbida, colonizado o antigo espazo agrícola, e alterando a estrutura
territorial do Concello.
Isto pódese ver da interpretación das cubertas mixtas, vendo o solo agrícola-urbano,
como agrícola, ou como urbano, dando dúas visións da situación de Bergondo:

Usos urbanos con infraestruturas

3.6. APTITUDE DOS TERREOS PARA A SÚA TRASNFORMACIÓN URBANÍSTICA
Para determinar a aptitude do terreo ante un eventual proxecto de edificación
realizouse unha valoración baseada nunha serie de variables ás cales se lles outorgou un
coeficiente en función das súas características xeolóxicas, morfolóxicas, ecolóxicas ou
sobre a base dos diversos riscos que puidesen presentar.
En síntese, aqueles terreos con menor aptitude para seren transformados en
urbanizables (xa sexa para uso residencial ou industrial) serán aqueles en que, polas súas
características morfolóxicas ou pola presenza de riscos naturais, resulte desaconsellable
a devandita recualificación, pero tamén aqueles que albergan uns elevados valores
naturais que serían comprometidos pola súa urbanización. Contrariamente, os sectores
ausentes de riscos e de valores naturais destacables, así como os situados nas
proximidades de zonas residenciais e industriais, son os máis adecuados para seren
transformados para estes usos.
O plano de sensibilidade ambiental realizouse sobre cartografía 1:5.000, coa adición de
múltiples criterios. En principio a organización básica foi a seguinte:

Usos agrícolas e mixtos agrícolas-urbanos

1. Medio físico
- Xeomorfoloxía. Pendentes.
- Xeomorfoloxía. Orientacións.
- Hidroloxía superficial. Ríos e arroios.
2. Medio natural
- Cubertas do solo.
- Hábitats de interese prioritario.
- Espazos de especial protección.
3. Medio cultural.
- Patrimonio arqueolóxico.
- Patrimonio arquitectónico.
Usos urbanos e lectura mixtos como urbanos
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4. Medio territorial
- Usos do solo.
- Rede de camiños (Camiños gandeiros, GR, rede básica de incendios forestais).
A elaboración da cartografía temática ten carácter metodolóxico, e a pesar de xerar,
nalgúns casos, planos onde non hai elementos de interese respecto ao aspecto concreto,
non se omiten, dado que o seu interese está xustamente na ausencia de condicionantes.
En cada un destes planos temáticos, e en función das subclases definidas, asóciase un
nivel de sensibilidade. As clases de sensibilidade ou de acollida son catro, que
corresponderían aos niveis de afección que ocuparan co uso previsto:

SENSIBILIDADE
Código

Sensibilidade

Nivel de acollida

1

Baixa

Alta

2

Media

Media

3

Alta

Baixa

4

Moi Alta

Exclusión

A composición final do plano faise pola adición dos diferentes planos temáticos,
quedando como sensibilidade final a máis alta do polígono de intersección. É dicir, nun
ámbito de intersección de dous sensibilidades diferentes, respecto a dous conceptos, no
plano de sensibilidade ambiental queda grafada a máis alta dos dous conceptos.
Ademais de xerar un plano cunha clave de catro cores amosando a sensibilidade, tamén
incorporouse notas que definen os aspectos claves nesta sensibilidade, e que
posteriormente se deberán traducir en criterios ambientais específicos de cada un dos
sectores, dado que representan os aspectos máis sensibles, ou os niveis de acollida máis
baixos.
A seguinte táboa mostra os coeficientes que se lles asignaron ás diferentes categorías
tidas en conta no cálculo da aptitude.
Unha vez obtido o valor das diferentes variables calculouse a aptitude do terreo. Para
cada un dos factores tómase o de maior valor, concluíndo nun plano de sensibilidade,
tomando coma base:
Na cartografía resultante do modelo, os sectores representados en tons verdes destacan
zonas en que os valores ambientais desaconsellan a súa transformación para usos
urbanos. Por outra parte, as cores alaranxadas e marróns corresponden ás zonas máis
indicadas para aloxar usos residenciais ou industriais (véxase o plano Aptitude).

SENSIBILIDADE ASOCIADA PARA A DETERMINACIÓN DO PLANO DE APTITUDE
MEDIO

Concepto

SENSIBILIDADE
ADD

B

M

A

MA

MEDIO FÍSICO
P<5%

Xeomorfoloxía. Pendentes



5 %< P < 10 %



10 %< P <20 %



> 20 %
Hidroloxía
arroios

superficial.

Canles

Hidroloxía subterránea

Xeomorfoloxía. Orientacións

Cubertas do solo



e Avenida 10 anos (DPH)



Vía de fluxo preferente



Avenida 500 anos



Acuíferos protexidos



Outras formacións acuíferas



Zonas de solaina (1)

+0

Zonas de aveseda (2)

+1

Zonas chairas

+0

Augas continentais



Augas mariñas



Coberturas artificiais



Praias e cantís
Coníferas



Cultivos e prados



Especies caducifolias
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SENSIBILIDADE ASOCIADA PARA A DETERMINACIÓN DO PLANO DE APTITUDE
MEDIO

SENSIBILIDADE

Concepto

ADD

B

Eucaliptos

M

A



Bosques queimados



Eucaliptos e coníferas



Mato



Mato especies arbóreas



Mato e rochedo



Mosaico agrícola e mato



Mosaico agrícola e urbano



Mosaico de cultivo e especies
arbóreas



Repoboacións forestais



Sistemas xerais de transporte
Zonas
de
vertedura

extracción



ou



Zonas urbanas



Exemplares arbóreos de interese
HIC

MA



Prioritarios



Non prioritarios



Brañas

Zonas húmidas

+1

Rede natura 2000

Natura 2000

+1

Plans específicos de protección

-

+1

MEDIO CULTURAL
Patrimonio arqueolóxico

Catalogado



Posibilidade de xacementos non
documentados
Patrimonio arquitectónico



Catalogado



MEDIO TERRITORIAL
Usos do solo

Forestal



Agrícola



Augas continentais



Augas mariñas
Periurbano
Urbano
Camiños Tradicionais




Canellas



Itinerarios. Grandes Rutas



LENDA SENSIBILIDADE:
ADD. Agrega n grados de sensibilidade, a intersección do polígono cos conceptos do mesmo subcapítulo.
B: Sensibilidade BAIXA
M: Sensibilidade MEDIANA
A: Sensibilidade ALTA
MA: Sensibilidade MOI ALTA.
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4. POBOACIÓN E ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Con obxecto de analizar a situación concreta do municipio de Bergondo, é necesario
unha visión global do conxunto da comarca e da propia rexión Urbana, definindo como
ten sido a súa evolución da poboación, cales son os seus compoñentes de crecemento, e
cal é a súa estrutura demográfica.
Como parte da análise do modelo de asentamento poboacional, fundamental para
coñecer a realidade socioeconómica do concello de Bergondo, preséntase, dun xeito
analítico, unha primeira diagnose escalar, que lee simultaneamente as deficiencias e
fortalezas territoriais do concello, atendendo con detalle aos seus valores
socioeconómicos, urbanos, rurais, industriais e paisaxísticos, co obxectivo último de
definir o que será o seu rol territorial estratéxico dentro da Rexión Urbana Ártabra.
Dado que para poder analizar dunha forma axeitada a situación concreta do municipio de
Bergondo é precisa unha visión global do conxunto da comarca da Coruña, ou mesmo da
propia Rexión Urbana Ártabra, defínese a continuación a evolución da súa poboación, os
seus compoñentes de crecemento e a súa estrutura demográfica.

4.1. O ENCADRE REXIONAL E URBANO. A REXIÓN URBANA ÁRTABRA
No documento das Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia defínese como
Rexión Urbana Ártabra ao espazo que gravita ao redor das “áreas urbanas da Coruña e
Ferrol, xunto coas cidades intermedias e as súas respectivas áreas de influencia directa”,
un dos maiores espazos urbanizados da comunidade xunto coa Rexión urbana das Rías
Baixas. E continúa sinalando que “acollen un colectivo demográfico que se achega moito
ás 600.000 persoas” segundo os datos do ano 2009. Cómpre pois coñecer de que xeito se
integra esa rexión urbana formada por unha densa rede de núcleos intermedios entre
ambas as principais cidades, e canto abrangue o seu importante dinamismo social e
económico no conxunto da comunidade autónoma.
Durante as últimas décadas, o modelo de área urbana, extrapolable a todas as cidades
galegas, posuía unha dimensión que falaba da integración das periferias. Non obstante,
en cidades menores, esta implicación é modesta e mesmo feble no referido á mobilidade
da poboación, mais nas Rexións urbanas Ártabra e das Rías Baixas que aquí empregamos
como información de contexto, representan hoxe un exemplo más complexo, dinámico e
expansivo.
A revisión destes datos axuda a comprender a relevancia de atender a un nivel de análise
supramunicipal neste documento, dado que as dinámicas territoriais e poboacionais
referidas ao concello de Bergondo, desbordan a súa extensión xeográfica, ata o nivel da
área urbana e mesmo máis aló.
Así, na seguinte táboa, compárase a evolución da poboación de cada unha das provincias
galegas, e o seu peso respecto ao conxunto da poboación galega, a modo de gran foto do
que ten sucedido en materia poboacional en Galicia nas últimas tres décadas.
TÁBOA 1. Evolución da poboación en Galicia. 1981-2016. Distribución provincial
1981

1986

1991

2001

2006

2011

2016

V ariac ión 1981-2016

A Coruña

1.093.121

1.109.788

1.096.966

1.108.002

1.129.141

1.147.124

1.122.799

3%

Lugo

405.365

404.888

384.365

364.125

356.595

351.530

336.527

-17%

Ourense

430.159

429.382

353.491

344.623

338.671

333.257

314.853

-27%

Pontevedra

883.267

900.414

896.847

916.176

943.117

963.511

944.346

7%

Total Galicia

2.811.912

2.844.472

2.731.669

2.732.926

2.767.524

2.795.422

2.718.525

-3%

Parroquia

Fonte: Censos de poboación. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

TÁBOA 2. Evolución da poboación en Galicia. 1981-2016 segundo o peso relativo de cada provincia.
1981

1986

1991

2001

2006

2011

2016

A Coruña

39%

39%

40%

41%

41%

41%

41%

Lugo

14%

14%

14%

13%

13%

13%

12%

Ourense

15%

15%

13%

13%

12%

12%

12%

Pontevedra

31%

32%

33%

34%

34%

34%

35%

Total Galicia

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Parroquia

Fonte: Censos de poboación. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

Nas táboas previas podemos comprobar como o conxunto da poboación galega reduciuse
no período 1981-2014 un pequeno 3%, variación consecuencia da importante
despoboación das provincias de interior (a poboación de Lugo e Ourense redúcese para o
mesmo período un 17% e un 27% respectivamente), que é compensada polo incrementos
das dúas provincias máis poboadas, Pontevedra e A Coruña, que experimentaron
incrementos do 8% e do 4% respectivamente. Así, as provincias de A Coruña e
Pontevedra, que representan o 76% da poboación galega (o 70% no ano 1981) gañan
poboación e peso no conxunto da comunidade autónoma, fronte a Ourense e Lugo, que
reducen significativamente a súa poboación, e rematan cun peso dentro do conxunto de
Galicia dun 12%.

4.01_Evolución demográfica
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Pasando a unha escala un pouco máis próxima ás áreas urbanas e metropolitanas,
podemos comprender os procesos simultáneos de concentración espacial do crecemento
fronte á dispersión do despoboamente, especialmente nas comarcas do interior de
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Ourense e Lugo. Este proceso de concentración en torno ás cidades fixo que, mentres
que para o ano 1981, a poboación das 7 áreas urbanas así clasificadas (A Coruña, Ferrol,
Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo) representaba o 47% da poboación galega,
no 2016 representaba xa un 56% do conxunto, con preto de 1.528.923 habitantes. Este
proceso é unha tendencia evidente se comparamos con datos do 1971, no que apenas o
36% residía nun contexto urbano.
O sistema de cidades de tamaño medio e pequeno do noso territorio, caracterizado pola
súa polinuclearidade, xera territorios de influencia, que abranguen residencia,
actividade e emprego; territorios que non soamente subsidiarios da cidade central,
senón que son participantes de importancia no conxunto da Área Urbana. É neste marco
no que debemos situar a análise da situación do Concello de Bergondo, como concello da
Área urbana da Coruña.
Como podemos comprobar na táboa adxunta, nas áreas urbanas das sete cidades galegas
residían no pasado ano 2016, un total de 1.528.923 persoas, aproximadamente o 56% da
poboación da comunidade autónoma, nun territorio que non supera o 8% do total galego.
Dentro de ese conxunto, a Área Urbana da Coruña, a segunda máis poboada das 7,
representaba no 2016 o 14,6% da poboación galega, (A Área Urbana de Vigo
representaba, o 15,5% do total). A A.U. da Coruña aumentou neste período de 30 anos a
súa poboación nun 28%, en gran medida polo crecemento dos concellos próximos ao
central, como veremos a continuación. Segundo a publicación “Cidade difusa en
Galicia”, (Dalda, Docampo e Harguindey; 2005) a cidade metropolitana da Coruña (A
Coruña máis Arteixo, Culleredo, Cambre e Oleiros) tiña magnitudes similares ás da
cidade metropolitana formada polos municipios de Vigo, Redondela, Mos, O Porriño e
Nigrán...” con enorme expansión en poboación urbana, actividade e mobilidade.
TÁBOA 3. Evolución da poboación nas Áreas Urbanas en Galicia. 1981-2016.
V ariac ión
1981

1986

1991

1996

2001

2006

2011

2016

1981-2016

Área Urbana A Coruña

309.363

321.930

335.347

347.605

358.302

380.987

396.864

397.520

28%

Área Urbana Ferrol

174.261

173.353

169.170

167.396

162.261

163.477

162.531

156.159

-10%

Área Urbana Lugo

102.058

104.225

109.351

109.897

112.895

116.840

120.548

119.394

17%

Área Urbana Ourense

132.201

138.984

134.255

139.189

143.142

144.817

146.165

144.372

9%

Área Urbana Pontevedra

107.720

112.069

113.284

114.714

115.571

121.004

124.356

123.583

15%

Área Urbana Santiago

127.648

131.034

131.432

141.897

146.555

154.855

163.576

165.887

30%

Vigo

365.907

370.081

384.238

399.019

402.240

415.089

425.456

422.008

15%

Total Áreas Urbanas

1.319.158

1.351.676

1.377.077

1.419.717

1.440.966

1.497.069

1.539.496

1.528.923

16%

Total Galicia

2.811.912

2.844.472

2.731.669

2.742.622

2.732.926

2.767.524

2.795.422

2.718.525

-3%

% das AAUU respecto da poboación total

47%

48%

50%

52%

53%

54%

55%

56%

Parroquia

Fonte: Censos de poboación. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia.

Poñendo a lupa sobre o conxunto de poboación en torno ao concello de A Coruña, a
poboación na comarca, de 469,80 km2, pasou de representar o 11% ao 14,6 % da
poboación galega para o período 1981-2016 mentres que o concello de A Coruña, pasou
de representar o 8% da poboación galega no ano 1981 (231721 habitantes) ao 9% no 2011
(243.028 habitantes). Os concellos incluídos dentro da Área Urbana de A Coruña
presentaron unha situación de forte crecemento nas últimas décadas, tendo aumentado
mais dun 10% no período 2000-2016.

4.2. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DA ÁREA URBANA DA CORUÑA
Dado que a análise da evolución demográfica do concello de Bergondo sitúase nun
contexto de estancamento e/ou desaceleración demográfico dentro da Comarca de A
Coruña e mesmo dentro da Rexión Urbana Ártabra, analizaremos a situación deste
contexto.
Así, a Comarca de A Coruña incrementou a súa poboación nun 28% nas tres últimas
décadas, pasando de 309.363 persoas no ano 1981 a 397.520 no pasado 2016. Por
suposto, este variación total non foi experimentada do mesmo xeito polos 9 concellos
incluídos na área urbana. O crecemento mais elevado situouse nos concellos do entorno
da cidade central (Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros e Sada), con valores de
crecementos superiores ao 35% e cunha ganancia de poboación de dereito maior que na
cidade da Coruña (un 0,87%), reforzando unha tendencia descentralizadora e moi
dinámica na expansión urbana da Rexión Urbana Ártabra que se iniciara intensamente na
década dos anos 70 e que continuou a reforzarse nos últimos anos, desbordando a área
metropolitana, coa incorporación doutros concellos mais afastados da cidade central
(Carral e Bergondo). O fenómeno é indicativo da distribución do desenvolvemento
urbano e do propio concepto de Rexión Urbana.
Podemos apuntar deste xeito que o significativo crecemento da poboación de dereito
que se concentrou na comarca nas últimas décadas explica o cambio de tendencia nos
municipios mais afastados, que están a cambiar a súa vocación de segunda residencia
pola de residencia habitual.
Deste xeito pode entenderse que a comarca administrativa da Coruña, formada, nun
primeiro termo polos municipios da Coruña, Oleiros, Cambre, Culleredo e Arteixo e
cunha densidade media de 856,6 Hab/km2, estendeuse polo litoral (con Sada e en menor
medida Bergondo) e ó longo da estrada a Compostela (por Carral), dun xeito similar o
que aconteceu con outros concellos litorais da mesma Rexión Urbana Ártabra, como Miño
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e Betanzos. De feito,se analizamos o subconxunto formado polos municipios do entorno
da Ría de Betanzos dentro da Rexión Urbana Ártabra, observamos que, ao proceso de
expansión demográfica que comezara na década dos 80 iniciado nos municipios de Sada e
Betanzos, se incorporaron os de Bergondo e Miño nos últimos anos. Algúns dos concellos
situados máis lonxe da costa, Abegondo principalmente dentro da comarca, non se
incorporaron a esta dinámica, seguindo pola contra a dinámica dos concellos limítrofes
das comarcas adxacentes e perderon poboación, reforzando a concentración producida
nos municipios veciños.
Táboa 4. Evolución demográfica dos concellos incluídos dentro da Comarca de A Coruña; variación 1981-2015
COMARCA DE A CORUÑA
COMARCA
ABEGONDO

ARTEIXO

BERGONDO

CAMBRE

CARRAL

A CORUÑA

CULLEREDO

OLEIROS

SADA

MIÑO

BETANZOS

2000

356.636

5.594

22.153

6.119

17.805

5.275

241.769

20.890

26.016

11.015

4.870

12.361

2001

358.302

5.694

22.709

6.179

18.691

5.282

239.434

22.076

26.886

11.351

4.986

12.423

2002

364.732

5.772

23.560

6.264

19.504

5.290

242.458

22.745

27.453

11.686

5.044

12.575

2003

370.849

5.761

24.668

6.391

20.297

5.373

243.902

23.851

28.643

11.963

5.096

12.822

2004

373.422

5.732

25.295

6.413

20.919

5.453

242.846

24.640

29.671

12.453

5.089

12.990

2005

377.906

5.756

26.272

6.495

21.523

5.527

243.349

25.650

30.467

12.867

5.127

13.059

2006

380.987

5.773

26.739

6.539

22.092

5.579

243.320

26.547

31.264

13.134

5.162

13.165

2007

384.616

5.808

27.713

6.540

22.513

5.647

244.388

26.707

31.694

13.606

5.256

13.328

2008

389.289

5.822

28.961

6.683

22.900

5.672

245.164

27.670

32.381

14.036

5.326

13.522

2009

393.470

5.798

29.762

6.696

23.231

5.770

246.056

28.227

33.443

14.487

5.488

13.680

2010

395.412

5.765

30.255

6.758

23.621

5.945

246.047

28.737

33.550

14.734

5.628

13.673

2011

396.864

5.709

30.482

6.722

23.649

6.064

246.028

29.207

34.133

14.870

5.760

13.537

2012

398.025

5.709

30.725

6.712

23.879

6.130

246.146

29.416

34.386

14.922

5.739

13.565

2013

398.412

5.664

31.005

6.738

23.999

6.123

245.923

29.415

34.470

15.075

5.786

13.445

2014

397.254

5.585

30.857

6.702

24.029

6.118

244.810

29.434

34.563

15.156

5.838

13.352

2015

396.728

5.586

30.950

6.700

24.076

6.180

243.870

29.593

34.693

15.080

5.859

13.202

2016

397.520

5.533

31.239

6.656

24.141

6.172

243.978

29.638

35.013

15.150

5.832

12.966

11,46%

-1,09%

41,01%

8,78%

35,59%

17,00%

0,91%

41,88%

34,58%

37,54%

19,75%

4,89%

5,96%

2,90%

18,59%

6,14%

20,88%

4,78%

0,65%

22,79%

17,11%

16,81%

5,28%

5,65%

3,79%

-0,14%

13,15%

3,35%

6,92%

6,56%

1,12%

8,25%

7,31%

12,18%

9,03%

3,86%

0,53%

-4,02%

3,25%

-1,51%

2,20%

3,82%

-0,84%

3,14%

4,36%

2,82%

3,62%

-5,17%

VARIACIÓN
2000-2016
VARIACIÓN
2000-2005
VARIACIÓN
2006-2010
VARIACIÓN
2010-2016

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE

Non obstante, os fortes crecementos que experimentou a Rexión ata o ano 2005 foron
diminuíndo durante o seguinte lustro (2005-2010) ata desacelerarse notablemente ou
mesmo diminuír lixeiramente nalgúns concellos (A Coruña, Betanzos, Bergondo) nos
últimos 6 anos, polo que a situación actual é a de certo estancamento cun aumento para
toda a comarca de apenas un 0,53% para o período 2010-2016.
No tocante o crecemento vexetativo na comarca o saldo é negativo nos últimos anos,
rompendo a tendencia positiva dos anos anteriores. De tódolos xeitos cabe destacar que
debeuse ao crecemento de defuncións debida ó envellecemento da poboación, sendo o
número de nacementos estable na última década. A evolución da poboación presenta
non obstante unha preocupante tendencia ó envellecemento aínda que menor mediada
que na maioría das comarcas galegas.
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Táboa 5. Evolución demográfica dos concellos incluídos dentro da Rexión Urbana Ártabra, agregado das Áreas Urbanas de A Coruña, Betanzos, Eume e Ferrol; variación 1981-2015
Pob. 1981

Pob. 1986

Pob. 1991

Pob. 1996

Pob. 2001

Pob. 2006

Pob. 2011

Pob. 2015

Pob. 2016

Variación 19812016

Abegondo

6.274

6.165

5.466

5.467

5.694

5.773

5.709

5.586

5.553

-11%

Arteixo

15.448

16.904

17.931

20.898

22.709

26.739

30.482

30.950

31.239

102%

Bergondo

5.293

5.568

5.392

5.732

6.179

6.539

6.722

6.700

6.656

26%

Cambre

9.181

10.685

12.330

14.972

18.691

22.092

23.649

24.076

24.141

163%

Carral

6.001

5.623

5.229

5.184

5.282

5.579

6.064

6.180

6.172

3%

A Coruña

231.721

239.150

246.953

243.785

239.434

243.320

246.028

243.870

243.978

5%

Culleredo

12.614

13.348

14.631

18.513

22.076

26.547

29.207

29.593

29.638

135%

Oleiros

15.039

16.280

18.480

23.057

26.886

31.264

34.133

34.693

35.013

133%

Sada

7.792

8.207

8.935

9.997

11.351

13.134

14.870

15.080

15.150

94%

TOTAL COMARCA A CORUÑA

309.363

321.930

335.347

347.605

358.302

380.987

396.864

396.728

397.540

29%

Carballo

25.713

26.962

26.033

27.287

28.497

29.985

31.303

31.283

31.256

22%

A Laracha

11.710

12.007

10.521

10.791

10.666

10.803

11.337

11.402

11.295

-4%

TOTAL A.U. A CORUÑA

346.786

360.899

371.901

385.683

397.465

421.775

439.504

439.413

440.091

27%

Aranga

2.723

2.676

2.506

2.466

2.414

2.230

2.113

1.997

1.982

-27%

Betanzos

11.383

11.667

11.930

12.299

12.423

13.165

13.537

13.202

12.966

14%

Cesuras

3.740

3.333

2.977

2.794

2.595

2.391

2.225

-

-

-41%

Coirós

1.606

1.628

1.597

1.565

1.556

1.654

1.771

1.757

1.789

11%

Curtis

5.084

5.118

4.660

4.622

4.432

4.287

4.214

4.015

3.980

-22%

Irixoa

2.138

2.041

1.914

1.808

1.722

1.552

1.502

1.389

1.369

-36%

Miño

5.476

5.266

5.074

4.817

4.986

5.162

5.760

5.859

5.832

7%

Oza dos Ríos

3.744

3.473

3.338

3.263

3.219

3.184

3.229

-

-

-14%

Oza-Cesuras

-

-

-

-

-

-

-

5.253

5.281

Paderne

3.690

3.075

2.903

2.802

2.758

2.735

2.628

2.467

2.445

-34%

Vilarmaior

1.929

1.612

1.448

1.435

1.398

1.326

1.273

1.233

1.260

-35%

Vilasantar

2.529

2.403

1.896

1.748

1.639

1.496

1.380

1.280

1.275

-50%

TOTAL COMARCA BETANZOS

44.042

42.292

40.243

39.619

39.142

39.182

39.632

38.452

38.079

-14%

Cabanas

3.528

3.281

3.074

3.226

3.292

3.343

3.346

3.299

3.259

-8%

Capela, A

3.244

1.839

1.741

1.642

1.559

1.487

1.386

1.334

1.318

-59%

Monfero

3.587

3.327

3.008

2.847

2.639

2.414

2.178

2.037

2.019

-44%

Pontedeume

8.408

8.608

8.817

8.881

8.912

8.619

8.342

8.011

8.005

-5%

Pontes de García Rodríguez, As

11.158

13.371

13.350

12.664

12.440

11.697

11.139

10.503

10.399

-7%

TOTAL COMARCA EUME

29.925

30.426

29.990

29.260

28.842

27.560

26.391

25.184

25.000

-16%

Ares

4.708

4.804

4.511

4.576

4.918

5.405

5.801

5.743

5.672

20%

Cedeira

8.074

7.856

7.673

7.750

7.595

7.443

7.338

7.062

6.997

-13%

Fene

15.097

15.757

14.989

15.010

14.690

14.346

13.902

13.385

13.250

-12%

Ferrol

87.691

86.154

83.045

83.048

80.347

76.399

72.963

69.452

68.308

-22%

Moeche

2.088

1.907

1.763

1.601

1.536

1.437

1.363

1.246

1.220

-42%

Mugardos

7.079

6.958

6.668

6.200

5.921

5.638

5.481

5.362

5.335

-25%

Narón

29.152

30.060

31.594

31.207

29.466

35.664

38.910

39.565

39.426

35%

Neda

6.935

6.809

6.456

6.221

6.155

5.675

5.442

5.261

5.197

-25%

San Sadurniño

4.398

4.075

3.781

3.504

3.389

3.182

3.099

3.009

2.944

-33%

Somozas, As

2.004

1.827

1.682

1.543

1.449

1.392

1.306

1.191

1.160

-42%

Valdoviño

7.035

7.146

7.008

6.736

6.795

6.896

6.926

6.753

6.650

-5%

TOTAL COMARCA FERROL

174.261

173.353

169.170

167.396

162.261

163.477

162.531

158.029

156.159

-10%

TOTAL R.U. ÁRTABRA

595.014

606.970

611.304

621.958

627.710

651.994

668.058

661.078

659.329

11%

Fonte. Censos de poboación e vivendas. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Engadindo agora ao conxunto a análise da comarca de Betanzos, Eume e Ferrol, así como
outros dous concellos da Comarca de Bergantiños (Carballo e A Laracha) compróbase que
a poboación se concentra nos concellos de carácter máis urbano (Betanzos-Coirós, Miño,
Pontedeume, Ares, Ferrol-Narón, Carballo-A Laracha), onde se atopan os principais
servizos e infraestruturas. Ademais, estes concellos son os que sufriron un maior
incremento da súa poboación no período 1981-2016, (16% no caso de Betanzos, 36% no
de Narón, 22% en Ares, 21% no de Carballo) exceptuando a comarca do Eume. Pola
contra, concellos interiores como Moeche, As Somozas, Monfero, Cesuras ou Vilasantar
perderon mais do 40% da súa poboación con respecto ao ano 1981.
En conxunto, e como peche deste punto, pódese afirmar que para o período 1981-2016, a
comarca de A Coruña e os concellos mais urbanos e litorais da Rexión Urbana incrementaron
notablemente a súa poboación a costa dos demais concellos do área, polo que é evidente a
función de polo de atracción da poboación, especialmente se atendemos ao caso de
concellos como Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros ou Sada. En consecuencia, o conxunto
da Rexión Urbana Ártabra, denominación baixo a que englobamos 39 concellos, tiña unha
poboación para o ano 2016 de 659.329 persoas, un 24,25% do conxunto da poboación galega.
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4.3. SITUACIÓN E DINÁMICA DO CONCELLO DE BERGONDO
O Concello de Bergondo inseriuse nas mesmas dinámicas de desenvolvemento económico
e urbanístico que os municipios da primeira coroa metropolitana da Coruña onde o
territorio está a especializarse en función das súas relacións coa área metropolitana,
coas infraestruturas viarias e ferroviarias así como co desenvolvemento turístico;
orientando a expansión selectiva de determinadas funcións urbanas.
Táboa 6. Evolución demográfica dos concello de bergondo; variación 1981-2015
BERGONDO

1981

1986

1991

1996

2000

2004

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5293

5568

5392

5732

6119

6413

6683

6758

6722

6712

6738

6702

6700

6656

VARIACIÓN 1981-2016

VARIACIÓN 1981-2010

VARIACIÓN 2010-2016

25,75%

27,68%

-1,93%

Fonte: IGE

O Concello da Coruña continúa a acoller maioritariamente a oferta de servizos, pero
estendeu o seu territorio de influencia residencial, de actividade e de emprego na
primeira coroa de influencia metropolitana, onde o crecemento está asociado á
expansión da vivenda permanente e secundaria, ao emprego industrial local e á
formación dunha incipiente economía de servizos. É dentro desta coroa onde comezou a
inserirse o Concello de Bergondo nos últimos anos.
A súa dependencia funcional dos núcleos urbanos mais próximos da Rexión Urbana
Ártabra é elevada, (Sada adquiriu unha condición de pequeno núcleo urbano de servizos
e Betanzos consolidou a súa posición como centro urbano de referencia da zona media
da rexión), cunha maior vinculación administrativa e histórica a Betanzos, e cun ámbito
comercial que se dirixe a Sada, A Coruña ou Betanzos.
A evolución da poboación do concello de Bergondo presenta un crecemento continuado
dende o ano 1981 ata o ano 2010, a partir do cal estase a producir un estancamento no
crecementos en que se poida entrever tampouco unha dinámica descendente. Na
primeira década creceu dun xeito máis moderado, con valores do 8%; incrementándose
ata taxas en torno ao 15% dende 1998. Tras este importante crecemento, cun total do
28% para o período 1981-2010, o crecemento transformouse en lixeira diminución,
estancándose a mesma en valores do 2009. Respecto á densidade de poboación do
concello na actualidade, atópase en torno a 205 hab/km2, un valor moi por enriba da
media provincial (144 hab/km2 no 2015).
Cómpre apuntar que o crecemento natural en todo o concello foi, malia a este
incremento da poboación, negativo, cunha taxa de defuncións que duplica a de
nacementos. Ámbalas dúas se manteñen estables dende a pasada década. O saldo
migratorio é positivo con migracións que proveñen especialmente da comarca. Así, a
situación demográfica actual de Bergondo é consecuencia dunha dobre dinámica:
crecemento natural negativo, situación similar á do resto de Galicia; e un saldo
migratorio positivo resultado da migración dende os concellos veciños principalmente.
Un dato salientable é o aumento estacional da poboación durante os meses estivais nas
últimas dúas décadas, nas que case a metade das novas vivendas foron secundarias.
Táboa 7.Variación do peso relativo dos grandes grupos de idade no concello de Bergondo. 2002-2014. valores en porcentaxe.
2002

< 20 anos
de 20 a 64 anos
> 65 anos

14,9
61,7
23,3

2003

2004

14,4
61,9
23,7

2005

14,6
62,2
23,2

14,6
62,6
22,8

2006

14,4
62,6
23

2007

14,3
62,1
23,5

2008

14,4
62,8
22,9

2009

2010

14,2
62,4
23,4

2011

14,1
62,2
23,7

13,8
61,8
24,4

2012

14,1
61
24,9

2013

2014

14,3
60,4
25,3

14,2
59,4
26,4

2016

10,4
57,6
32

Fonte: IGE

Atendendo agora a evolución da poboación no que a súa distribución por idades se refire,
na táboa anterior podemos comprobar como a poboación do concello está a sufrir
grandes cambios na súa distribución por idades. En primeiro lugar, o grupo de idade máis
novo, o das persoas menores de 16 anos, diminúe lixeiramente o seu peso respecto do
total poboacional no período 2002-2016, dun 14,9% a un 10,4%, unha perda de peso
relativo dun 4,5%. Á vista das pirámides de poboación presentadas a continuación,
semella que esta tendencia está a continuar, xa que o número das cohortes máis novas,
que agora teñen menos de 9 anos de idade, está a diminuír.
En segundo lugar, ao grupo de idade máis numeroso, os da poboación de entre 16 e 64
anos, incorporáronse nos últimos anos cohortes moi numerosas, as das persoas nacidas
entre os anos 1971 e o 1981, que manteñen o peso do grupo respecto do total en torno a
un 60%, reducíndose lixeiramente nos últimos anos, representando no 2016 un 57,6% da
poboación total do concello. En último lugar, o grupo de poboación de máis idade, as
persoas maiores de 65 anos, vai aumentando o seu peso relativo ano a ano, pasando de
representar dun 23,3% no 2001 a un 32% no 2016. A simultaneidade no aumento da
esperanza de vida, unido a un índice sintético de fecundidade moi baixo nas últimas
décadas (valores en torno ao 0,9 para o ano 2015), fan que o envellecemento da
poboación sexa unha tendencia sen trazas de reducirse, aínda que polo momento a
tendencia non é moi acusada.
Táboa 7.1 Poboación segundo sexo e grandes grupos de idade no concello de Bergondo. 2001-2016.
2001

< 16 anos
de 16 a 64 anos
> 65 anos
Total

homes
mulleres
670
314
2064
2013
612
820
3032
3147

2006

homes
mulleres
728
368
2148
2184
632
847
3140
3399

2011

homes
mulleres
781
410
2156
2186
700
899
3227
3495

2016

homes
mulleres
786
395
2045
2013
813
999
3249
3407

Fonte: IGE

Nese sentido, o índice de envellecemento, relación entre a poboación maior de 64 anos
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e a poboación menor de 20 anos expresada en porcentaxe, non deixou de medrar nos
últimos anos, pasando a situación no concello de 156 persoas maiores de 65 anos por
cada 100 menores de 20 no ano 2002, a 203 maiores de 64 anos por cada 100 menores de
20 anos no 2016. Dun xeito máis preocupante, o índice de sobre envellecemento, a
relación entre a poboación maior de 84 anos e a poboación maior de 64 expresada en
porcentaxe, amosa que na actualidade a tendencia é, non soamente ao envellecemento
da poboación, senón ao sobre envellecemento da mesma, con 17,6 persoas maiores de
84 anos por cada 100 maiores de 64 para o ano 2016.
Táboa 8. Índices de envellecemento e sobreenvellecemento no concello de Bergondo. 2002-2014.
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Índice de envellecemento 156,5
Índice de sobreenvellecemento 11,2
Índice de recambio da poboación en idade activa 101,3

164,1
11,8
111,5

158,6
11,1
118,6

156,5
11,9
135,4

160
12,8
143,3

164,3
12,9
147,6

159,2
14,5
168

165
14,4
187,8

168,9
14,9
225,1

176,9
16,5
212,1

177,1
16,9
235

176,9
16,5
226,5

185,3
16,6
214,4

2015

2016

190,22 203,47
17,14
17,61
193,8 228,18

Fonte: IGE

Por último, o índice de recambio da poboación en idade activa, relación entre a
poboación entre 60 e 64 anos e a poboación entre 15 e 19 anos, tamén nos achega unha
idea precisa acerca da evolución poboacional do concello e do seu progresivo
envellecemento. Poderíamos dicir que este índice mide a capacidade que ten a
poboación de Bergondo para substituír os individuos que se van xubilando. Así, no ano
2002, este valor era do 101,3; ou sexa, por cada 100 mozos e mozas con idades entre 15
e 19 anos, había 101,3 persoas con idades entre 60 e 64 anos. Hoxe, tras 14 anos de
incremento deste índice, este valor sitúase no 228,1; 228,1 persoas de entre 60 e 64
anos por cada 100 persoas entre 15 e 19 anos. A comprobación de que este valor
duplicouse en 10 anos (2001-2010), fai pensar que, de non cambiar a tendencia, o
recambio da poboación en idade activa non será en absoluto viable.
No que respecta ao saldo vexetativo da poboación do concello aparecen o mesmo tivo de
valores negativos nas últimas décadas, con valores en torno de -40 persoas para os
últimos anos.
A taxa de bruta de natalidade (número de nacementos por cada 1.000 habitantes) ten na
actualidade valores similares nos últimos anos (5,1 nacementos por cada 1.000 no 2015),
e acadou o seu punto máis alto nos últimos anos no 2006 (7‰). Xunto con este dato, é
preciso ter en conta o progresivo aumento da idade media das nais ao nacemento do
primeiro fillo, de 30,4 a 33,1 anos en 14 anos, e o estancamento do índice sintético de
fecundidade. Este valor, que representa o número esperado de fillos por muller ao longo
da súa vida fértil (de 15 a 49 anos), está nas últimas décadas en valores inferiores a 1
fillo por muller, moi por debaixo do valor considerado preciso para o recambio
xeracional (2,1).
Táboa 9. Resumo de indicadores de fecundidade e mortalidade no concello de Bergondo. 2002-2013.

Taxa bruta de natalidade
Idade media nai nacemento primeiro fillo
Índice sintético de fecundidade
Taxa bruta de mortalidade

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

6,1
30,4
0,9
8,8

6,9
30,6
1
15,1

6,9
32,6
1
10,8

8
31,5
1,2
12,8

6,7
31,1
1
11,3

6,2
31,8
0,9
12,1

6,3
33,1
0,9
12,2

7
33,9
1
12,3

4,3
31,3
0,7
10,3

6,1
32,5
0,9
9,2

6,5
31,9
1,1
12,3

5,5
31,3
0,9
11,4

5,1
33,1
0,9
13,2

Fonte: IGE

Polo que respecta a mortalidade, e atendendo ás variacións nos últimos anos da taxa
bruta de mortalidade, o número de defuncións por cada 1000 habitantes, compróbase
que o valor mantense relativamente constante, oscilando nos últimos anos entre o 8,8‰,
valor mínimo no ano 2002, e o 15,1‰, valor máximo acadado no ano 2003. O progresivo
envellecemento da poboación debería facer que esta taxa bruta aumentase lixeiramente
nos próximos anos; non obstante, o último ano para o que existe información, o 2015,
presenta unha taxa de 13,2 defuncións por cada 1000 habitantes, estabilizando a
tendencia.
Completando agora a información acerca da variación poboacional do concello de
Bergondo, preséntanse brevemente algún datos acerca movementos de entrada e saída
de poboación no concello. O saldo migratorio, a diferenza entre o número de
inmigracións e o número de emigracións ten sido variable nos últimos anos, como se
pode ver na gráfica adxunta. No último ano este valor foi positivo cun valor de +15
efectivos cunha tendencia nos últimos anos a unha redución do saldo positivo de
migrantes.
Táboa 10. Indicadores migratorios no concello de Bergondo. 19942-2014.

Total
Saldo interno
Saldo externo

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

101
88
13

125
97
28

45
22
23

123
100
23

180
159
21

181
153
28

108
66
42

103
77
26

103
82
21

94
61
33

113
84
29

77
30
47

47
-16
63

180
126
54

60
7
53

91
55
36

15
-25
40

22
13
9

70
66
4

12
47
-35

35
41
-6

15
25
-10

Fonte: IGE

Se atendemos en primeiro lugar ao saldo migratorio interno, diferenza entre a
inmigración interna (aquelas migracións a Bergondo que teñen a súa orixe noutro
concello distinto dentro da Comunidade Autónoma galega), e e emigración interna (as
saídas de poboación dende o Concello de Bergondo cara outro dentro da Comunidade
Autónoma), atopamos que nas dúas últimas décadas ten sido positivo, cun maior peso
relativo das entradas doutros concellos da provincia que ao resto de Galicia. As
migracións internas cara o concello proveñen fundamentalmente da mesma comarca.
Foron estas entradas de poboación do resto do estado e do estranxeiro as que fixeron
que o saldo migratorio total tivera valores positivos nos últimos 20 anos
En segundo lugar, o saldo migratorio externo (diferencian entre as entradas procedentes
do resto do estado e máis do estranxeiro, e as saídas a estes mesmos destinos) tivo para

PÁX.

56 DE 137

4.POBOACIÓN E ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

o mesmo período valores desiguais, positivos en xeral co extranxeiro e moi variables co
resto do estado, con valores negativos nos últimos anos.

4.4. A ANÁLISE POBOACIONAL A NIVEL PARROQUIAL
O concello de Bergondo, de 6.656 habitantes, experimentou nos últimos anos un
pequeno decrecemento do 2%, repartido dun xeito desigual entre as trece parroquias
que o conforman que pode interpretarse como unha situación de estabilidade. Así,
atendendo a evolución e a distribución da poboación do concello por parroquias, é
destacable que o o 44% da poboación concéntrase nas parroquias de Bergondo e
Guísamo. Estas dúas parroquias, son as que posúen un carácter mais urbano e onde se
concentran a maioría de servizos do concello. No período 2000-2010 experimentaron
fortes crecementos de mais do 20% pero nos últimos 5 anos trocaron a unha tendencia á
baixa.
Un segundo grupo correspóndese coas parroquias próximas ao núcleo de Sada, Lubre e
Ouces, con crecementos de mais do 10% no período 2000-2010 e que son as únicas do
concello que están a crecer en poboación na segunda década dos 2000.
As parroquias mais próximas a Betanzos do entorno da N-VI son as que concentran a
poboación mais dinámica e moza (Vixoi, Rois e Cortiñán), as cales tiveron tamén
crecementos importantes (Vixoi: 7%, Rois: 15%, Cortiñán: 21%), mais nestes 5 últimos
anos decaeron ata niveis de estancamento (-1%, -1% e 1% respectivamente).
Por último Moruxo e Babío non tiveron crecementos importantes na primeira década dos
2000 (5%) e agora son as parroquias mais en retroceso.
Táboa 11.Variación da poboación nas parroquias de Bergondo. 2000-2016.
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Parroquia

BABÍO (SANTA

305

314

314

322

315

305

302

304

326

320

321

peso

peso

relativo
2000

relativo
2015

variacion

variacion

variacion

2000-2016 2000-2010 2010-2016

303

5%

5%

-1%

5%

-6%

1449

1432

24%

22%

-4%

2%

-6%

518

509

7%

8%

20%

21%

-1%

1509

1493

1449

21%

22%

14%

19%

-4%

874

884

883

887

415

407

409

407

407

12%
7%

13%
6%

18%
1%

12%
5%

5%
-4%

926

916

919

926

962

965

14%

14%

15%

11%

4%

180

179

176

179

176

182

3%

3%

17%

15%

2%

8%

8%

8%

7%

1%

9%

10%

-2%

314

316

316

311

BERGONDO (SAN

1490

1457

1473

1484

1481

1491

1507

1521

1546

1515

1519

1487

1497

1514

1481

CORTIÑÁN (SANTA
GUÍSAM O (SANTA

425

430

436

448

467

483

493

499

499

502

515

511

503

494

501

1268

1291

1349

1379

1406

1422

1429

1435

1472

1463

1511

1503

1508

1523

LUBRE (SAN XOÁN)

753

771

798

833

796

820

810

806

835

853

847

865

858

M ORUXO (SAN

401

405

405

399

394

399

407

401

410

416

422

415

OUCES (SAN XOÁN)

839

873

851

876

883

894

903

884

892

920

930

ROIS (SANTA M ARIÑA)

155

167

180

179

189

190

192

179

186

188

178

304

VIXOI (SAN FIZ)

483

471

458

471

482

491

496

511

517

519

515

521

520

515

502

508

522

total concello

6119

6179

6264

6391

6413

6495

6539

6540

6683

6696

6758

6722

6712

6738

6702

6700

6656

Fonte: INE

4.5. O PARQUE DE VIVENDAS
Aténdese agora a información relativa á situación do concello de Bergondo no relativo ao
seu parque de vivendas. Na seguinte táboa ofrécese a a distribución das vivendas do
concello de Bergondo en vivendas familiares e colectivas para os anos 2001 e 2011;
enténdese por vivenda familiar aquela destinada a ser habitada por unha ou varias
persoas que non constitúen un colectivo e que non están unidas necesariamente por
lazos de parentesco. Por vivenda colectiva, enténdese que é a vivenda destinada a ser
habitada por un grupo de persoas sometidas a unha autoridade común e non unidas por
lazos familiares nin de convivencia como, por exemplo, residencias de persoas maiores,
conventos, cárceres, etc.
Así, para o ano 2001, o concello de Bergondo contaba con 3834 vivendas familiares, das
cales o 56% eran vivendas principais (vivenda utilizada toda ou a maior parte do ano
como residencia habitual) e o 43% non principais. Destas vivendas non principais, 1437
son vivendas secundarias (vivenda familiar utilizada de forma estacional, periódica ou
esporádica), mentres que 243 están baleiras (dispoñible para venda ou aluguer ou,
incluso, abandonada). Non se contabilizaban vivendas colectivas.
No ano 2011, as vivendas familiares principais incrementan un 6% o seu número, ata
acadar as 2482 vivendas (sendo un incremento do 6%), mentres que 1115 son secundarias
(sendo un 10% menos que no ano 2001) e 418 están baleiras (un 4% mais). Polo tanto, con
respecto ao ano 2001, incrementáronse as vivendas baleiras, mentres que se reduciron
as secundarias. No que se refire ás vivendas colectivas, no ano 2011 apareceron 2
vivendas colectivas.
A revisión da evolución destes valores amosa que o dato máis destacable foi o
experimentado polas vivendas familiares secundarias, reducíndose un 10%, consolidando
a tendencia de que o concello está a pasar a ser un concello de primeira residencia,
reducindo a súa estacionalidade, malia a ser aínda importante (un 28% de vivendas
secundarias). Importante tamén destacar o aumento do 4% de vivendas baleiras.
Táboa 12. Variación do número de vivendas familiares e colectivas no concello de Bergondo. Anos 2001 e 201
%

2011

%

2.154

56%

2.482

62%

6%

Secundarias

1.437

37%

1.115

28%

-10%

Baleiras

243

6%

418

10%

4%

0

0%

2

0%

0%

Principais
VIVENDAS FAM ILIARES
VIVENDAS COLECTIVAS
TOTAL

4.02_Parque de vivendas
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Non principais

VARIACIÓN

2001

3.834
Fonte: INE. Censo de poboación e vivendas. Ano 2001 e 2011.

4.017

2001-2011

5%
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Pódese comprobar facilmente que para ese mesmo período (2001-2011), mentres que o
número de vivendas totais aumentou nun 5%, e o de vivendas principais nun 6%, a
poboación do concello pasou de 6.179 persoas para o ano 2001 a 6.722 no 2011, un
incremento próximo ao 8,5%, consecuencia en gran parte da fixación da residencia de
persoas que anteriormente tiñan unha residencia secundaria seguindo a tendencia de
toda a Rexión Urbana Ártabra.
Respecto ás vivendas baleiras, xa se comentou que o seu número aumentou para o
período de estudo 2001-2011. Debido ás características metodolóxicas do Censo de
Poboación e Vivendas do 2011, non está dispoñible a desagregación parroquial desa
información para o 2011, o que sería preciso para un estudo máis detallado da situación
da vivenda no concello. Aínda así, presentamos esa información para o ano 2001, en
porcentaxe de vivendas baleiras por parroquias. Sabemos que para o conxunto do
municipio, para o ano 2001, o número de vivendas baleiras era de 243, o que aumentou
nun 4% ata o 2011.
Táboa 13. Porcentaxe de vivendas baleiras respecto do total de vivendas da parroquia e ano de construción .
Ano 2001
ANO 2001

Parroquia

% de vivendas
baleiras

BABÍO (SANTA M ARTA)

% de edificios

% de edificios

% de edificios

construidos antes

construidos entre

construidos entre

de 1950

1951 e 1980

1981 e 2001

43,4

38

18,5

11,3

BERGONDO (SAN SALVADOR)

9

40,7

36

23,3

CORTIÑÁN (SANTA M ARÍA)

1,9

32,6

35,2

32,1

GUÍSAM O (SANTA M ARÍA)

2,7

32,6

31,8

35,6

7

37,9

33,7

28,4

M ORUXO (SAN VICENTE)

4,8

37,4

42,5

20,1

OUCES (SAN XOÁN)

5,1

38,3

37,2

24,5

ROIS (SANTA M ARIÑA)

1,2

37

29,6

33,3

42,9

35,7

21,4

LUBRE (SAN XOÁN)

VIXOI (SAN FIZ)

9,1
Fonte: IGE. Censo de poboación e vivendas. Ano 2001.

Atendendo á análise desta cuestión por parroquias, compróbase como, nas parroquias de
Babío e Vixoi o número de vivendas baleiras é mais importante, con valores próximos o
10%.
Na mesma gráfica amósanse os datos da porcentaxe de edificios segundo o ano de
construción en cada unha das parroquias do concello, o que da unha idea aproximada da
antigüidade da vivenda e a súa distribución no territorio.
Segundo dita gráfica, o parque de vivendas de case todas as parroquias estaría formado
maioritariamente por vivendas anteriores a 1980 e non por vivendas mais novas. Hai dúas
parroquias que destacan sobre as outras por ter unha porcentaxe alta de edificios mais
antigos, que serían Babío, Bergondo, Vixoi e Moruxo. Por outra banda, unicamente
Guísamo, Cortiñán e Rois superan o 30% de vivenda posterior a 1980.
En definitiva, este gráfico pode darnos indicios da dinámica de construción de vivendas
en cada parroquia, ata o punto de que nos atopamos con parroquias como Babío que ten
un dos parques de vivenda máis antigos e ca menor porcentaxe de edificios construídos
entre 1981 e 2001. Mentres que, pola outra banda, as parroquias de Guísamo e Cortiñán
son as que teñen un parque de vivendas máis novo. É curioso o caso de Babío e Vixoi,
cun parque de vivendas antigo que, como se presentaba na mesma táboa, presenta a
maior porcentaxe de vivendas baleiras de todo o concello, información que completa a
realidade destas parroquias, visto o número de vivendas construídas nas últimas décadas
do século XX.
Continuando con esa revisión do número de vivendas do concello, pódese afondar na
cuestión revisando a evolución ao longo dos últimos anos do número de licencias de obra
concedidas, así como o número de vivendas construídas. Comezando coa evolución do
número de licenzas, as mesmas poden ser diferenciadas en función de se facían
referencia a edificacións de nova planta ou a rehabilitacións. Na táboa seguinte
preséntase a evolucións de ambas, así como a suma total de licencias concedidas no
período 2000-2015.
Táboa 14. Número de licenzas segundo o tipo de obra. Bergondo. 2000-2014
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Edificios nova planta

120

88

97

31

42

53

56

38

32

21

8

9

8

6

16

7

Rehabilitación

16

18

11

13

13

20

8

8

7

4

4

1

0

1

1

0

106
108
44
55
136
Fonte. IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios

73

64

46

39

25

12

10

8

7

17

7

TOTAL

A partir dese ano 2002, o número de licencias reduciuse con moita intensidade, malia
continuar o aumento de poboación. Como resultado do comezo da recesión económica as
licencias foron diminuído paulatinamente. De feito, os anos nos que se concederon un
maior número de licencias para edificios de nova planta son os anos 2000, 2001 e 2002
(136 e 106 e 108 licencias respectivamente). Despois do 2006, redúcense as licencias de
rehabilitación á metade ata ser practicamente inexistentes nos últimos 5 anos. As de
nova planta reducironse significativamente ano tras ano dende o 2000 e a tendencia non
parece ter cambios significativos nos vindeiros anos.
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Táboa 15. Número real de vivendas segundo o tipo de obra. Bergondo. 2000-2014
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nova planta

105

68

91

31

37

46

34

38

32

17

8

9

8

6

9

7

Rehabilitacións

15

14

12

10

12

15

8

9

4

4

3

1

1

2

1

0

0

1

0

0

1

2

0

1

0

1

1

0

1

3

1

0

50
41
103
83
120
Fonte.IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios

63

42

48

36

22

12

10

10

11

11

7

Demolicións
TOTAL

Tras o número de licencias, revísase o número real de vivendas para o mesmo período,
segundo o tipo de obra: vivendas de nova planta, rehabilitacións e demolicións. Como se
pode observar na táboa seguinte, o número de vivendas de nova planta segue a mesma
evolución decrecente ata chegar á decena nos últimos cinco anos. O mesmo
decrecemento ocorre no caso das rehabilitacións. O desfase dos valores entre o número
de licencias concedidas nos últimos anos e o número de vivendas finalmente construídas
ten por suposto que ver cos tempos propios dos proxectos de construción.
Así, podemos comprobar que nos últimos anos, o número de vivendas construídas no
concello de Bergondo experimentou un decrecemento continuo, sen que aparezan datos
que nos permitan pensar nun cambio de tendencia.
Por último, para rematar a revisión do parque de vivendas do concello de Bergondo,
preséntanse a continuación os datos das vivendas familiares existentes no concello no
ano 2011, segundo o réxime de tenza das mesmas, o que pode ser unha información
interesante para o deseño e planeamento de políticas de promoción da vivenda pública
ou en aluguer. Así, compróbase que dun total de 2.482 principais existentes no concello
na actualidade, 2.172 son vivendas son propias, representando un 88% sobre o total.
Das vivendas propias, 1.131(o 46%) foron compradas e están totalmente pagadas, 556 (o
22%) teñen pagos pendentes (hipoteca) e 485 (o 20%) foron herdadas ou recibidas en
doazón. Pódese concluír á vista destes datos que hai unha clara tendencia no concello
cara a adquisición de vivenda fronte ao aluguer, situación que se repite a nivel
provincial, a nivel galego e mesmo a nivel nacional.
Táboa 16. Vivendas principais segundo o réxime de tenza. 2011.
Propia, por compra, totalmente pagada

2011

%

1131

46%

Propia, por compra, con pagos pendentes (hipotecas)
Propia por herdanza ou doazón

556
485
TOTAL VIVIENDA PROPIA
2172
Alugada
204
Cedida de balde ou a baixo
4
Outra forma
103
TOTAL
2482
Fonte.INE. Censo de población y vivendas (explotación IGE a partir dos datos do INE)

22%
20%
88%
8%
0%
4%
100%

Por outro lado, do 12% restante son alugadas solo o 8%.

4.6. NIVEL DE INSTRUCIÓN
Como punto inicial da análise do nivel de instrución do concello de Bergondo,
preséntanse os datos do número de alumnado matriculado en centros educativos segundo
o nivel de ensinanza.
Táboa 17. Ensinanza non universitaria. Alumnado matriculado en centros de réxime xeral en
funcionamento segundo sexo e nivel de ensinanza. Ano 2013
Homes
Mulleres
%
Educación infantil

42

56

17%

Educación primaria

127

128

43%

Educación secundaria obrigatoria (ESO)

72

79

26%

0

0

Bacharelato ordinario
Ciclos formativos de grao medio ordinarios

30

6

6%

Ciclos formativos de grao superior ordinarios

31

17

8%

Programas de cualificación profesional inicial

0

0

Bacharelato de adultos

0

0

Ciclos formativos de grao medio adultos

0

0

Ciclos formativos de grao superior adultos

0

0

Ensinanzas básicas iniciais e ESO adultos

0

0

Educación especial

0

TOTAL

302
Fonte. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

0
286

100%

Segundo estes datos, para o ano 2013 rexistráronse un total de 588 persoas matriculadas,
das cales 286 son mulleres e 302 son homes. A meirande parte do alumnado concéntrase
en educación primaria, xa que un 43% do alumnado está matriculado neste nivel, seguido
dun 26% en educación secundaria e dun 17% en educación infantil. Os demais niveis
educativos teñen un número de matriculacións moito menor, xa que o seguinte sería o
bacharelato ordinario, que non ten centro no concello e os ciclos formativos, cun 14% de
matriculados.
Se atendemos ás diferenzas por sexo, atopámonos con que nos niveis de educación
inferiores (infantil, primaria e ESO) hai algo máis de mulleres matriculadas que homes,
aínda que esta diferenza non é moi marcada; despois, en ciclos formativos de grao
medio, as diferenzas amplíanse considerablemente, con moitos mais homes
matriculados, posiblemente polos tipo de cursos ofertados.
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Atendendo á importancia do alumnado sen nacionalidade española matriculado no ano
2013 nestes mesmos centros, segundo o seu continente de procedencia, compróbase que
o grupo de alumnado estranxeiro é moi reducido no concello: 16 de 588, preto dun 2,5%
do total. Algo máis da metade, o grupo máis numeroso proceden do continente europeo,
en tanto que o alumnado restante procede de América.
Intentando agora achegar a imaxe máis aproximada da realidade social e poboacional do
concello de Bergondo, revísase a información facilitada polo IGE en base aos datos do
Censo do 2001. A carencia de datos máis actualizados ao respecto desta cuestión é un
importante hándicap para esta análise, que en todo caso deben ser tomados coa debida
prudencia debido á súa máis que probable variación ao longo dos últimos 15 anos.
A continuación, analízanse dúas gráficas realizadas con datos do censo do ano 2001; en
primeiro lugar, analízase a poboación en base ao seu nivel de estudos.

Táboa 18. Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares segundo o sexo e o nivel de estudos
%
Homes
Mulleres
Non sabe ler ou escribir

26

57

1%

Menos de 5 anos de escolarización

333

476

15%

Sen completar Bacharelato elemental, ESO ou EXB

695

813

27%

Bacharelato elemental, ESO ou EXB completo

652

512

21%

Bacharelato superior BUP/LOXSE, COU/PREU

368

371

13%

FPI, FP grao medio, Oficialía industrial

131

107

4%

FPII, FP grao superior, Mestría industrial

168

160

12%

Diplomatura, Arquitectura, Enxeñería Técnica

142

183

6%

Licenciatura, Arquitectura, Enxeñería Superior

184

177

6%

Doutoramento

16

3

0%

2715

2859

100%

TOTAL

Fonte.INE. Censo de poboación e vivendas 2001.

Segundo o censo do ano 2001, case a metade da poboación do concello de Redondela
empezara estudos de bacharelato elemental, ESO ou EXB. Atendendo ao total poboación,
pódese afirmar que algo máis do 27% da poboación do concello non completou ditos
estudos, fronte a un 21% que si os remataron. Por outro lado, é salientábel a existencia
dun 15% da poboación con menos de 5 anos de escolarización (809 persoas). Malia isto,
non se pode esquecer que cerca dun 13% da poboación acadou estudos de bacharelato
superior BUP/LOXSE, COU/PREU.
No que se refire á diferenza por sexos, atopámonos con que as maiores diferenzas se
encontran nos niveis de estudo máis baixos. De feito, das 83 persoas que non sabían ler
ou escribir, 57 eran mulleres (un 69%); por outro lado, das 809 persoas con menos de 5
anos de escolarización, 476 eran mulleres (59%). No resto de niveis as diferenzas son
mais pequenas, polo que a distribución por sexos está bastante equilibrada, sen
embargo, é salientable o caso da poboación que tiña estudos de diplomatura,
arquitectura e enxeñería técnica, onde se rexistraba un maior número de mulleres
fronte a homes.
En definitiva, estes datos amosan unha poboación (no Censo do 2001) que na súa maioría
empezou estudos de bacharelato elemental, ESO ou EXB e que, non obstante, non os
rematou na metade dos casos. Ademais, outra parte importante da poboación tiña
menos de 5 anos de escolarización. Tamén é preciso volver a sinalar que estes datos
refírense ao censo do ano 2001, polo que é de esperar que nos últimos 15 anos
producíranse variacións destes valores; por exemplo, unha redución das persoas con
menos de 5 anos de escolarización ou un aumento das que remataron bacharelato
elemental, ESO ou EXB.
Como última gráfica a comentar, amósanse, sempre segundo o Censo de 2011, os datos
de poboación con nivel de estudos clasificable por tipo de estudos e sexo.

Táboa 19. Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares con nivel de estudos clasificable por tipo de
estudos, segundo o sexo e o tipo de estudos

Homes

Mulleres

Dereito

Total

%

27

26

53

4%

Maxisterio, Educación infantil

33

98

131

10%

Ciencias Sociais

107

179

286

23%

Artes e Humanidades

19

48

67

5%

Informática

22

12

34

3%

Enxeñerías

62

12

74

6%

Formación Técnica e Industrias

205

62

267

21%

Ciencias

30

33

63

5%

Arquitectura ou Construción

40

9

49

4%

Agricultura, Gandería, Pesca; Veterinaria

15

6

21

2%

Saúde, Servizos Sociais

32

96

128

10%

Outros servizos

49

49

98

8%

Total

641

630

1271

100%

INE. Censos de poboación e vivendas 2001. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE

En xeral, segundo o censo do ano 2001, os estudos maioritarios da poboación do concello
de Bergondo corresponden ás áreas sociais e técnicas. De feito, 286 persoas cursaron
estudos de Ciencias Sociais (algo máis dun 23% dos casos) e 267 teñen Formación Técnica
(un 21%). Despois destas áreas, as seguintes en volume de poboación son os estudos de
Saúde e Servizos Sociais, sendo 128 persoas as que acadaron esta formación (10%); e
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Maxisterio ou Educación Infantil, sendo 131 persoas e representando cerca dun 10% sobre
o total. As diferenzas segundo sexo son moi marcadas nos estudos mencionados, xa que,
tanto no caso dos estudos en Ciencias Sociais, nos de Saúde e Servizos Sociais e nos de
Maxisterio e Educación Infantil, a gran maioría son mulleres; sen embargo, no caso da
Formación Técnica a situación é á inversa, é dicir, trátase dunha área de coñecemento
moi masculinizada.
Polo tanto, atendendo á diferenza por sexos, temos que no caso dos homes a área de
coñecemento maioritaria é a Formación Técnica (205 homes), seguida moi de lonxe polas
Ciencias Sociais (107 homes) e polo estudos de Enxeñería (62 homes). No caso das
mulleres, a área de coñecemento na que teñen formación a maior parte das mulleres son
as Ciencias Sociais (179 mulleres), seguida despois por Maxisterio ou Educación infantil
(96 mulleres) e por Saúde e Servizos Sociais (98 mulleres).
En definitiva, atopámonos con dous ámbitos de coñecemento moi ben definidos; por un
lado, un sector claramente masculinizado como é o caso da Formación Técnica e, polo
outro, tres áreas de coñecemento moi feminizadas: Ciencias Sociais, Saúde e Servizos
Sociais, e Maxisterio ou Educación Infantil.

4.7. OCUPACIÓN E ACTIVIDADE ECONÓMICA
Como un dos puntos fundamentais para a comprensión das dinámicas económicas e
poboacionais do concello de Bergondo, preséntase a continuación unha breve análise da
situación do seu mercado laboral, así como información do seu contexto. Deste xeito,
comézase presentando información relativa á poboación ocupada segundo sectores de
actividade do propio concello de Bergondo.
É preciso facer, no inicio deste capítulo, unhas aclaracións metodolóxicas para evitar
confusións na comprensión da análise. Por poboación ocupada enténdese o conxunto de
persoas de 16 ou máis anos que durante a semana de referencia tiveron un traballo por
conta allea ou por conta propia; por taxa de ocupación entendemos que é a porcentaxe
de persoas ocupadas sobre a poboación total de 16 ou máis anos.
En primeiro lugar, analízase a ocupación para o propio concello de Bergondo; os datos
máis recentes disponibles amosan que, dentro da poboación de 16 ou máis anos do
concello, a poboación activa ascende para o ano 2011 a 2.643 persoas. Dentro dese
conxunto, o 80% están ocupados/as, mentres que a porcentaxe restante son persoas en
situación de desemprego. O resto, a poboación inactiva, agrupa a un total de 2.931
persoas, que ou ben atópanse xubiladas ou prexubiladas, ou ben son estudantes; persoas
adicadas ao emprego doméstico non remunerado; pensionistas doutro tipo, etc.

Táboa 20. Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares segundo o sexo e a relación coa actividade
(activo ou inactivo)
1991
2001
2011
Poboación activa
Ocupados
Parados

2.063

47%

2.757

49%

2.643

1.805

87%

2.444

89%

2.114

80%

258

13%

313

11%

529

20%

47%

Poboación inactiva

2.338

53%

2.817

51%

2.931

53%

Poboación de 16 e máis anos

4.422

100%

5.574

100%

5.574

100%

Fonte. INE. Censos de poboación e vivendas 1991, 2001, 2011.

Para o ano 2011 o concello de Bergondo rexistraba máis de 2.643 persoas ocupadas, Do
mesmo xeito que para o seu contexto, para o concello de Bergondo o sector servizos
segue sendo, largamente, o que acumula maior cantidade de poboación ocupada (74%),
aínda que tamén é moi importante o peso do sector industrial, con 396 persoas
ocupadas, sendo un 15% da poboación ocupada. O volume de persoas ocupadas no sector
da construción era de 189 (representan un 7%), onde a práctica totalidade da poboación
ocupada eran homes. Pola contra, os sectores da pesca e da agricultura presentaban un
peso moi minoritario respecto do total, menos do 1%.

4.03_Ocupación e Actividade Económica
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Táboa 20b. Evolución das explotacións agrarias, de terras labradas e de cabezas de gando en Bergondo.
1989-2009
% variac ión

% variac ión

% variac ión

1989-2009

1989-1999

1999-2009

80

-81%

-57%

-56%

82

-81%

-65%

-47%

213

46

-85%

-32%

-78%

210

19

-93%

-25%

-91%

1989

1999

2009

Terras labradas

422

180

Terras para pastos permanentes

440

155

Especies arbóreas e forestais

311

Outras terras non forestais

280

Explotacións sen terras

1

1

11

1000%

0%

1000%

Explotacións con terras

1.113

543

66

-94%

-51%

-88%

Total explotacións

1.114

544

77

-93%

-51%

-86%

Bovinos

769

316

284

-63%

-59%

-10%

Ovinos

20

19

6

-70%

-5%

-68%

Caprinos

3

3

1

-67%

0%

-67%

Porcinos

1.042

87

9

-99%

-92%

-90%

Equinos

65

46

9

-86%

-29%

-80%

Aves

318

325

276

-13%

2%

-15%

9

2

1

-89%

-78%

-50%

Coellas nais
Fonte: Censo Agrario

Táboa 20c. Evolución do tipo de cultivos no concello; variación 1999-2009
Anos

1999

Cultivos
herbáceos

Outras
Frutais

Olivar

Viñedo

terras
labradas

30

143

0

2

5

2.009

66

12

0

1

1

% variación 1999-2009

-54%

-60%

0%

-50%

-80%

Fonte: Censo Agrario

Como se mostra nas táboas 20b e 20c este último sector experimentou un descenso moi
elevado xa dende o ano 1991, cando a ocupación neste sector era do 20,5% cunha
importante perda de terra de labrado, pastoreo e forestal. Actualmente o número de
explotacións é tan so de 77. No ano 1989 eran 1114.
Táboa 21. Pobación ocupada de 16 e máis anos segundo a rama de actividade. Ano 2011
%
Persoas
Agricultura e pesca

*

0%

Construción

189

7%

Industria

396

15%

Servizos

1943

74%

Total

100%
2643
(*) Poucas observacións mostrais, polo que o dato está afectado por un alto erro de mostraxe

Fonte. INE. Censo de poboación y viviendas 2011. Elaboración IGE a partir dos ficheiros
proporcionados polo INE.

Unha vez analizada a situación da poboación ocupada do concello de Bergondo, da súa,
expóñense na seguinte táboa as porcentaxes de poboación ocupada por sectores de
actividade para cada unha das parroquias do concello de Bergondo. Neste caso, os datos
dos que se dispón corresponden ao censo do ano 2001 polo que hai diferenzas notables
co 2011 na ocupación dos servizos e a diminución do sector primario.
Estes datos mostran que Bergondo, malia ser un concello da segunda coroa do entorno
da cidade da Coruña mostra unha evolución similar, no tocante a evolución da súa
actividade, a dos concellos mais próximos á cidade central (Arteixo, Culleredo, Oleiros,
Cambre e Sada) que aos da segunda coroa (Carral e Abegondo) debido á súa posición
mais central dentro da Rexión Urbana Ártabra. Seguindo o acontecido nos demais
concellos galegos, o desenvolvemento demográfico positivo, agora estancado,
produciuse na presenza dun limiar de densidade que se relaciona coa diversificación da
base económica local cara a unha economía industrial e de servizos.
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Táboa 22. Porcentaxe de ocupado por sectores de actividad . Ano 2001
% de ocupados % de ocupados % de ocupados % de ocupados % de ocupados

Parroquia

na agricultura

na pesca

na industria

na construción

nos servizos

6

0,7

19,4

7,5

66,4

BERGONDO (SAN SALVADOR)

7,5

0,2

20,3

10

62

CORTIÑÁN (SANTA M ARÍA)

2,4

0

18

15,6

64,1

GUÍSAM O (SANTA M ARÍA)

3,1

0,2

16,8

14,3

65,6

LUBRE (SAN XOÁN)

6,1

0,3

18,8

18,8

55,9

M ORUXO (SAN VICENTE)

6,4

2,9

16,8

12,1

61,8

OUCES (SAN XOÁN)

2,1

1,2

21,5

12,3

62,9

ROIS (SANTA M ARIÑA)

3,9

0

14,3

14,3

67,5

VIXOI (SAN FIZ)

6,5

0

17,9

18,5

57,1

BABÍO (SANTA M ARTA)

Fonte: IGE. Censo de poboación e vivendas. Ano 2001.

No tocante á distribución da poboación por sectores de actividade e parroquias, as
diferenzas non son moi significativas. A parroquia de Moruxo é a as única que presenta
porcentaxes de ocupación no sector pesqueiro de importancia relativa (2.9%) e aquelas
que non se atopan no entorno da N-VI son as que aínda conservan algo de actividade
agrogandeira, aínda que dentro de valores moi pequenos (en torno ao 6%).
O sector da industria ten unhas taxas de ocupacións estables en todas as parroquias,
entre o 14% e o 21%, mentres que o sector da construción ronda o 15% excepto en Babío
(7,5%) e Bergondo (10%). Por último, o sector servizos é o que ten un maior peso en
todas as parroquias do concello con valores superiores ao 60% excepto en Lubre e Vixoi..
Con todo, convén sinalar que os datos a nivel parroquial proveñen do censo do 2001, co
que a situación dende ese ano mudou notablemente en beneficio do sector servizos.
Estes datos fan referencia á poboación ocupada residente no concello de Bergondo, pero
non falan do número de traballadores e traballadoras que a propia actividade económica
do concello está a manter. Por iso, nas dúas táboas seguintes, preséntanse os datos para
2001 e para o 2014 das actividades económicas que contaban cun maior número de
traballadores/as (en xeral, tanto por conta propia como por conta allea), en función da
clasificación de actividades económicas (é preciso ter en conta que a clasificación de
actividades económicas modificouse, pasando de se empregar a clasificación do 1993 ao
CNAE do 2009).
Táboa 23. Act. económicas con maior número de traballadores en xeral. Porcentaxe sobre o total. 2015.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

TRABALLADORES/AS

%

CONSTRUCIÓN

719

20,7%

INDUSTRIA M ANUFACTUREIRA

664

19,1%

M OTOR E M OTOCICLETAS

548

15,8%

ACTIVIDADES ADM INISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES

532

15,3%

COM ERCIO POR XUNTO E POLO M IÚDO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE

OUTROS SERVIZOS

287

8,3%

HOSTALARÍA

178

5,1%

ADM INISTRACIÓN PÚBLICA E DEFENSA; SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATORIA

120

3,5%

TRANSPORTE E ALM ACENAM ENTO

94

2,7%

ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

90

2,6%

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETEM ENTO

77

2,2%

ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS

50

1,4%

ACTIVIDADES SANITARIAS E SERVIZOS SOCIAIS

47

1,4%

DOM ÉSTICO; ACTIVIDADES DOS FOGARES COM O PRODUTO

37

1,1%

AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

14

0,4%

EDUCACIÓN

13

0,4%

ACTIVIDADES DOS FOGARES COM O EM PREGADORES DE PERSOAL

INFORM ACIÓN E COM UNICACIÓNS
TOTAL

8

0,2%

3.478

100,0%

Atendendo a estes valores, o numero de traballadores en xeral para o ano 2015 nestas 16
actividades de grande empregabilidade era de 3.478. É destacable o sector da
construción e a industria manufactureira, que xeran case o 40% dos postos de traballo no
concello. O seguen en importancia o comercio polo miúdo (15,8%) e as actividades
administrativas (15,3%)
A poboación activa é actualmente de 2.643 polo que no concello existen moitos mais
postos de traballo que os que demandaría a propia poboación, grazas ao emprego xerado
no polígono industrial de Bergondo.
Por último, e para rematar a análise da situación do emprego do concello de Bergondo,
preséntanse datos de taxas de actividade, ocupación e desemprego para os anos 1991 e
2001, tanto para o concello como para o seu contexto provincial e autonómico.
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Táboa 24. Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares segundo o sexo
Provincia A Coruña

Galicia

Comarca A Coruña

Concello de Bergondo

1991

2001

1991

2001

1991

2001

1991

2001

Taxa de actividade

49,2

50,7

49,2

51

51,6

54,6

46,7

49,5

Taxa de ocupación

41,1

44,3

41

44,6

42,6

47,4

40,8

43,8

Taxa de paro

16,4

12,5

16,6

12,5

17,4

13,2

12,5

11,4

INE. Censos de poboación e vivendas 2001. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE

En primeiro lugar revísanse as taxas de ocupación para os anos 1991 e 2001. No ano
1991, a taxa de ocupación de Galicia superaba lixeiramente o 41%, é dicir, de cada 100
persoas de 16 ou máis anos, 41 teñen emprego, sendo as taxas do conxunto da provincia
da Coruña, da comarca e do concello de Bergondo moi similares a esta. Esta situación
muda no ano 2001, xa que as taxas de ocupación aumentan bastante con respecto ao ano
1991. No caso de Galicia, a taxa de ocupación aumenta só en 3 puntos; igual que no caso
da provincia da Coruña, mentres que na comarca chega ao 47,4%. No concello mantense
próxima á media provincial cun 43,8%. No que se refire as taxas de ocupación segundo
sexo, atopámonos con que as diferenzas se reducen debido a que as taxas de ocupación
femininas aumentan en maior medida que as taxas de ocupación dos homes.
Debido a antigüidade dos datos tratados, considérase conveniente analizar a evolución
dos contratos rexistrados segundo xénero dende o ano 2002 ata a actualidade. Este dato
pode achegar información sobre o dinamismo do mercado laboral do concello de
Bergondo; non obstante, é necesario tratalo con extrema prudencia, xa que o número de
contratos non indica o número real de persoas empregadas; isto é, unha persoa pode
asinar máis dun contrato nun mesmo período. Por outro lado, tampouco se indica a
calidade ou tipoloxía dos contratos (indefinido, de obra, eventual, en prácticas, etc.),
nin o sector de actividade no que se asina o contrato, co que non coñecemos a
“calidade” do emprego analizado, senón que só aténdese a súa evolución.
Táboa 25. Número de contratos rexistrados. Concello de Bergondo. 2002-2015
2002

Mulleres

2005

2008

2011

2013

2014

2015

493

744

978

963

970

1.026

1.243

Homes

1.553

1.949

1.854

1.505

1.373

1.678

2.042

TOTAIS

2.046

2.693

2.832

2.468

2.343

2.704

3.285

Fonte: IGE. Elaboración propia en base á información subministrada directamente pola Consellería de Asuntos Sociais,
Emprego e Relacións Laborais

En conxunto, obsérvanse tres períodos na evolución da contratación entre o ano 2002 e o
ano 2015. En primeiro lugar, ata o ano 2008 o número de contratos aumenta
lixeiramente ata acadar un total de 2.832 contratos asinados. En segundo lugar, do ano
2008 ao 2013 detéctanse algunhas flutuacións e, finalmente, a partir deste ano ata a
actualidade o número de contratos rexistrados incrementase, sobre todo para o caso dos
homes. No que se refire á diferenza por sexo, os datos amósannos unha evolución máis
suave no caso da mulleres, mentres que no caso dos homes as variacións son moito máis
fortes. Pódese destacar a situación no ano 2011, no que a contratación masculina acadou
o seu valor máis baixo, produto indubidable da crise económica, mentres que a
contratación feminina continuou estable.
Polo tanto, pódese interpretar que antes do ano 2008 a evolución dos contratos ten unha
tendencia alcista, pero co comezo da recesión económica entre os anos 2007-2008,
destrúese emprego sobre todo para o caso do emprego tradicionalmente masculinizado,
como eran o sector da construción, por outra banda, un dos máis afectados por dita
crise. Despois, durante o transcurso da crise, a evolución dos contratos rexistrados sofre
moitas variacións como consecuencia da inestabilidade económica que se estaba a pasar.
Finalmente, o aumento do número de contratos a partir do ano 2011 débese,
fundamentalmente, a cambios lexislativos no ámbito laboral. De feito, en febreiro do
ano 2012 apróbase o Real Decreto-lei 3/2012 de medidas urxentes para a reforma do
mercado laboral. Esta reforma da lexislación dálle máis flexibilidade ás empresas na
xestión dos Recursos Humanos, incentivando os traballos a tempo parcial, fomentando o
emprego xuvenil (con deducións fiscais) e facilitando o despedimento por causas
económicas, técnicas, organizativas ou produtivas, entre outras moitas medidas. En
consecuencia, esta nova situación dun mercado laboral máis flexible orixina ese aumento
da contratación que, como xa mencionamos, non indica o número real de persoas
empregadas nin a calidade do contrato asinado.
Revísanse a continuación as taxas de desemprego para o concello de Bergondo, para o
mesmo período, na procura de complementar a información sobre a contratación.
No ano 1991, a taxa de desemprego de Galicia superaba o 16%, é dicir, de cada 100
persoas de 16 ou máis anos, había 16 persoas que non tiñan emprego e que o estaban
buscando activamente. As taxas de desemprego da provincia de A Coruña e da comarca
eran lixeiramente superiores á autonómica, sendo un 16.6% e un 17.4%, respectivamente
e a do concello sensiblemente mais baixa (12,5%).
No ano 2001, as taxas de desemprego diminuíran moito con respecto ás de 1991,
reducíndose ademais as diferenzas entre o concello e os niveis territoriais superiores, xa
que só se sitúa un punto por riba da taxa de desemprego autonómica no caso da comarca
coruñesa, estando o concello por debaixo da media (11,4%).
Malia que durante o período 1991 – 2001 se produciu un aumento das taxas de ocupación
e un decrecemento das taxas de desemprego, hai que ter en conta que son datos
antigos, que non nos permiten analizar a situación actual do mercado laboral. De feito,
sería interesante poder dispoñer de datos para o período 2001 - 2014, xa que
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seguramente nos amosaría un escenario totalmente diferente debido á crise que se
produciu dentro deste período. Sen embargo, para esta etapa so teríamos número de
persoas desempregadas e non as taxas de desemprego, malia isto pode dar certos
indicios sobre a súa evolución.
Táboa 26. Paro rexistrado segundo xénero e grupos quinquenais de idade. Metodoloxía SISPE
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Homes

142

198

212

246

311

320

290

243

Mulleres

189

221

222

247

277

297

272

245

TOTAIS

331

419

434

493

588

617

562

488

Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Información subministrada directamente

Tal e como se pode apreciar na táboa, o desemprego rexistrado ata o ano 2015 pode
dividirse en dúas etapas: unha primeira na que crece o desemprego ata o 2013; e unha
segunda etapa a partir do 2013 na que o desemprego rexistrado parece que comeza a
diminuír levemente mais sería prematuro facer unha análise sobre esta tendencia.
Malia que non dispoñemos das taxas de desemprego para o período actual, por non
coñecer cal é a poboación activa de efecto, pódese facer unha estimación sobre a
poboación potencialmente activa. Con esta estimación obteríase o desemprego
rexistrado en porcentaxe sobre a poboación potencialmente activa, é dicir, sobre a
poboación de 16 a 64 anos.
Táboa 27. Desemprego rexistrado en porcentaxe sobre a poboación potencialmente activa. Concello de Bergondo 2001-2012
TOTAIS

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5,80

6,60

6,50

7,00

6,60

6,50

6,20

7,00

9,00

9,30

10,60

13,60

Fonte. Anuario La Caixa

Esta táboa coincide, esencialmente, co visto na anterior de desemprego rexistrado aínda
que cunha perspectiva anual mais ampla.
Por último, preséntase a seguinte táboa (táboa 28) coas taxas de ocupación e
desemprego para o ano 2001, para cada unha das parroquias do concello de Bergondo.
Táboa 28. Taxas de ocupación e desemprego desagragadas por parroquias. Ano 2001
% Taxa de ocupación

% Taxa de desemprego

BABÍO (SANTA M ARTA)

47,7

11,3

BERGONDO (SAN SALVADOR)

40,8

12,1

CORTIÑÁN (SANTA M ARÍA)

42,7

17,3

Parroquia

GUÍSAM O (SANTA M ARÍA)

44,5

12

LUBRE (SAN XOÁN)

45,4

9,1

M ORUXO (SAN VICENTE)
OUCES (SAN XOÁN)
ROIS (SANTA M ARIÑA)
VIXOI (SAN FIZ)

46

10,4

43,3

8,7

50

8,3

44,1

12,4

Fonte: IGE. Censo de poboación e vivendas. Ano 2001.

Con estes datos podemos identificar as parroquias de Rois Babío e Moruxo como son as
que acadan maiores taxas de ocupación, superando a taxa de ocupación media do
concello, sendo un 50%, 47,7% e un 46% respectivamente. Mentres tanto as parroquias de
Cortiñán e Bergondo son as que menores taxas de ocupación presentan, sendo 40.8% no
caso de Bergondo e 42.7% no caso de Negros.
En canto ás taxas de desemprego, obsérvase como Cortiñán seguidas de Bergondo e
Guísamo son as que acadan unha maior taxa (17.3%, 12,1% e 12% respectivamente), moi
por encima da media do concello, mentres que Ouces, Rois e Lubre ten unha taxa de
desemprego de case o 9%, é dicir, taxa menor á do concello e mesmo moi reducida
comparativamente ás taxas da provincia e de Galicia.

4.8. MOBILIDADE
Preséntase a continuación uns apuntes sobre mobilidade dentro do concello de
Bergondo. Resulta interesante, ao marxe de que sería preciso facer un estudo específico
de mobilidade dentro do concello, coñecer que parte da poboación non ten acceso fácil
ao coche: menores de 18 anos; persoas maiores; sen vehículo privado; etc.
Non se dispón de datos recentes acerca de mobilidade desagregados a nivel municipal,
co que a referencia para esta información é o Censo do 2001. Así, para poder facer unha
aproximación a esta cuestión, amósanse a continuación os datos de poboación que
precisa desprazarse diariamente por razóns de estudos ou traballo.
Táboa 29. Poboación en vivendas familiares non ocupada de 16 e máis anos que realiza unha ou
máis viaxes diarias ao lugar de estudo, segundo sexo e o tempo de desprazamento ao lugar de estudo
Homes

%

Mulleres

%

Total

%

Menos de 10 minutos

17

9%

24

10%

41

9%

De 10 a 20 minutos

62

31%

52

21%

114

26%

De 20 a 30 minutos

71

36%

84

35%

155

35%

De 30 a 45 minutos

26

13%

39

16%

65

15%

De 45 minutos a 1 hora

13

7%

30

12%

43

10%

De 1 hora a hora e media

10

5%

12

5%

22

5%

Máis de hora e media

0

0%

1

0%

1

0%

199

100%

242

100%

441

100%

Total

Fonte. INE. Censos de poboación e vivendas 2001.
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Para o ano 2001, dentro do grupo de poboación non ocupada, había 441 persoas (non
ocupadas, de 16 ou máis anos) que realizaban unha ou máis viaxes ao día ao seu lugar de
estudos; Os desprazamentos máis habituais, tanto para homes como para mulleres son os
que requiren de entre 10 a 30 minutos; para ambos grupos, preto do 61% emprega menos
de 30 minutos de viaxe en chegar ao seu centro de estudos. Importante destacar que
case un de cada tres desprazamentos leva entre media hora e hora e media, un tempo
xa importante de viaxe que afecta sensiblemente mais ás mulleres. Así, existen
diferenzas salientables en función do xénero neste tipo de desprazamentos onde os
homes son os que menos tardan ao lugar de estudo na franxa de 10 a 20 minutos (31%
dos homes fronte a un 21% das mulleres) e son elas as que mais tardan nos
desprazamentos mais pesados (33% das mulleres con viaxes de entre 30 e 90 minutos
fronte a un 25% dos homes).
Táboa 30. Poboación en vivendas familiares ocupada que realiza unha ou máis viaxes diarias ao lugar de
traballo, segundo sexo e o tempo de desprazamento ao lugar de traballo
Homes

%

Mulleres

%

Total

%

M enos de 10 minutos

269

24%

184

23%

453

24%

De 10 a 20 minutos

348

31%

241

31%

589

31%

De 20 a 30 minutos

349

31%

247

31%

596

31%

De 30 a 45 minutos

93

8%

74

9%

167

9%

De 45 minutos a 1 hora

37

3%

31

4%

68

4%

De 1 hora a hora e media

10

1%

12

2%

22

1%

2

0%

1

0%

3

0%

1.108

100%

790

100%

1.898

100%

M áis de hora e media
Total
INE. Censos de poboación e vivendas 2001.

Pásase agora a atender aos desprazamentos habituais motivados por traballo, moito máis
numerosos que os motivados por cuestión de estudos. Revísanse aquí os datos daquela
parte da poboación ocupada do concello (un total de 2.444 persoas para o ano 2001, dos
que un 78% realiza unha ou máis viaxes diarias ao lugar de traballo; 58% de homes e 32%
de mulleres). Os desprazamentos son, nun 86%, inferiores a media hora e non hai
diferenzas salientables por xénero.
Os desprazamentos por cuestión de traballo son máis breves que os motivados por
estudos, xa que, en xeral, a porcentaxe de desprazamentos menor de 30 minutos chega
a un 86% respecto do total de desprazamentos no caso de persoas traballadoras fronte a
solo un 70% das persoas estudantes.
Aquí aparece a proporción de poboación ocupada respecto do total da poboación do
concello, un 49,5%. E compróbase que, de media, un 78% da poboación ocupada realiza
un ou máis viaxes ao seu lugar de traballo, homes e mulleres repartidos nun peso similar
ao que representan dentro da poboación ocupada. Parece que por traballo os
desprazamentos medios son máis breves que por razón de estudos. Aquí a porcentaxe de
desprazamentos menor de 30 minutos é dun 82%.

Táboa 31. Licenzas de condución. Ano 2014.
Poboación total
<18 anos
18 e mais anos

Homes

Mulleres

Total

3.245

3457

6702

467

488

955

2.778

2.969

5.747

2.352

1.998

4.350

85%

67%

76%

426

971

1.397

15%

33%

24%

Nº de persoas con licenzas de condución
% de persoas >18 anos con licenza de condución

Nº de persoas sen licenzas de condución
% de persoas >18 anos sen licenzas de condución
Fonte. Dirección Xeral de Tráfico. 2014
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Outro dato que pode ser interesante para unha revisión moi preliminar da cuestión da
mobilidade é o número de permisos de condución. Para o último ano do que existen
datos oficiais, o 2014, no concello de Bergondo había 4.350 persoas con permiso de
condución, 2.352 homes (54%) e 1.998 mulleres (46%). Revisando o número de homes e
mulleres do concello, en idade de posuír un permiso de condución (maiores de 18 anos),
temos 5.747 persoas maiores de 18 anos no ano 2014, un 48% de homes, e un 52% de
mulleres. Deles un 15% de homes e un 33% das mulleres non teñen permiso de
condución. En total unha de cada 4 persoas do concello de mais de 18 anos non ten
permiso de condución.
En conclusión, poderíase afirmar que as mulleres teñen un acceso desigual ao permiso de
condución, pois entre elas, solo un 67% posúe dito permiso, mentres que, para o caso dos
homes, este valor é dun 85%.

4.9 PROXECCIÓN DA POBOACIÓN
Para o cálculo das proxeccións de poboación realizado se tiveron en conta as análises
feitas polo IGE para a comarca da Coruña, con dous horizontes temporais a curto prazo:
o 1 de xaneiro do 2027, o 1 de xaneiro do 2032 proxectando un escenario medio ou de
referencia.
O escenario medio ou de referencia considera unha evolución máis favorable da
mortalidade e un crecemento sostido da fecundidade ata valores de 1,5 fillos por muller.
Os saldos migratorios son positivos de importante magnitude aínda que decrecentes no
tempo. Esta dinámica demográfica permite un lixeiro aumento da poboación a curto
prazo, aínda que posteriormente desemboca nun contexto de perdas de poboación. Este
é o escenario que se considera máis previsible a curto prazo no concello de Bergondo.
Para os estudos a curto prazo, do que resulta a táboa que se mostra, tomouse este
escenario medio como mais probable.

Táboa 32. Prognose de vivendas
Vivendas
poboación

baixo

medio

alto

6.656

2 vivendas
cada mil hab/ año

4 vivendas
cada mil hab/ año

6 vivendas
cada mil hab/ año

media/ano

13,31

26,62

39,94

2017
2027

13
133

27
266

40
399

2032

200

399

599

baixo

medio

alto

media/ano

8,23

16,46

24,69

2017
2027

8
82

16
165

25
247

2032

123

247

370

baixo

medio

alto

media/ano

23,86

47,73

71,59

2017
2027

24
239

48
477

72
716

2032

358

716

1074

Fogares
% principal
0,62

Poboación
residentes/fogar
2,90

Superfície para actividade
traballadores/fogar

baixo

medio

alto

1

200 m²/traballador

200 m²/traballador

200 m²/traballador

media/ano

1.646

3.292

4.938

2017
2027

1.646
16.458
24.688

3.292
32.917
49.375

4.938
49.375
74.063

2032
Fonte. Elaboración propia
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5. VALORES PATRIMONIAIS DO TERRITORIO
5.1. A PAISAXE COMO ÁMBITO DE INTERESE PATRIMONIAL
Entendendo a paisaxe como o resultado da acción continuada do home sobre o territorio,
este concíbese como un ámbito de interese patrimonial no senso en que é producto e
reflexo dos grupos humanos que o ocuparon e explotaron ao longo do tempo, nun
proceso que finca as súas raíces na prehistoria. As características físicas e
socioeconómicas configuran unha paisaxe en transición, a medio camiño entre o rural e o
urbano de gran riqueza, malia atoparse nun tramo de costa moi antropizado.
Os trazos distintivos da paisaxe actual de Bergondo, dende o punto de vista cultural,
teñen que ver cun pasado recente eminentemente rural e agroforestal. O poboamento
articúlase arredor de pequenas aldeas organizadas en torno á parroquia, predominando
unha explotación de carácter minifundista na que tradicionalmente os eidos se
organizaban en socalcos e bancais naqueles terreos cunha maior pendente.
Paradóxicamente, a pesares de situarse na costa e na marxe esquerda da
desembocadura do río Mandeo, o concello de Bergondo non se caracterizou polo seu
forte vencellamento ao espazo marítmo-fluvial, sendo as actividades relacionadas con
este ámbito, así como a súa impronta no territorio, residual.
Esta paisaxe, que manterá as súas características básicas ata os anos 60 do século XX,
atópase en descomposición polas fortes dinámicas que, aceleradas nas últimas décadas,
transformaron os usos do solo coa expansión dun hábitat diseminado de baixa densidade
sen conexión co mundo agrícola. Este proceso acentuou a tedencia a certa
“especialización” do territorio bergondés como lugar de segunda residencia ou
residencia estival xa dende o século XIX.
Deste xeito, dentro do concello podemos diferenciar tres grandes áreas territoriais cunha
xeomorfoloxía semellante pero que responden a dinámicas diferentes de crecemento e
antropización pola súa situación estratéxica.
A ÁREA LITORAL DA RÍA DE BETANZOS
Espazo dinámico de actividade e de servizos de referencia para toda a comarca. É
unha zona en crecemento, en termos xerais, e de crecente urbanización en torno da
estrada Sada - Betanzos cunha estrutura de asentamentos tradicionais moi difusa malia
conservar aínda certas características tradicionais. A constitúen a maior parte das
parroquias de Bergondo e Ouces xunto á parroquia de Moruxo. Podémola dividir en
dúas subáreas:
A banda exterior da Ría
Correspóndente coa área litoral entre Sada e Punta do Penedo, nas parroquias de
Ouces e Moruxo con densidades en torno aos 250hab/km2. Nesta paisaxe destacan os
outeiros dos castros de Reboredo e Eiroas que complementan o perfil forestal de
Gandarío e o seu sistema hídrico. Caracterízase pola presenza de espazos
pseudourbanizados cun progresivo predominio dun hábitat suburbano densamente
ocupado por vivendas unifamiliares. A extensión indiscriminada da edificación
individual ao longo dos camiños transforma o espazo en simples vías edificadas facendo
desaparecer o espazo agrario contiguo.
A valgada interior
Abrangue a maioría dos núcleos da parroquia de Bergondo e parte da de Moruxo, nun
continuo urbano de residencias tradicionais, secundarias e suburbanas tipo chalet
levantadas sobre a vella trama de camiños sen unha estratexia previa e na que se
atopan algúns dos principais equipamentos do concello acadando densidades de mais
de 200hab/km2.
Posúe unha calidade paisaxística alta debido aos importantes valores patrimoniais e á
riqueza das súas terras de labor. É unha paisaxe cunha grande posibilidade de ser
contemplado dende toda a ría que debe corrixir o impacto xerado pola AP-9.
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OS VALES MEDIOS INTERIORES
No interior mariñán dominaba unha sucesión de chairas, e vales de suaves pendentes.
A trama dos asentamentos e agras de cultivo atópanse formadas con sucesivos bancais,
próximas ás fontes. Destaca nas mariñas a presenza dun mosaico de labradío
fragmentado en múltiples leiras e mailo carácter ben establecido e compacto dos
lugares dispostos en pequenas ringleiras ou rueiros que aproveitan ao máximo o solo
cultivable e posibilitan a existencia de vizosas cortiñas.
Actualmente a área está caracterizada por conservar unha importante estrutura de
asentamentos tradicionais sobre a que foron aparecendo construcións residenciais,
tanto singulares como modestas promocións, pero onde a paisaxe aínda conserva en
xeral os seus valores tradicionais como áreas agrícolas de alta produtividade histórica.
Correspóndese coas parroquias de Lubre, Vixoi Babío, Rois e Ouces con densidades de
entre 140 e 180hab/km2.(exceptuando Rois que posúe 79hab/km2).
O ENTORNO DA N-VI
Caracterízase pola presenza da N-VI como eixo vertebrador a cal fixo aparecer e/ou
transformar unha serie de asentamentos con distintas gradacións ao longo da mesma:
ao redor do Val do rego Baldomir, o polígono industrial de Bergondo e da execución
dun punto de entrada e saída da AP-9, o crecemento conformou o espazo urbano mais
denso do concello con 270hab/km2 e con numerosos servizos terciarios, comerciais e
equipamentos. No resto da área as densidades son menores aínda que se manteñen
enriba dos 200hab/km2, o que nos permite falar dunha área urbana de compoñente
difusa con crecementos puntuais.
zSon paisaxes mais complexas, pola mestura de áreas construídas do antigo hábitat
rural e ámbitos industriais e residenciais pouco urbanizados que amosan unha grande
desorganización espacial. Cómpre dar un tratamento paisaxístico axeitado á estrada NVI acorde coa súa nova funcionalidade na que se teña en conta o seu contacto cos usos
agropecuarios e forestais e co hábitat tradicional e de estrada así como establecer
continuidades coa área natural de Cecebre a través das valgadas agrarias con formas
herdadas recoñecibles e con prevaleza do hábitat rural.
IMPACTOS PAISAXÍSTICOS
A situación do concello dentro da ría de Betanzos e do Golfo Ártabro provoca que
calquera actuación provoque un importante impacto visual en toda a ría, especialmente
na área litoral. A situación do concello dentro da Rexión Urbana Ártabra provoca que o
mesmo sexa atravesado por numerosas infraestruturas lineais que non foron tratadas
para reducir o seu impacto na paisaxe particularmente a AP-9 aínda que tamén a vía
férrea e a N-VI, por mor da súa posición elevada entre as dúas vertentes do concello.
Nas zonas residencias de todo o concello, destaca a presenza de novos socalcos
realizados con grandes bloques de pedra, para a construción de nova vivenda, con
exemplos de mais de 8 e 9 metros. Ditos socalcos non son socalcos que pertenzan a todo
o eido da aldea, se non que se realizan de xeito individual, polo que provocan fortes
escalonamentos discontinuos que rompen coa armonía tradicional dos aterrazamentos
continuos do hábitat tradicional.
AREAS NATURAIS DE INTERESE PAISAXÍSTICO NON PROTEXIDAS
Ademais da área de beiramar, como eixo vertebrador e estruturante do Concello e
principal valor natural e ecolóxico, atopamos unha serie des áreas con grandes calidades
naturais e paisaxísticas que cómpre preservar.
-

O rego de Callou e os seus vales secundarios.

-

O rego de Gandarío, en particular no seu tramo mais próximo a praia.

-

O río Maior e os seus subvales asociados coa vexetación de ribeira.

-

O entorno do cemiterio de Vixoi.

-

Os Montes de Reboredo.

-

O entorno da Igrexa de Santa María de Babío.

-

A vexetación de ribeira do rego de Baldomir.

-

A bacía do Miodelo e Xaralleira, atravesada pola AP-9

5.2. O PATRIMONIO CULTURAL DE BERGONDO
O concello de Bergondo presenta unha importante riqueza patrimonial fruto da
prácticamente ininterrumpida ocupación do seu territorio dende a prehistoria ata a
actualidade. O conxunto deste patrimonio é unha herdanza que debe protexerse ante o
risco da súa desaparición. Compre, polo tanto, tomar de xeito urxente as medidas
necesarias neste senso dado o acelerado proceso de desaparición do mesmo por mor do
seu abandono e pola degradación á que está sometido o territorio no que se inscriben.
Reverter na medida do posible esta situación, mediante a protección de aqueles
elementos que reúnen valores culturais significativos e/ou son recoñecidos socialmente,
é obxectivo do PXOM, concretándose tanto no catálogo como no conxunto do plan.
O punto de partida para o estudo da realidade patrimonial do concello de Bergondo é a
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elaboración dun inventario actualizado de bens. Para elo seguiuse a seguinte
metodoloxía: 1) unha primeira fase de gabinete consistente na recopilación e consulta
das diversas fontes documentais, bibliográficas e cartográficas. Específicamente pártese
do Catálogo Xeral de Galicia e o Rexistro de BICs, así como do baleirado e tratamento da
información contida na Dirección Xeral de Patrimonio; 2) unha segunda fase de traballo
de campo cun dobre obxectivo: por un lado a comprobación in situ da información obtida
na fase anterior, e polo outro a detección e incorporación de novos elementos; 3)
finalmente unha terceira fase de gabinete de sistematización da información.
Neste momento o catálogo do PXOM conta cun total de 139 elementos (sen contabilizar
os hórreos), dos cales o 8.5% pertencen ao patrimonio arqueolóxico; o 68.5 % ao
patrimonio arquitectónico; o 12.5 % ao patrimonio etnolóxico; o 2% a núcleos singulares
e o 8.5% ao patrimonio natural.
Dende o punto de vista do patrimonio arqueolóxico a presenza de xacementos
prehistóricos no concello limitase a unha única adscrición cultural, a Idade do Ferro, e
concretamente a asentamentos tipo castro, coa única excepción dun achádego que
remite a Idade do Bronce. Porén o número destes, é a súa densidade en relación á
extensión do termo municipal é elevada, testemuño dunha intensa ocupación do
territorio neste período. Atendendo a análise espacial, no tocante á distribución dos
castros, pódense observar fundamentalmente dous grupos: por unha banda aqueles
situados nos cumios dos outeiros e por outra banda aqueloutros que se sitúan nunha
dorsal do terreo. Xa en periodos históricos, da Idade Media é a igrexa e mosteiro de San
Salvador de Bergondo; e da Idade Moderna, froito da posición estratéxica do territorio, o
castelo de punta Corbeiroa, como parte dun sistema defensivo co fin de protexer a
costa.
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No tocante á arquitectura relixiosa compre sinalar como elemento máis senlleiro do
concello a igrexa e mosteiro de San Salvador de Bergondo do que, ainda que sen datos da
súa fundación, constátase a súa existencia xa no século XII, aínda que sufriu numerosas
alteracións ao longo do tempo. Do conxunto de igrexas parroquias espalladas polo
concello, malia ter moi probablemetne unha fundación medieval, a maioría delas son de
fábrica recente trala reforma ou reconstrucción das antigas. Destaca a igrexa de San
Xoán de Ouces de orixe románica (existe un sarcófago do s.XIII no seu interior) aínda que
reformada posteriormente no s. XVII. Xunto as igrexas atópanse no concello varias
capelas, ademais das situadas no interior dos pazos, existen na actualidade outras dúas.
Polo que respecta a arquitectura civil, dos elementos que conforman o inventario cabe
sinalar, aínda que responden a períodos construtivos diferentes, a grande cantidade de
inmobles cun carácter residencial. Dentro dos mesmos podemos distinguir entre: as
vivendas cunha vinculación ao espazo agrícola, destacando unha serie de pazos, - algúns
deles cunha orixe medieval, pero nos que predomina como momento constructivo o
século XVIII e XIX -; e as vivendas cunha vocación residencial moito máis marcada e de
factura máis recente, entre finais do século XIX e as primeiras décadas do século XX,
relacionadas con fenómenos de corte urbano e migratorio. Son fundamentalmente villas,
chalés, casas grandes e quintas.
En canto as obras da enxeñaría civil de singular valor é a Ponte de Pedrido construída no
século XX.
Do patrimonio etnolóxico o máis salientable, dentro dos escasos cruceiros conservados
no concello, é o de Obra de Pano pola súa antigüidade, así como algúnhas fontes e
lavadoiros cunha construcción influenciada pola arquitectura culta.
Por último no tocante ao patrimonio natural destacan unha serie de árbores senlleiras e
formacións pertencentes aos xardíns dos pazos de Mariñán e do Casal.
O CATÁLOGO XERAL DO PATRIMONIO E O REXISTRO DE BICS DE BERGONDO
A lei 5/2016 do 4 de maio do patrimonio cultural de Galicia clasifica os bens do
Patrimonio Cultural de Galicia en dous categorías: os bens de interese cultural e os bens
catalogados. Todos os elementos recollidos no Catalogo do Patrimonio cultural de Galicia
e no Rexistro de Bens de Interese Cultural forman parte do catálogo do PXOM.
OS BICS NO CONCELLO DE BERGONDO
A xeito informativo siálanse os bens de interese cultural (BIC) incluídos no Concello de
Bergondo:
•

Mosteiro e Igrexa de San Salvador. Decreto 2641/1973 do 17 de agosto de 1973
(polo que se declara monumento histórico-artístico)

•

Pazo de Láncara ou Mariñán cos seus parques e xardíns. Decreto 2687/1972 5 de
outubro de 1972 (polo que se declara conxunto histórico-artístico)

Ademais outros elementos do patrimonio cultural de Bergondo poderán ter a
consideración de BIC (coñecidos como BIC xenéricos) en función das seguintes
regulacións:
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•

Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección dos castelos.

•

Decreto 571 / 1964 de14 de Marzo polo que se protexen os cruceiros, escudos,
emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas similares
de interese histórico-artístico,con antigüidade de máis de 100 anos. A priori, a
falta dun pormenorizado traballo de documentación, poden considerarse
amparados baixo este decreto elementos como o Cruceiro de Obra do Pano
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•

Decreto 449/1973 de 22 de febreiro polo que se colocan baixo a protección do
Estado os hórreos e cabazos existentes en Asturias e Galicia con máis de 100
anos. Igualmente dos numerosos hórreos situados no Concello será o seu estudo
pormenorizado que se levará a cabo durante próximas fases de catalogación o
que permitirá aproximarse á antigüidade dos mesmos.

•

Artigo 40.2 da Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, pola
que quedan declaradas as covas, abrigos e lugares que conteñan manifestacións
de arte rupestre.

5.03_Localización do Patrimonio cultural. Catálogo do PXOM

5.04_Áreas de distribución do Patrimonio

LISTADO DE BENS QUE INTEGRAN O CATÁLOGO DO PXOM
A continuación listase os elementos que neste momento forman parte do catálogo do
PXOM de Bergondo.

PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO
código

elemento

tipoloxia

lugar

plano

Aldea de Arriba

D2

Babío (Santa M arta)
GA15008002

O Castro / Castro de Santa M arta de Babío

Castro

Bergondo (San Salvador)
GA15008005

O Castro / Castro de M ontecelo e Pazós

Castro

M ontecelo / A Pedrosa

C3

GA15008007

Os Castros / Castro de Carrío

Castro

As Leiras / Carrío

C3

GA15008009

M osteiro de Bergondo

Lugar cultual

Bergondo

C2

Bergondo (San Salvador) / Ouces (San Xoán)
GA15008001

Castro de Bergondiño / Eiroas / Castro de Bergond Castro

M onte da Fraga Areosa / San Isidro / Reboredo

B3

Lubre (San Xoán)
GA15008003

M onte da Fame / Castro de Guísamo

Castro

O Vilar

D1

GA15008004

Os Fornos / Os Castros / Castro de Lubre

Castro

Casal da Agra

C1

GA15008___

Castro de Armuño / Pilón

Castro

Pilón / Armuño

C1

GA15075006

O Castro / Castro de Samoedo / Agra das Arcas

Castro

Casal da Agra

B1

Ouces (San Xoán)
GA15008006

O Castro / Castro de Ouces / Castro de Reboredo Castro

O Castro / Reboredo

B3

GA15075011

Castelo de Punta Corbeiroa

Punta Corbeiroa / Sada

A2

Castro / Vixoi

F2

Batería
Vixoi (San Fiz)

GA15008008

PÁX.

72 DE 137

Castro de San Fiz / Castro de Cortiñán

Castro

5. VALORES PATRIMONIAIS DO TERRITORIO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, ETNOLÓXICO E NATURAL
CÓDIGO

ELEMENTO

LUGAR

FONTE

PLANO

Babío (Santa Marta)
BA001

Casa illada con hórreo en Aldea de Arriba

Aldea de arriba

D2

BA002

Casa illada en Babío

Babío

D2

BA003

Pazo de Babío

Babío

D2

BA(N)001

Secuoia Xigante do Pazo de Casal

Casal, O

D2

BA(N)002

Laberinto de buxos do Pazo de Casal

Casal, O

D2

BA004

Casa do Cavallas, illada, na Carreira nº18

Carreira, A

BA005

Casa illada na Carreira nº16

Carreira, A

D2

BA006

Casa illada na Carreira nº20

Carreira, A

D2

BA007

Pazo do Casal

Casal, O

BA008

Capela do Carme no Casal

Casal, O

D2

BA009

Casa e finca As M argaridas no Casal

Casal, O

D2

BA010

Centro social do Casal

Casal, O

D2

BA011

Igrexa parroquial de Santa M arta de Babío

Costa de Santa M arta

BA012

Cruceiro da Igrexa de Santa M arta de Babío

Costa de Santa M arta

NSP_92

NNSSCCPP_91

NNSSCCPP_91

D2

D2

C2
C2

Bergondo (San Salvador)
BE001

M osteiro e igrexa parroquial de San Salvador de Bergondo

Bergondiño

Decreto 2641/1973

C2

BE002

Cruceiro de San Salvador

Bergondiño

NNSSCCPP_91

C3

BE003

Casa grande en Bergondiño

Bergondiño

NNSSCCPP_91

B2

BE004

Casa illada con hórreo en Bergondiño nº 6

Bergondiño

B2

BE005

Casas acaroadas (3) en Bergondiño

Bergondiño

B2

BE006

Casa illada con hórreo en O Caño

Caño, O

D3

BE007

Villa M aría en O Caño

Caño, O

D3

BE008

Casa illada en Carrio

Carrio

BE009

Casa illada en Cortes nº 87

Cortes

BE010

Chalet das Palmeiras

Cortes

BE011

Capela de Santo Antón en Covas

Covas

D3

BE012

Edificio da Sociedade "A Senra"

Cruz de Sar

C3

BE013

Pazo de Láncara ou M ariñán

M ariñán

Decreto 2687/1972

C3

BE014

Capela de San Roque

M ariñán

NNSSCCPP_91

C3

BE(N)001

Érbedo do Pazo de M ariñán

M ariñán

C3

BE(N)002

M irtos do Pazo de M ariñán

M ariñán

C3

BE(N)003

Plátanos de sombra do Pazo de M ariñán

M ariñán

C3

BE(N)004

Eucaliptos do Pazo de M ariñán

M ariñán

C3

BE(N)005

Camelias 8 + 1 do Pazo de M ariñán

M ariñán

C3

BE(N)006

Chopo Negro "pantalones" do Pazo de M ariñán

M ariñán

C3

BE(N)007

Freixo florido do Pazo de M ariñán

M ariñán

C4

BE(N)008

Parterre de buxos do Pazo de M ariñán

M ariñán

C3

BE(N)009

Palmeras datileras do Pazo de M ariñán

M ariñán

C3

BE(N)010

Teixos do Pazo de M ariñán

M ariñán

C3

BE015

Aldea de M ariñán

M ariñán

C3

BE016

Casa do "médico" en M ariñán

M ariñán

C3

BE017

Casa illada con corredor en M ariñán

M ariñán

C3

BE018

Chalet de M iodelo

M iodelo

BE019

Casa con corredor en M iodelo

M idoelo

D3

BE020

Rueiro en M iodelo

M iodelo

D3

BE021

Embarcadoiro de M iodelo

M iodelo

D3

BE(M)001

M uño de Perida

M iodelo

D3

BE022

Aldea de M ontecelo

M ontecelo

C3

BE023

Casas (2) acaroadas en M ontecelo

M ontecelo

C3

BE024

Casa illada con hórreo en M ontecelo

M ontecelo

C3

BE025

Casa modernista en Saioso

Saioso

D3

BE026

Casa acaroada en esquina en Saioso (antiga taberna)

Saioso

D3

BE027

Ermida de San Cidré

San Cidré
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NSP_92

C3
D3

NSP_92

NSP_92

NNSSCCPP_91

D3

D3

C3

PÁX. 73 DE 137

MEMORIA DE INFORMACIÓN

Cortiñán (Santa María)
CO001

Igrexa parroquial de Santa M aría de Cortiñán

Bosque, O

CO002

Casa reitoral de Cortiñán

Bosque, O

F2

CO003

Casa acaroada na Fraga

Fraga, A

F2

CO004

Casas acaroadas (5) na N VI

Fraga, A

F2

NNSSCCPP_91

F2

Guísamo (Santa María)
GU001

Pazo de Baldomir

Baldomir

GU(N)001

Teixo do Pazo de Baldomir

Baldormir

E1

GU002

Campo da feira de Guísamo

Baldormir

E1

GU003

Casa do Cortés

Brea

GU004

Casa con corredor na Brea

Brea

E2

GU005

Casas acaroadas (2 casas) na Brea

Brea

E2

GU006

Casas acaroadas (3 casas) na Brea

Brea

E2

GU007

Igrexa parroquial de Santa M aría de Guísamo

Corral da Igrexa

NNSSCCPP_91

E1

GU008

Casa reitoral de Guísamo

Ruanova

NSP_92

E1

GU009

Villa Julia

San Paio

NSP_92

E1

NNSSCCPP_91

NSP_92

E1

E2

Lubre (San Xoán)
LU001

Pazo de Armuño

Armuño

NNSSCCPP_91

C1

LU002

Ermida de Santo André

Armuño

NNSSCCPP_91

C1

LU003

Cruceiro do Pazo de Armuño

Armuño

C1

LU004

Cruceiro no xardín do Pazo de Armuño

Armuño

C1

LU005

Casas acaroadas (3) fronte ao Pazo de Armuño

Armuño

C1

LU006

Fonte en Armuño

Armuño

C1

LU007

Casa illada con galería en Armuño

Armuño

C1

LU008

Pazo de Le (Torre de Le)

Campo de Leis

LU009

Casa acaroada con balcón en Campo de Leis

Campo de Leis

B2

LU(M )001

Casa - M uíño en Campo de Leis

Campo de Leis

B2

LU010

Igrexa parroquial de San Xoán Bautista de Lubre

Corral da Igrexa

LU011

Centro social de Lubre (antiga casa do cura)

Corral da Igrexa

C2

LU012

Cruceiro da Obra do Pano

Obra do Pano

B1

LU013

Edificio Utande

Polígono Bergondo

LU014

Escola rural de Lubre

Rúa da Lama

NSP_92

NNSSCCPP_91

M D Edificio Utande

B2

C2

D1
C1

Moruxo (San Vicente)
M O001

Ermida de San Vicente (parroquial de San Vicente de M oruxo)

M O(M )001

M uíño

M O002

Casa illada en Fiobre nº 72

Fiobre

B3

M O003

Casa illada en Fiobre nº 83

Fiobre

B3

M O004

Casa torre en Fiobre

Fiobre

B3

M O005

Chalé en Fiobre

Fiobre

B3

M O006

Ponte do Pedrido

Insua

NNSSCCPP_91

B4

M O007

Pazo de M oruxo

M oruxo

NNSSCCPP_91

B3

M O008

Pazo do Curro

M oruxo

NSP_92

B3

M O009

Casa illada en M oruxo nº 31

M oruxo

B3

M O010

Casa acaroada con relieve en M oruxo

M oruxo

B3

M O011

Casa iiladad con hórreo en M oruxo

M oruxo

B3

M O012

Casa illada con hórreo na Pasaxe do Pedrido

Pasaxe do Pedrido, A

B4

M O013

Casa illada na Pasaxe do Pedrido

Pasaxe do Pedrido, A

B4

M O014

Pazo de Fiobre

Pedrosa, A

M O015

Casa illada fronte ó Pazo de Fiobre

Pedrosa, A
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Ouces (San Xoán)
OU001

Igrexa parroquial de San Xoán de Ouces

NNSSCCPP_91

A3

OU002

Cruceiro da Igrexa de San Xoán de Ouces

NNSSCCPP_91

A2

OU(M )001

M uíño

OU003

Casa reitoral de San Xoán de Ouces

Cangas

OU004

Capela San Gregorio

Casal, O

NNSSCCPP_91

B2

OU005

Pazo de Ouces. Finca da Lagoa

Lagoa, A

NSP_92

A2

OU006

Casa illada na Corveira

Lagoa, A

A2

OU007

Casa illada na Lagoa nº 28

Lagoa, A

A2

OU008

Casa illada na Lagoa nº 36

Lagoa, A

A2

OU009

Casa illada na Lagoa nº 30

Lagoa, A

A2

OU010

Villa Consuelo

Lagoa, A

A2

OU011

Casa illada na Lagoa, fronte ao Pazo de Ouces. Finca da Lagoa

Lagoa, A

A2

OU012

Casa grande na Lagoa

Lagoa, A

A2

OU013

Casa acaroada con hórreo en A Lagoa

Lagoa, A

A2

OU014

Casa grande no Outeiro nº 5

Outeiro, O

B2

OU015

Casa illada en Tatín

Tatín

A3

OU016

Albergue da M arina Española (mural das gaivotas)

Lagoa, A

A2

B2
B2

Rois (Santa Mariña
RO001

Igrexa parroquial de Santa M ariña de Rois

Rois

NNSSCCPP_91

D2

RO002

Cruceiro en Rois

Rois

D2

RO003

Casa illada con escudo en Rois

Rois

D2

RO004

Fonte e lavadoiro en Rois

Rois

D2

Vixoi (San Fiz)
VI001

Casa illada con hórreo no Pisón

Pisón

E3

VI002

Escoliña vella do Pisón

Pisón

E3

VI003

Peto de ánimas do Pisón

Pisón

E3

VI004

Pazo de Tras do Val

Raxas

NNSSCCPP_91

E2

VI005

Ermida de San Victorio (parroquial de San Fiz de Vixoi)

San Victorio

NNSSCCPP_91

E2

VI006

Pazo da Fonte

San Victorio

NNSSCCPP_91

E2

VI007

Fonte e lavadoiro de San Vitorio

San Victorio

VI008

Quinta de San Victorio

San Victorio

E2
NNSSCCPP_91

E2

BAIXAS DO CATÁLOGO XERAL DO PATRIMONIO
Respecto aos bens recollidos no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia e no Rexistro
de BICs danse de baixa os seguintes por diferentes razóns.
ELEMENTO

LUGAR

FONTE

MOTIVO

Lubre (San Xoán)

Ermida de San Xoán Bautista

NNSSCCPP_91

Non existe

NNSSCCPP_91

Duplicado (Pazo
de Fiobre)

Moruxo (San Vicente)

Ermida de San Xoán Bautista
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5.3. A ARQUITECTURA POPULAR
A arquitectura tradicional é un compoñente esencial do patrimonio do concello.
Seguindo a clasificación elaborada por Caamaño Suárez, atendendo aos aspectos
constructivos e espaciais das casas, o concello de Bergondo encádrase dentro da Galicia
das Agras coruñesas.
A tipoloxía máis representativa, ao marxe das particularidades locais, é a da casavivenda vencellada ao espazo agrícola formada por un núcleo central rectangular de
dous andares, (pudendo aparecer o aproveitamento do baixo cuberta), e cuberta a dúas
augas co cumio paralelo á fachada principal. En canto aos materias constructivos os
muros son de cachotería do lousa ou xisto, total ou parcialmente recebados; os vans
están enmarcados en madeira de castiñeiro, aínda que puntualmente aparece o granito
para os linteis, xambas e peitoril, sendo mais común o seu emprego na porta de acceso e
non tanto nas fiestras. As cubertas remátanse con tella do pais (curva).
Con usos diversos as edificacións anexas aparecen normalemente adosadas ao volume
central, cuxas cubertas arrancan baixo o peitoril dos vans do segundo andar. O máis
habitual é o alpendre acaroado á fachada principal pudendo percorrela total ou
parcialmente, facéndose neste úlitmo caso o acceso á vivienda baixo un espazo cuberto.
Tamén aparece o forno de planta semicircular sobresaindo da parede. Máis
excepcionalmente atópanse palleiros, bodegas e alpendres exentos respecto á vivenda.
A tipoloxía principal do hórreo é a Mariñán, emprázase por norma xeral a carón da
vivenda, e as veces, as menos, aparece sobre o muro de peche da parcela. Hórreo de
madeira sobre cepas de cachotería, cámara rectangular estreita e cuberta de tella de
pais a dúas augas.
Este modelo básico presenta variantes pola engadido de novos elementos ou a
disposición dos mesmos de xeito diferente a partires de influencias e condicionantes
diversos. Destaca neste senso a aparición de corredores de madeira e/ou galerías.
Respecto aos cerramentos das parcelas, cando se conservan, é habitual os muros baixos
de cachotería, as veces revocados.
No tocante á disposición das casas-vivendas, xunto as dispostas de xeito illado coexiste
unha tipoloxía de vivenda acaroada, que aparece en agrupacións de entre tres e cinco
vivendas formando pequenos rueiros.
Finalmente compre salientar a existencia dunha arquitectura vinculada a fenómenos de
influencia urbana ou vilega, que se sucede nos últimos anos do século XIX e primeiras
décadas do século XX, cando a vivenda tradicional experimenta a incorporación de
certos elementos alleos á tradición. Apréciase específicamente no ámbito ornamental
(fachadas); e puntualmente nos peches dianteiros das parcelas e na aparición de
pequenos xardíns ornamentais.
En canto ao estado actual das vivendas tradicionais danse de xeito habitual os seguintes
casos
•

Abandono e ruína

•

Alteracións da volumetría por engadidos (altura e planta)

•

Engadido de novas edificacións anexas pouco harmoniosas co conxunto

•

Reutilizacion das edificacións anexas para outros usos: novas estancias da
vivenda, garaxes...

•

Substitución dos materiais tradicionais

•

Rehabilitación

O ESTADO DE CONSERVACIÓN
Polo que compre ao patrimonio arqueolóxico a situación actual é en xeral mala,
chegando nalgúns casos, como é o do xacemento castrexo de Monte da Fame, a máis que
probable destrución da meirande parte dos seus vestixios debido aos impactos derivados
da construción do polígono industrial. Sen chegar a eses extremos o conxunto deste
patrimonio vese comprometido por mor de diversos impactos e afeccións que teñen que
ver coa apertura de pistas, os usos forestais pouco compatibles coa preservación dos
vestixios e en menor medida a presenza de edificacións nas súas contornas inmediatas.
No tocante o resto do patrimonio constátanse situacións moi diversas. Polo que se refire
á arquitectura tradicional atópase en mal estado debido ao seu abandono, ou presenta
diferentes grados de deterioro cando, continuando habitadas, foron obxecto de
modificacións que afectaron á integridade das mesmas. Respecto ás edificacións
auxiliares como os hórreos a situación é igualmente moi diversa, sen embargo, en xeral,
o desuso e o feito de que a súa cámara sexa, na meirande parte dos casos, de madeira,
están a comprometer seriamente a súa conservación co avance dos anos, cando non se
atopan xa nunha situación irrecuperable.
No caso da arquitectura civil a situación xeral é boa para aqueles bens que están
habitados ou en uso, porén algúns deles presentan importantes modificacións e
alteracións construtivas ou, no peor dos casos, a situación é de ruína polo seu abandono
como é o pazo de Baldomir e o de Tras do Val. Casuística similar presentan as vivendas
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de principios do XIX e XX (villas, chalets, quintas...), se ben as que continúan habitadas
consérvanse ben, algunhas delas debido ao seu abandono presentan un estado deficiente
de conservación. O caso das casas reitorais é peor, xa que o seu abandono as sitúa moi
próximas á ruína.
Polo que respecta á arquitectura relixiosa en xeral o estado das igrexas, capelas e o
mosteiro é bo, incluso leváronse a cabo restauracións dalgúns templos recentemente.
Ao marxe dos propios inmobles tamén compre sinalar o deterioro das súas contornas
inmediatas que comprometen o propio ben e o seu carácter debido sobre todo a presión
constructiva, ou a impactos como liñas de media ou alta tensión, infraestructuras de
comunicación, etc.

5.4. OS VALORES CULTURAIS DO TERRITORIO
A configuración actual do territorio e paisaxe do concello de Bergondo é o resultado dun
longo proceso de construción que comenzou na prehistoria e prolóngase ata o momento
actual. As diversas comunidades e grupos que ocuparon e explotaron o territorio ao
longo do tempo contribuiron a través da súa actividade a modelar a paisaxe e dotar de
singularidade e identidade ao territorio.
Son numerosos os vestixios físicos, no concello de Bergondo, que aparecen como pegadas
materiais e testemuños deses procesos contibuíndo de xeito específico a dotar de valor
cultural ao territorio, nomeadamente compre sinlar:
ELEMENTOS DO PATRIMONIO CONSTRUÍDO
•

Entre os restos do patrimonio arqueolóxico cunha importante pegada na paisaxe
destaca a abundancia e densidade de asentamentos castrexos emprezados
principalmente en espazos elevados respecto á súa contorna inmediata.

•

Dentro da arquitectura relixiosa compre salientar pola súa importancia histórica
e arquitectónica a igrexa e mosteiro de San Salvador de Bergondo.

•

Da arquitectura residencial, cunha gran presencia no concello, destaca por unha
banda a pacega, (Pazo de Mariñán, Pazo de Moruxo, Baldomir, etc.), e por outra
as construccións de finais do século XIX e principios do século XX vinculados a
dinámicas de carácter urbano e ao papel que foi adquirindo o territorio como
lugar de segunda residencia.

•

A arquitectura vencellada a actividade dos emigrantes como son o edifico de A
Senra e a escola rural de Lubre, que, ainda que non teñan un especial valor
arquitectónico, (sí simbólico no caso do primeiro), son sobre todo testemuño dun
momento histórico de gran relevancia na historia recente de Galicia. Fenómeno
do que o concello de Bergondo non quedou ao marxe.

•

O conxunto da arquitectura tradicional que aínda se conserva como vestixio dun
pasado recente eminentemente rural; así como as vivendas de influencia vilega.

ÁMBITOS / ESPAZOS
•

Froito da forma de asentamento e da explotación do territorio compre destacar
algúns núcleos que ainda hoxe conservan en gran medida as súas trazas
tradicionais tanto dende o punto de vista do conxunto como dos seus
compoñentes individuais: son aldeas e rueiros como Mariñán xunto co seu espazo
agrícola circundante de eidos dispostos en en socalcos, aínda que hoxe, debido
ao retroceso da actividade agrícola, nunha situación de descomposición.

ELEMENTOS DO PATRIMONIO INMATEIRAL
•

Xunto a estes elementos físicos, son tamén os diferentes mitos, festas e
manifestacións culturais como a lenda do Peito Bordel, e a romería de Santa
Marta elementos que dotan de valor cultural e simbólico e cargan de significado
ao territorio

5.5. OS VALORES ECOLÓXICOS DO TERRITORIO
Unha parte do territorio de Bergondo é monte arborado ou con vexetación natural, de
maneira que permite unha conectividade ecolóxica difusa cos espazos naturais do resto
da comarca e a un nivel máis amplo. Mais a concentración de infraestruturas de
comunicacións e unha urbanización bastante xeneralizada, sobre todo nas proximidades
da autoestrada AP-9, e da N-VI, provocan unha redución desta conectividade que só se
garante, practicamente, nalgúns dos fondos dos cursos fluviais.
Aínda que no municipio só exista un único espazo natural protexido, a ría de BetanzosMandeo, non quere dicir que só se deba garantir a conectividade ecolóxica con este
espazo natural, senón co conxunto de espazos naturais e para o máximo de especies da
que goza a zona.
As áreas de interese para a conectividade ecolóxica son todos os espazos de interese
natural que se detallan no DIE, así como todos os fondos de ríos e cursos fluviais con
vexetación natural.
Como barreiras principais, á parte dos propios núcleos urbanizados, as múltiples
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infraestruturas viarias que cruzan parte do territorio, especialmente a autoestrada AP-9
e as estradas principais (N-VI, AC-164, AC-161, AC-162), e a linea ferrocarril-AVE. A
estrada N-VI ten graves problemas por atropellos de fauna salvaxe, especialmente nas
proximidades do polígono industrial e en dirección a Coruña.

PÁX.

78 DE 137

6. MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL

6. MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL
6.1 MARCO TERRITORIAL
O modelo de asentamento no territorio do concello de Bergondo foi evolucionando nas
últimas décadas de tal xeito que xa non existen realidades nas que a compoñente rural
sexa única ou mesmo maioritaria. Actualmente, en todos os asentamentos, tamén nas
áreas clasificadas como urbanas nas actuais NNSS, predominan os usos híbridos, segundo
a tradicional diferenciación rural – urbana, dos cales só algunhas das compoñentes
proveñen de antigos usos rurais.
Os distintos asentamentos presentan un gradiente de casos que superan o concepto de
rururbano (unha definición que entende a realidade actual como un cruzamento de
compoñentes rurais e urbanas), cara a un novo modelo de asentamento disperso no
territorio, consolidado en parte no tocante á súa compoñente residencial mais aínda nun
estado elemental na extensión da rede de infraestruturas, servizos, e equipamentos.
Atopámonos diante dun hábitat que se ten designado e descrito de diferentes formas
segundo os distintos autores (rururbano, difuso, transxénico,...), que evolucionou e
continúa a evolucionar rapidamente, motivo polo cal non ten, arestora, un modelo de
desenvolvemento firmemente consensuado ou concluinte.
Para a súa comprensión cómpre a descrición dos diferentes estratos que o conforman
para deste xeito poder entender á súa realidade actual de usos, á súa necesidade de
distribución de servizos, de infraestruturas e de equipamentos; e ás perspectivas de
futuro dos seus moradores. En definitiva, a definición dun modelo que sexa novamente
sustentable económica e socialmente.
A actual falla dun modelo territorial de crecemento e reforma consensuado explica,
xunto á súa rápida evolución e a falla dunha lexislación adaptada a este modelo, as
desigualdades que actualmente está a provocar no tocante ao seu acceso aos referidos
servizos, infraestruturas e equipamentos así como o enorme desgaste económico que
está a provocar na súa administración.
ANÁLISE DOS ASENTAMENTOS
Unha vez realizada a análise do marco metropolitano do concello dentro do apartado de
Encaixe Territorial deste documento, para o estudo do modelo de asentamento do
concello, partiremos do sistema principal de organización agraria que historicamente se
ten desenvolvido nas parroquias do concello e que se ten asociado á análise dos eidos de
bancais e socalcos das Mariñas no que a segregación espacial dos distintos usos
(agropecuarios, forestais e residenciais) era a característica da forma de ocupación do
solo e que aínda reflicte, a grandes trazas, o mantemento da estrutura herdada do
sistema tradicional.
A este nivel de análise haberá que engadir as novas dinámicas aparecidas nas últimas
décadas: novos modelos de ocupación residencial, a adaptación da estrutura territorial
aos novos modelos de produción e as variacións demográficas e de hábitos acontecidas
nas últimos décadas, xa que sobre esta base rural se produciu un proceso estendido e
intenso de edificación, fundamentado en actuacións de autopromoción de baixa
densidade, tanto residenciais como produtivas, sobre o marco normativo establecido
polas Normas Subsidiarias, aparecendo tamén pezas de promocións inmobiliarias e
produtivas de mediana e grande tamaño para as que houbo que modificar nalgúns casos
ditas normas.
AS UNIDADES TERRITORIAIS
O termo municipal de Bergondo está dividido en nove parroquias nas que se atopan
recoñecidas actualmente no nomenclátor 76 entidades singulares de poboación que a
nosa análise reduce ata 73 entidades, aínda que unha grande parte delas son entidades
polinucleares, moitas delas con topónimos diferenciados.. A superficie media das
parroquias é de 3,6km2 (como Lubre, 3,78km2) e sen grandes oscilacións entre as mais
grandes (6,71km2 de Bergondo, 5,5 km2 de Guísamo, 4,89km2 de Lubre) e o grupo de
pequenas (2,1 km2 de Moruxo, 2,17km2 de Babío, 2,23km2 de Rois, 2,24km2 de Cortiñán
e 2,99km2 de Vixoi)
Unicamente o agregado de A Brea – Rúanova – Corral da Igrexa – Sobre a Igrexa, na
parroquia de Guísamo; o entorno do núcleo de San Cidre en Bergondo; e o entorno da
praia de Gandarío en Ouces pódense definir como predominantemente urbanos, aínda
que con moitos matices. O resto de entidades presentan un maior carácter híbrido no
tocante a tradicional diferenciación rural – urbana como xa temos dito.
Un continuo de construcións esparexidas polos eidos en diferentes morfoloxías e
configuracións formouse a partir das entidades de poboación de orixe tradicional,
configurándose deste xeito unha serie de asentamentos con topónimo diferenciado
aparecidos nas últimas décadas xurdidos a partir de pequenos e medianos asentamentos
e mesmo dos casares tradicionais; así como unha numerosa pegada de novas construcións
espalladas polo solo rústico do territorio sen vinculacións anteriores ao territorio que se
foron espallando nas décadas mais recentes.

6.02_Modelo de asentamento. Voo Americano 1956
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DISPOSICIÓN DOS EIDOS E DO HÁBITAT
AS MARIÑAS
O marco no que se inscribe o Concello de Bergondo é un conxunto de terras baixas e
suaves, denominadas xenericamente como As Mariñas, delimitadas ao leste, sur e
sudoeste por unha serie de escarpas de mais de 500m de altitude con cumes de
topografía aplanada: o Macizo de Ferrol ao nordés, cunha serie de pequenos montes
con aliñación nordeste-suroeste (Lagoa, Monte Campaíñas, Monte Ventoso, Montefaro),
pechando a área da Galicia Setentrional; a Serra de Forgoselo ao leste, en realidade
unha grande chaira elevada por riba dos 500 m entre as bacías do río Grande de Xubia
e o Eume; o Cordal de Montouto, onde nace o río Lambre; que nutre ao Mandeo. Entre
este e o Mero érguense os montes de Tieira; a Serra de Montemaior e os Montes do
Xalo, que pechan polo sur e forman a bacía do Mero. A escarpa oriental vai no sentido
norte-sur entre Neda e Oza dos Ríos, con chairas de entre 280 e 320m de altitude
cortadas polos ríos Grande de Xubia, Belelle, Eume, Baxoi e Lambre fortemente
encaixados en moitos casos; e abríndose no sur nos ríos Mendo e Mandeo. A escarpa sur
e sudoeste parte dende Oza dos Ríos por Abegondo e Carral ata Arteixo con amplas
escotaduras nas cabeceiras dos ríos Mero, Barcés e Valiñas.
O relevo miúdo é desigual pola enorme proliferación nas zonas de erosión de eidos
sobre a base de esquistos metamórficos, chamados, esquistos de Bergondo ou de
Ordes, esquistos biotíticos de gran fino que na Mariñas están moi alterados por
unidades de relevo residuais, de materiais graníticos e que dan lugar a solos arxilosos
vermellos.
As Mariñas son terras baixas por debaixo dos 200 m de altitude, que teñen máis
extensión entre Betanzos e A Coruña (así como nos vales de San Sadurniño e
Trasancos). Caracterízanse por un relevo suave, de altitudes baixas e vales amplos
cunha sucesión de pequenos outeiros con pendentes moi moderadas cara a costa baixa
das marismas betanceiras e cara o litoral. Unha serie de elevacións de orografía máis
marcada rodean estas terras onde os vales estreitan o seu leito e as pendentes
aumentan. Son de norte a sur-suroeste: o monte do Pereirón (219 m) e o Petón (338 m)
en Paderne; o monte da Espenuca (291 m) en Coirós; Pena Moura (554m) e o Brueiro
(526 m) en Oza dos Ríos; Montevello (347 m) en Cesuras e Castro Maior (472 m) en
Abegondo.
BERGONDO
Os eidos das aldeas tradicionais seguen a lea das valgadas litorais e as valiñas
secundarias e terciarias afluentes dos ríos principais e ocupan frecuentemente as
partes baixas e medias das ladeiras. Os bancais e socalcos aparecen solo alí onde a
pendente é mais pronunciada. Os eidos ora sitúanse nas aberturas das valgadas, como
ocorre nas parroquias de Lubre, Rois, Moruxo, Ouces e a maior parte de Cortiñán; ora
nas partes superiores dos vales, como no caso de Guísamo, Bergondo, Babío e na
maioría de núcleos de Vixoi (exceptuando Pisón) e nos núcleos asociados á N-VI de
Cortiñán. Estes entallos ben están formados por unha única parroquia (Guísamo,
Cortiñán, Vixoi, Bergondo,...) ou ben por dúas (Babío e Rois na Valgada do Xaralleira –
Miodelo, Lubre e Ouces na do Maior,...). Os diferentes eidos xúntanse por riba dos
cumios interfluviais ou ben quedan separados por anacos de terreo antigamente
inculto, hoxe forestal.
AS DIVERSAS ESTRUTURAS DA TRAMA DO HÁBITAT
O hábitat amosa unha estrutura complexa recoñecéndose, a partir da análise realizada
polo xeógrafo Abel Bouhier, tres formas principais de asentamento (trama de aldeas
tradicionais, hábitat de estrada e enxames de casas illadas) que aínda reflicten a
grandes trazos o modelo de asentamento principal, malia ter evolucionado largamente
do estudado polo xeógrafo francés; sobre os que actualmente pódese engadir novas
categoría xurdidas nas útimas décadas: urbanizacións e polígonos industriais de
diferentes dimensións.
A TRAMA DE NÚCLEOS TRADICIONAIS.
Aparece sobreposta á trama dos eidos, que lle serve de soporte. Presenta unha
xerarquización na que só as situadas nas partes mais altas atópanse en contacto co
monte, cos resto de núcleos de poboación rodeados de terras cultivadas e deixando
algúns restos de terreo que pola súa pendente non foron nunca cultivados ou foron
transformados noutros usos (como o polígono industrial de Bergondo).
Os núcleos tradicionais son de tamaño variable contando en xeral con entre 10 e 15
vivendas de tipo tradicional. Esta trama ampliouse notablemente con novas
edificacións que enriqueceron o tecido facéndoo mais heteroxéneo con vivendas xa
alleas ás actividades agrícolas ou que a realizan a tempo parcial. Ao tempo, os propios
moradores das vivendas tradicionais diversificaron as súas actividades, constituíndo as
actividades primarias, salvo contados casos, actividades complementarias.
Así mesmo, moitos dos pequenos agregados e casares tradicionais de entre unha e tres
vivendas os cales non chegaban a constituír aldeas, algo mais do 5% das entidades
tradicionais (Como Guinlle, O Río ou Callou e outras sen topónimo diferenciado no
nomenclátor como algúns casares en Vixoi ou Gandarío), foron crecendo, ás veces do
mesmo modo que os núcleos principais, ata acadar dimensións moitas veces
semellante ás das antigas aldeas agrícolas (Guinlle) e mesmo chegando a crear grandes
agregados coas mesmas.
As casas presentan unha tipoloxía de planta baixa, coas antigas cortes a un lado e
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cuartos habitados a outro. A casa tradicional é a vivenda típica das agras coruñesas, co
volume principal da vivenda de planta rectangular, sobresaíndo do resto de
construcións adxectivas que están en torno a ela. As cubertas a dúas augas son de tella
e os paramentos de pedra local con reforzos puntuais de granito nos marcos e
esquinais. Os hórreos son de tipo Mariñán de pés de granito e cámara en madeira de
cores vivas.
Así mesmo destaca unha tipoloxía tradicional de vivenda acaroada, formando pequenos
rueiros onde moitas veces os alpendres atópanse separados da vivenda incluso por
unha vía ou rueiro. Está tipoloxía atopámola en numerosos núcleos (San Cidre,
Vilanova, Bergondiño, Cangas, Corral da Igrexa de Lubre,...) sendo unha tipoloxía moi
singular e sobranceira dentro do concello que convén protexer e potenciar.
OS ASENTAMENTOS DE ESTRADA.
Preséntase nas principais estradas do concello, tanto a nivel xeral (N-VI, AC-164),
como a nivel comarcal (AC-161 e AC-162, Sada – San Cidre – Betanzos, AC-214 Guísamo
- Cambre) e local (DP-0808, DP-0813, DP-0807, AC-170). As edificacións, en fileira en
torno da estrada poden estar unidas, separadas por xardíns ou mesmo separadas por
anacos de terra cultivada ou monte, sen que normalmente superen os 50m de
separación. Son entidades de poboación con nome propio, nacendo da estrada (Espírito
Santo, Raxás, A Fraga, A Brea, A Lameira) ou formándose a partir dunha aldea vella no
empalme dela co camiño de acceso (Corral da Igrexa de Guísamo, Carrio, Fiobre).
Estes asentamentos carecen de eidos propios asociados pero en xeral non teñen unha
orixe recente, remontándose nunha maioría de casos mais alá de 1850.
OS AGLOMERADOS URBANOS.
Nalgúns casos, o crecemento dos núcleos deu lugar a auténticos aglomerados, caso dos
formados na parroquia de Guísamo (A Brea – Ruanova – Corral da Igrexa) ou en
Bergondo (Carrio – A Lameira – O Caño – Codesido – Miodelo – Cruz de Sar – Sanín –
Saioso – As Cortes) que deron lugar a aparición de pequenos servizos ligados á estrada.
Noutros casos, correspóndese cos núcleos do entorno dos núcleos principais,
particularmente Sada (como na Costa de Ouces e Mesoiro, que se desenvolven dende a
aldea tradicional como prolongacións do núcleo principal de Sada), influencia que
tamén pode observarse na N-VI nas proximidades de Betanzos.
Na área litoral, en torno da AC-162 entre Tatín e Sada apareceron construcións ligadas
ao turismo e ao lecer estacional, aparecendo servizos terciarios asociados.
Pola contra, en estradas menos transitadas, como as DP-0808, DP-0813, DP-0807 e AC170, os crecementos foron mais recentes e non xeraron servizos terciarios asociados.
Neste caso, a estrada serviu solo de soporte e eixo de crecemento, como elemento
posuidor de servizos urbanos, polo que estes crecementos están ligados tamén ao
hábitat diseminado.
O HÁBITAT DISEMINADO.
Non é un hábitat novo na bisbarra se non que foi progresando dende polo menos os
anos 60, tal e como aconteceu en todos os arredores das cidades de A Coruña e Ferrol.
Nas últimas décadas comezou a desenvolverse mais fortemente tamén na segunda
coroa en torno da cidade de Coruña, dentro do concello de Bergondo. As casas parecen
espalladas, formando as veces pequenas unidades ás veces incluso con topónimo
diferenciado, como en Covelo e A Xiroca, parroquia de Lubre ou illadamente
esvaecéndose a lóxica do hábitat agrícola, do que estas novas construcións non
dependen e mesmo ocupan ou perturban.
Neste tipo de hábitat, a diferenza dos anteriores, non progresa a estrutura de
infraestrutura e servizos urbanos. Tampouco permitiu a aparición de equipamentos
colectivos, polo que non pode falarse de verdadeira urbanización ou entidade singular.
Concentracións parcelarias. Despois da concentración parcelaria realizada na
parroquia de Cortiñán, desenvolveuse un importante crecemento residencial de
carácter suburbano en torno das novas vías planificadas na concentración o que
provocou un importante aumento do parque de vivendas sen ter xerado novos
equipamentos ou servizos.
NOVAS URBANIZACIÓNS.
Como consecuencia da entrada do concello na órbita metropolitana, comezaron a
aparecer grandes promocións inmobiliarias realizadas por un solo promotor e que
obrigou a desenvolver pequenas modificacións nas NNSS. O exemplo mais
carácterístico é o da urbanización Baldomir, que conta cunha urbanización viaria
privada e que xerou unha serie de equipamentos e espazos libre de escasa calidade
urbana. Outros exemplos a pequena desenvolvéronse na Rúanova e na Campiña, este
último atópase sen rematar.
Desenvolvementos produtivos e de lecer. Grandes pezas produtivas apareceron grazas
á situación estratéxica do concello dentro da órbita da Rexión Urbana, tales como o
polígono industrial de Bergondo ou o antigo CFEA de Guísamo así como outros
pequenos desenvolvementos (Obra do Paño, Raxás,...) que veñen complexizar o
tecido. Tamén equipamentos como o albergue de Gandarío (Complexo xuvenil As
Mariñas), os campings ou o Pazo Mariñán dotan dunha maior variedade funcional a este
tecido en evolución.
En definitiva, a trama do hábitat evolucionou de tal xeito que hoxe en día non son
recoñecibles nunha grande parte dos casos os límites dos diferentes núcleos tradicionais,

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE BERGONDO. BORRADOR DE PLAN. XULLO 2017

PÁX. 81 DE 137

MEMORIA DE INFORMACIÓN

xa que esta creceu de tal xeito sobre os eidos e sobre o antigo inculto que hoxe
constitúe, en moitos casos (Lubre, Ouces, Bergondo, Guísamo, Cortiñán,...), un único
aglomerado urbano parroquial, en parte continuo, aínda que a súa base tradicional sexa
aínda mais ou menos determinante e presente nos mesmos. As parroquias conseguen,
aínda en parte, conservar a súa individualidade unhas das outras, separadas polo terreo
forestal (Lubre con Bergondo, Bergondo con Rois e Babío, Cortiñán con Guísamo), por
fragas de ríos (Bergondo e Vixoi), polo efecto barreira de grandes infraestruturas (Rois e
Vixoi) ou por grandes pezas programadas (Guísamo e Lubre); aínda que mesmo estas
divisións xa comezaron a desaparecer con límites xa moi líquidos (particularmente cara o
litoral: entre Bergondo e Moruxo e entre Ouces e Moruxo; ou entre Cortiñán e Vixoi a
través dos crecementos na VI;)
Convén así mesmo apuntar que os crecementos fixéronse a costa fundamentalmente da
desaparición do espazo agrogandeiro e de entorno dos ríos e non do forestal, poñendo ao
primeiro en grave risco de desaparición polo seu importante grado de fragmentación
adquirido.
O MODELO DE ORGANIZACIÓN AGRARIA TRADICIONAL: OS EIDOS DE BANCAIS E
SOCALCOS
A forma de organización agraria tradicional é a dos eidos dispostos en bancais (superficie
mais ou menos limitada cara abaixo por un cómaro ou comareiro realizada cun muro de
terróns) que aparece en todo o territorio do concello. Na valgada da ría de Betanzos,
entre a vila de Betanzos e O Pedrido son comúns os socalcos (superficie cha limitada esta
por un muro de contención de pedra). Son estas as áreas principais de cultivo
exceptuando aos prados dos fondos de val, hoxe en parte abandonadas. A orixe destes
bancais e moi antiga e non existen vestixios da construción de novos bancais nos últimos
100 anos.
Posúen alturas máximas de entre 6m e 8m na parte alta dos eidos descendendo ata 1m
ou menos nas áreas mais baixas, presentando habitualmente disposicións en forma de
longas tiras ou de aspecto reboludo adaptados ás curvas de nivel ou de formas e
superficie irregular. Nalgúns cómaros aínda poden apreciarse herbas, arbustos e outras
árbores como castiñeiros enxertados que son importantes grandes referentes ecolóxicos
de refuxio da biodiversidade e de mellora da agricultura. A propiedade dos parcelarios
está dirixida pola disposición en bancais, sendo os ribazos xeralmente os límites
parcelarios.
A superficie das parcelas atópase moi fragmentada, estando xeralmente por debaixo de
1Ha e moitas veces de menos de 0,5Ha, sendo mínima na valgada da ría de Betanzos. No
resto do concello ronda as 10 áreas de media, unha superficie válida para unha
agricultura de autoprodución complementaria e non tanto para unha agricultura de
dedicación exclusiva.
Estes eidos de bancais e socalcos, posuidores dun nome propio, atópanse servidos por
unha rede xerarquizada de camiños, moitas veces enterrados, e sendeiros, así como por
unha serie de serventías de paso reguladas consetudinariamente.
TIPOLOXÍAS E MORFOLOXÍAS DOS ASENTAMENTOS TRADICIONAIS
Entre as formas características dos núcleos tradicionais e partindo da clasificación
levada a cabo polo xeógrafo Abel Bouhier, caben destacar 4 tipos. O resto de
asentamentos nomeados anteriormente (aldeas de estrada, diseminado,...) non son
descritos aquí, por non ter unha orixe agrícola:
-

PÁX.

Aldeas elementais de estrutura compacta. Son conxuntos de casas acaroadas
ou moi achegadas unhas ás outras, oscilando entre 5 e 15 vivendas de orixe
tradicional con dúas disposicións:
o

En fileira, coas casas as dúas beiras dunha anaco de camiño,
acompañadas con cadansúa eira ou curral e hórreo estilo mariñán.
Detrás da casa atópase a horta, cerrada ou aberta. Exemplos deste tipo
atopámolo nas casas mais antigas de San Cidre (Bergondo), A Viña
(Lubre), Baldomir (Guísamo) ou San Victorio (Vixoi).

o

En montón, con casas reunidas en torno dun espazo pechado sen saída a
modo de pequena praza, cos hórreos e as airas preto das moradas e
pasos consuetudinarios de servizo entre as casas. As casas estaban
rodeadas de terras ou en parte do monte. Exemplos deste tipo
atopámolo no núcleo antigo de O Carrio en Bergondo

-

Aldeas elementais de estrutura frouxa. Formadas por casas situadas entre 50 e
70m dispostas en sementeira irregular (ao longo dunha rede de camiños) ou en
liña (nun so eixo). Cada casa, moitas veces con nome de seu, ten o seu hórreo e
horta cerrada. Exemplos deste tipo atopámolo en Casal da Agra (Lubre), Dornas
(Lubre), O casal (Cortiñán) ou As Cortes (Bergondo).

-

Aldeas de núcleos múltiples. Son agrupacións non apertadas de varios grupos de
casas, sendo moito mais grandes que os anteriores. Cada grupo presenta un
nome propio. Exemplos deste tipo atopámolo en Campo de Leis (Lubre), Rois
(Rois), Trasdoval (Vixoi), Armuño (Lubre), Aldea de Arriba (Babío) ou O Caño
(Bergondo).

-

Agregados sinxelos de 2 e 3 casas. Son pequenas agrupacións de 2 a 3 casas
tradicionais con nome propio que constitúen un 5% das entidades tradicionais do
concello.
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Por último convén afirmar que moitas destas aldeas foron transformándose coa aparición
na súa contorna de pazos e casas grandes, cunha proporción moito maior a de outras
áreas de Galicia.

6.2 DESENVOLVEMENTO DO PLANEAMENTO VIXENTE. CONSECUENCIAS SOBRE
O MODELO DE ASENTAMENTO
EVOLUCIÓN DO MODELO DE ASENTAMENTOS EN BERGONDO: A EXPANSIÓN DO
HÁBITAT.
Coa xeneralización da vivenda unifamiliar no concello nas últimas décadas do século XX,
produciuse unha elevada expansión do tecido residencial nunha estrutura carente de
soporte máis aló da rede viaria miúda existente, o que está a provocar un modelo de
dispersión, comprometendo unha grande cantidade de solo, amparado non só nas
delimitacións establecidas para os núcleos polas Normas, senón especialmente na
tolerancia das anteriores lexislacións para a edificación en solo rústico a través dos
camiños agrícolas acondicionados para o tránsito motorizado e polas servidumes de paso.
Ata a aparición da LOUGA en 2002 permitíase a edificación en solo rústico con parcelas
de mais de 2000m2 o que permitiu unha enorme proliferación de vivendas sen relación
coa trama tradicional de núcleos. Así mesmo, as delimitacións dos actuais núcleos rurais
nas normas subsidiarias permitía que os camiños de servidume fosen vías con fronte de
parcela nos que se permitía a construción residencial. O resultado foi a enorme
fragmentación do espazo agrícola en torno dos núcleos. O caso mais salientable foi o da
concentración parcelaria na parroquia de Cortiñán. Rematada no 1993, a alta ocupación
residencial da mesma dende 1993 ao 2002 invalidou en gran parte os posibles beneficios
para o desenvolvemento da mesma.

6.07.01_Evolución do tecido residencial no núcleo de Bergondo-Carrio

A expansión deste hábitat fragmentado e fragmentador foi moi importante nas
parroquias litorais e nos eixes tradicionais de crecemento urbano, proliferando de xeito
anárquico e indiscriminado pola maioría de áreas de potencialidade produtiva agrícola e
en parte na forestal. A realidade é que estas zonas están seriamente ameazadas pola
crecente expansión da edificación individual e comprometen a existencia duns
necesarios corredores ecolóxicos no concello.
A evolución do sistema vinculado ao crecemento residencial non modificou
estruturalmente a morfoloxía das vellas aldeas, pero si alterou os deseños agrarios
tradicionais. Estas células de orixe tradicional atopábanse ben establecidas, dispostas
para aproveitar ao máximo o solo cultivable posibilitando a existencia de eidos vizosos.
Estes eidos perderon significado notablemente coa colonización de novas vivendas sen
vinculación directa aos usos agrícolas.
A influencia urbana infiltrouse e gañou o interior dun tecido rural no que as células
agrícolas en estado puro non existen xa dende fai moitas décadas. As novas edificacións
foron sumándose a esta trama ao longo dos camiños, ou no medio dos eidos, formándose
un verdadeiro continuo onde os distintos lugares se solapan; e modificaron o uso e a
funcionalidade das estruturas de soporte, sobrecargándoas e rendéndoas ineficaces para
a súa función viaria: dificultade de circulación de vehículos, velocidades de circulación
inadecuadas, expulsión dos peóns dos camiños e estradas, desaparición da socialización
nas vías e camiños,...
Así, pódemos entender que o fermento urbano tivo o efecto de facer medrar,
transformándoas, ou de conservar, diversificándoas, unhas formas de hábitat xa de por si
complexas, nas que esta complexidade é moi anterior ao desenvolvemento das
comunicacións e á progresión recente dos núcleos mais grandes (San Cidre e Guísamo).
Exceptuando a parroquia de Guísamo, o entorno de San Cidre - Carrio, e o entorno de
Gandarío, onde o crecemento superou largamente o viario tradicional; así como os
crecementos ligados ás novas vías resultado da concentración parcelaria de Cortiñán, o
resto de crecementos case unicamente foron densificacións da trama existente de
camiños principais e de servidume.
Este proceso foi especialmente dinámico durante a década pasada cunha media de 93,5
vivendas/ano. Actualmente esta cifra reduciuse a 7 vivendas/ano polo que nos atopamos
nun período moi apto para a reestruturación e a mellora do hábitat actual.
En boa parte destes núcleos, especialmente nas parroquias interiores (Lubre, Babío,
Rois, e en parte Vixoi e Ouces) conservase a estrutura de núcleos de casarío asociados
aos itinerarios ou encrucilladas, reunidos en ámbitos de agrupacións polinucleares sen
unha nucleación xerárquica. Están rodeados aínda de terras de labor, de agras e montes,
mantendo elementos e usos tradicionais: espazos relacionados cos cultos relixiosos,
campos de festas, construcións vinculadas coa auga, etc. que continúan a enriquecer
estes asentamentos e xunto coas casas grandes e pazos que se reparten entre os
distintos núcleos conforman conxuntos de alta calidade ambiental. A estes se engaden
pequenas dotacións públicas, deportivas, culturais e de lecer que completan a trama e
forman pequenos conxuntos de urbanidade.
En maior ou menor medida, en todas parroquias, o proceso de difusión da vivenda
suburbana foi ocupando parte desas terras de labor, conservando as veces aínda
nalgunhas partes a estrutura de parcelas de tamaño medio características do espazo
rural galego. O crecemento da cidade central traduciuse nun incremento do parque
residencial suburbano asentado nas extensións dos lugares, estendendo o casarío sobre
bordos de camiños e estradas. Os factores funcionais vinculados á masificación turísticorecreativa no litoral fomentou o crecemento, a dispersión, e incluso a aparición dalgún
núcleo (A Pasaxe do Pedrido) a carón da costa.

6.07.02. Evolución do tecido residencial no núcleo de Guísamo
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AS PROBLEMÁTICAS DA EXPANSIÓN DO HÁBITAT NO MODELO ACTUAL
A forte densificación sen planificación producida no hábitat presenta hoxe algúns
problemas fundamentais que será preciso reorientar no novo planeamento:
-

A falta de soporte: A rede viaria miúda existente resulta en moitos casos
inapropiada para soportar a convivencia entre o tráfico peonil e non motorizado
e o tráfico motorizado

-

A falta de sustentabilidade económica: Creouse un modelo expansivo e disperso
que compromete unha grande cantidade de solo, encarecendo notablemente as
infraestruturas.

-

A imposibilidade dun servizo axeitado de equipamentos e servizos cun acceso
fortemente discriminado en función da localización das vivendas.

-

A perda de superficie apta para o cultivo, con construcións de vivendas en
terreos vizosos e non en zonas ermas e de límite co monte.

-

A falta de sustentabilidade ambiental xeral do modelo coa fragmentación dos
diferentes hábitats.

A EVOLUCIÓN DAS TIPOLOXÍAS EDIFICATORIAS
O tamaño das vivendas varía moito entre as de primeira residencia e as de segunda e
tamén segundo o momento da súa construción. Os accesos ás mesmas configúranse a
cotío como camiños irregulares, de anchos variables e distintos niveis de urbanización.
Existen, deste xeito, varias xeración de casas:
-

A trama fundamental, formada por casas de antigos usos agrícolas ou
semiagrícolas...

-

A segunda xeración de casas, edificada con cartos gañados no exterior ou
enviados polos emigrantes dende principios do século XX con exemplos
sobranceiros en numerosos pazos.

-

A terceira xeración atinxe a casas da fronte litoral, formada por chalés de
segunda residencia e casas acomodadas edificadas a partir de 1955-60...

-

A cuarta xeración está formada por chalés que superan notablemente a escala e
as formas tradicionais da edificación e con peches elevados e opacos realizados
durante os anos 80 e 90 principalmente chegando ata a actualidade.

A EVOLUCIÓN DOS USOS DO SOLO
Os usos do solo conservaron os seus usos entre 1985 e 2005 en mais do 58% da área,
segundo a análise feita para o catálogo da paisaxe do Golfo Ártabro sendo unha das
grandes áreas galegas mais estables. As clases de uso que presentan maiores superficies
estables son o arborado procedente de plantación (30%), transformando superficies
agrícolas e de matogueira; a superficie agrícola sobrevivente (18%), e as cubertas
artificiais (9%), transformando así mesmo antigas superficies agrarias; e novas áreas
agrícolas (7%) provinte de roturacións forestais ou matogueiras.
Deste xeito, o Golfo Ártabro mantivo maioritariamente a superficie orixinal de arborado
procedente de plantación, que ademais estendeu a súa superficie a expensas
fundamentalmente do uso agrícola e do mato. Tamén é destacable o incremento da
cuberta artificial, fundamentalmente a partir de superficie agraria útil. A superficie
forestal ocupa principalmente os cumes mais elevados en torno a 150-180m de altitude,
estendéndose tamén por ladeiras baixas ata o fondo das valgadas naquelas áreas onde
substituíu ao cultivo agrario. As superficies agrícolas son as mais desfavorecidas nos
últimos anos, tanto pola cantidade de superficie que perderon como pola fragmentación
das mesmas, o que repercute na súa calidade.
Así e todo, o solo residencial é o que maior peso vai adquirindo por mor da influencia e
consolidación do municipio na contorna da zona de influencia da Rexión Urbana Ártabra.
As transformacións recentes que sofren os usos do solo son consecuencia da
descentralización produtiva e residencial dalgúns sectores da cidade central que se está
a experimentar na rexión así como pola actividade que están a acadar as vilas de
Betanzos e Sada como centros de servizos. Os fenómenos derivados da difusión urbana
prodúcense en función da accesibilidade coa cidade central, coas áreas industriais
(polígonos de Bergondo, Piadela e Espíritu Santo ) e coas vila de referencia da contorna,
con matices introducidos pola xerarquía viaria e pola proximidade á costa; e diminúen
progresivamente co afastamento a estes eixes tradicionais de crecemento urbano. As
funcións propiamente urbanas seguen a concentrarse nos agregados cunha maior
dinámica poboacional, concentrándose en Guísamo e Bergondo case o 50% da poboación
do concello. As parroquias litorais sufriron unha recente revitalización da súa tradicional
especialización funcional como centros residenciais de fin de semana e turísticos de
veraneo e moitas estanse a transformar en primeiras residencias.
A agricultura continúa vixente, enmarcada nunha multiactividade na que a agricultura a
tempo parcial, con todas as súas variantes, ten unha importancia destacada. Mais a
realidade é que coa proliferación de xeito anárquico e indiscriminado do crecemento
urbano nas zonas de potencialidade produtiva agrogandeira do concello en numerosos
sectores das parroquias, as zonas verdes produtivas están seriamente ameazadas pola
crecente expansión da edificación illada. Non obstante existen algunhas explotacións
agrarias de horta e de viveiro.
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6.3 IDENTIFICACIÓN DOS NÚCLEOS DE POBOACIÓN DO MUNICIPIO
Para realizar esta identificación dos núcleos de poboación do municipio tomáronse todos
os núcleos tradicionais existentes, referenciados ou non no nomenclátor, así como outros
de recente creación.
Na táboa adxunta referéncianse a totalidade de entidades singulares de poboación do
concello, así como a súa clasificación no planeamento, código nas fichas de núcleos
rurais cando procede e proposta de inclusión ou non no nomenclátor.

DENOMINACIÓN
DA ENTIDADE

PARROQUIA

Outros
nomes
dentro
da
entidade
principal
Aldea de Arriba
(A)

Babio

TIPO
DE
NÚCLEO
RURAL

CLASIFICACIÓN
URBANÍSTICA

CÓDIGO
FICHA
NÚCLEO
RURAL

NOMEN
CLÁTOR

PROPOSTA PARA
O NOMENCLÁTOR

Enxame

Núcleo rural

BA-01

Si

Continúar no
nomenclátor

Non

Curro (O)

Non

Carreira (A)
Babío

Babio

Mononuclear
laxa

Núcleo rural

BA-02

Si

Continúar no
nomenclátor

Casal O)

Babio

Enxame

Núcleo rural

BA-03

Si

Continúar no
nomenclátor

Soutobravo

Non

Costa de Santa
Marta

Babio

Mononuclear
laxa

Núcleo rural

BA-04

Si

Continúar no
nomenclátor

Polígono
industrial

Babio

---------------

-----------------

--------

Si

Eliminar
Nomenclátor

Bergondiño

Bergondo

Enxame

Núcleo rural

BE-01

Si

Continúar no
nomenclátor

Campiña (A)

Bergondo

---------------

-----------------

--------

Si

Eliminar
do
Nomenclátor.
Atópase en case a
súa totalidade en
Lubre.

Carrio

Bergondo

---------------

Urbano

--------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Bergondo

Cortes

Bergondo

---------------

Urbano

--------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Bergondo

Covas

Bergondo

---------------

Urbano

--------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Bergondo

Cruz do Sar

Bergondo

---------------

Urbano

--------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Bergondo

Leiras (As)

Bergondo

---------------

Urbano

--------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Bergondo

Mariñán

Bergondo

Enxame

Núcleo rural

BE-02

Si

Continúar
nomenclátor

Miodelo

Bergondo

---------------

Urbano

--------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Bergondo

Montecelo

Bergondo

Mononuclear
laxa

Núcleo rural

BE-03

Si

Continúar
nomenclátor

Caño (O)

Bergondo

---------------

Urbano

--------

Si

Integrar no núcleo
urbano
Bergondo
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Bergondo

San Cidre

---------------

Urbano

--------

Si

Integrar no núcleo
urbano

Senra (A)

de

Bergondo
Bergondo

Saioso

---------------

Urbano

--------

Si

Integrar no núcleo
urbano

de

Bergondo
Vilanova

Bergondo

Mononuclear
laxa

Núcleo rural

BE-04

Si

Continúar
nomenclátor

no

Aldea (A)

Cortiñán

Enxame

Núcleo rural

CO-01

Si

Continúar
nomenclátor

no

Bosque (O)

Cortiñán

Enxame

Núcleo rural

CO-02

Si

Continúar
nomenclátor

no

Campós (Os)

Cortiñán

---------------

Solo Rústico

-------

Si

Continúar
nomenclátor

no

Casal (O)

Cortiñán

Enxame

Núcleo rural

CO-03

Si

Continúar
nomenclátor

no

Curros (Os)

Cortiñán

Enxame

Núcleo rural

CO-04

Si

Continúar
nomenclátor

no

Fraga (A)

Cortiñán

Enxame

Núcleo rural

CO-05

Si

Continúar
nomenclátor

no

Non

Cortiñán
Cortiñán
Abaixo

de

Non

Outeiro (O)

Cortiñán

Enxame

Núcleo rural

CO-06

Si

Continúar
nomenclátor

no

Pedreira (A)

Cortiñán

Mononuclear
laxa

Núcleo rural

CO-07

Si

Continúar
nomenclátor

no

Baldomir

Guísamo

---------------

Urbano

-------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Guísamo

Bos

Guísamo

---------------

Urbano

-------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Guísamo

Brea (A)

Guísamo

---------------

Urbano

-------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Guísamo

Corral da Igrexa
(O)

Guísamo

---------------

Urbano

-------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Guísamo

Loureda

Guísamo

---------------

Urbano

-------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Guísamo

Pedras Blancas

Guísamo

Polinuclear
bastante
compacto

Núcleo rural

GUI-01

Si

Continúar
nomenclátor

A Mota

Non

Campo da Feira

no

Non

Rúa Nova

Guísamo

---------------

Urbano

-------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Guísamo

San Paio

Guísamo

Enxame

Núcleo rural

GUI-02

Si

Continúar
nomenclátor

Sobre a Igrexa

Guísamo

---------------

Urbano

-------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Guísamo

O Vilar

Guísamo

---------------

Urbano

-------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Guísamo

Armuño

Lubre

Enxame

Núcleo rural

LU-01

Si

Continúar
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nomenclátor
Lubre

Campiña (A)

Enxame

Núcleo rural

LU-02

Si

Continúar

no

nomenclátor
Campo de Leis

Lubre

Enxame

Núcleo rural

LU-03

Si

Continúar

no

nomenclátor
Lubre

Campo Galán

Enxame

Núcleo rural

LU-04

Si

Continúar

no

nomenclátor
Lubre

Casal de Agra

Enxame

Núcleo rural

LU-05

Si

Continúar

no

nomenclátor
Corral da Igrexa
(O)

Lubre

Dornas

Lubre

Enxame

Núcleo rural

LU-06

Si

Continúar

no

nomenclátor
Enxame

Núcleo rural

LU-07

Si

Continúar

no

nomenclátor
Espíritu
(O)

Santo

Lubre

Enxame

Núcleo rural

LU-08

Si

no

nomenclátor

Guinlle

Lubre

Enxame

Núcleo rural

LU-09

Si

Continúar
nomenclátor

no

Obra de Paño

Lubre

Enxame

Núcleo rural

LU-10

Si

Continúar
nomenclátor

no

Riomaior

Lubre

Enxame

Núcleo rural

LU-11

Si

Continúar
nomenclátor

no

Rúa da Lama

Lubre

Enxame

Núcleo rural

LU-12

Si

Continúar
nomenclátor

no

Sanín

Lubre

Enxame

Núcleo rural

LU-13

Si

Continúar
nomenclátor

no

Viña (A)

Lubre

Mononuclear
laxa

Núcleo rural

LU-14

Si

Continúar
nomenclátor

no

Polígono
industrial

Lubre

---------------

-----------------

--------

Si

Eliminar
Nomenclátor

do

Fiobre

Moruxo

Enxame

Núcleo rural

MO-01

Si

Continúar
nomenclátor

no

Moruxo

Enxame

Núcleo rural

MO-02

Si

Continúar
nomenclátor

no

Moruxo

Enxame

Núcleo rural

MO-03

Si

Continúar
nomenclátor

no

Cangas

Ouces

Enxame

Núcleo rural

OU-01

Si

Continúar
nomenclátor

no

Casal (O)

Ouces

Enxame

Núcleo rural

OU-02

Si

Continúar
nomenclátor

no

Cornide

Ouces

---------------

Urbano

-------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Gandarío

Costa de Ouces

Ouces

Enxame

Núcleo rural

OU-03

Si

Continúar
nomenclátor

Gandarío

Ouces

---------------

Urbano

-------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Gandarío

Lagoa (A)

Ouces

---------------

Urbano

-------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Gandarío

Mato (O)

Ouces

Enxame

Núcleo rural

OU-04

Si

Continúar
nomenclátor

no

Mesoiro

Ouces

Enxame

Núcleo rural

OU-05

Si

Continúar
nomenclátor

no

A Pedrosa
Moruxo

Pasaxe
Pedrido
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Outeiro (O)

Ouces

Enxame

Núcleo rural

OU-06

Si

Continúar
nomenclátor

no

Reboredo

Ouces

Mononuclear
laxa

Núcleo rural

OU-07

Si

Continúar
nomenclátor

no

Río (O)

Ouces

---------------

Solo rústico

-------

Si

Continúar
nomenclátor

no

Silvoso

Ouces

---------------

Urbano

-------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Gandarío

Tatín

Ouces

---------------

Urbano

-------

Si

Integrar no núcleo
urbano
de
Gandarío

Peteiro

Rois

Mononuclear
laxa

Núcleo rural

RO-01

Si

Continúar
nomenclátor

no

Rois

Rois

Enxame

Núcleo rural

RO-02

Si

Continúar
nomenclátor

no

Callou

Vixoi

---------------

Solo rústico

-------

Si

Continúar
nomenclátor

no

Pisón

Vixoi

Enxame

Núcleo rural

VI-01

Si

Continúar
nomenclátor

no

Raxás

Vixoi

Enxame

Núcleo rural

VI-02

Si

Continúar
nomenclátor

no

San Victorio

Vixoi

Enxame

Núcleo rural

VI-03

Si

Continúar
nomenclátor

no

Trasdoval

Vixoi

Enxame

Núcleo rural

VI-04

Si

Continúar
nomenclátor

no

Vixoi

Vixoi

Mononuclear
laxa

Núcleo rural

VI-05

Si

Continúar
nomenclátor

no

Senra (A)

6.4 PARROQUIAS DO CONCELLO
A continuación analízanse as parroquias do concello segundo a súa situación e principais
equipamentos e servizos.
BABÍO
Parroquia situada na zona central do concello, en torno da aba sur do Monte de Babío,
nas nacentes do rego de Miodelo. Formada por sete asentamentos oficiais, contaba con
303 habitantes en 2016 cun leve decrecemento dende o 2000.
A súa orografía ten unha suave pendente de orientación sueste, con núcleos de estrada,
de estrutura compacta e agregados sinxelos que foron evolucionando ata a formación
dun único agregado Aldea de Arriba – O Casal- Soutobravo, outros de estrutura frouxa
(Babío) e de mais recente formación (A Costa de Santa Marta), todos con crecementos
sobre importantes usurpacións do terreo agrícola.
Os equipamentos atópanse concentrados no Casal exceptuando a igrexa. As vías de
comunicación non están adaptadas aos tránsitos peonís exceptuando na AC-170.
BERGONDO
Parroquia extensa situada na aba suroeste, sur e sueste dos Montes de Reboredo e
principalmente na beira leste da ría. Formada por 14 núcleos oficiais, contaba con 1432
habitantes en 2016 cun leve decrecemento dende o 2000.
A súa orografía é relativamente forte, en contraste co resto do municipio, con pendentes
importantes cara a ría coa presenza de socalcos e as nacentes dos regos de Gandarío,
MIodelo e outros regos menores.
En torno a San Cidre e A Senra atópanse a maior parte dos equipamentos, situados no
cruce entre a AC-164 e a AC-161. A maior parte dos núcleos atópanse ao longo da
estrada entre Betanzos e Sada, prolongándose os núcleos en torno do Mosteiro de
Bergondo pola aba leste dos Montes de Reboredo.
CORTIÑÁN
Parroquia situada na beira norte do Encoro de Cecebre formada por 8 asentamentos
oficiais. Contaba con 509 habitantes en 2016 cun lixeiro crecemento dende o 2000.
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A súa orografía ten pendentes suaves, cun importante crecemento recente, resultado da
concentración parcelaria que se realizou xunto coa parroquia de Piadela e que
comprometeu boa parte do espazo agrícola resultado de dita concentración.
Atópase en forte relación coa parroquia de Piadela e na súa parte norte coa de Vixoi,
pola aproximación de ámbalas dúas parroquias á N-VI no seu desenvolvemento.
Os equipamentos centralízanse en torno da Igrexa, exceptuando a escola, agora
pechada. A estrada N-VI e especialmente a vía férrea constitúen fortes barreiras, con
dificultades para atravesalas no caso do ferrocarril e ausencia de beirarrúas no da N-VI.
Apenas existen espazos verdes de proximidade. O resto de vías de comunicación non
están adaptadas aos transitos peonís.
GUÍSAMO
Parroquia situada principalmente na bacía do rego de Baldomir, na beira norte do Encoro
de Cecebre formada por 10 asentamentos oficiais. Contaba con 1449 habitantes en 2016
cun importante crecemento dende o 2000 de case un 18%.
A súa orografía ten unha pendente continua en dirección ao Encoro. Na zona norte da
parroquia sitúase un conxunto de terreos destinados a espazos produtivos, de carácter
loxístico principalmente. O nodo de actividades que se creou ao seu redor, xunto coa
proximidade do polígono do Espíritu Santo, crebou o crecemento do núcleo de Bos.
Na área mais chaira, na divisoria de augas, atópase un aglomerado de características
urbanas onde se sitúan os seus principais equipamentos. Os desprazamentos non
motorizados resultan difíciles e perigosos, por ter unha aínda incipiente urbanización dos
seus espazos principais. A coa N-VI actúa como unha importante barreira e unha zona de
grande impacto acústico, sendo onde se sitúan os principais espazos comerciais do
concello en xeral de pequeno tamaño.
LUBRE
Parroquia situada na súa totalidade no curso alto do Río Maior, formada por 15
asentamentos oficiais. Contaba con 887 habitantes en 2016 cun importante crecemento
dende o 2000 de case un 18%.
A súa orografía ten unha pendente suave en dirección nordés descendente cara a vila de
Sada con dous niveis principais. Nun plano mais alto atópanse os núcleos de Armuño,
Guinlle e Espíritu Santo (moi descontextualizado pola presenza da N-VI). Nun segundo
plano atópanse o resto de núcleos, onde os crecementos dos derradeiros anos
desdebuxaron os límites entre os diferentes asentamentos.
Neste último nivel sitúanse os principais equipamentos, situados no asentamento da Rúa
da Lama os mais recentes, e no Corral da Igrexa os mais antigos.
MORUXO
Parroquia costeira de orientación nordés, formada por 3 asentamentos oficiais. Contaba
con 407 habitantes en 2016 cun lixeiro crecemento dende o 2000.
A súa orografía nos posúe unha unidade, con zonas de cantís xunto a areais de tamaño
medio e zonas moi chairas como a Pasaxe do Pedrido. Non obstante a maior parte da
parroquia esta dominada pola valgada do rego do Cabanés.
Moruxo non posúe equipamentos salientables e os existentes atópanse moi espallados
pola parroquia e cunha deficiente accesibilidade co resto de núcleos. A proximidade coa
parroquia de Bergondo limita esta falla. Os asentamentos atópanse moi espallados e mal
enlazados, co impacto da AC-164 como infraestrutura lineal provocando un importante
efecto barreira que limita en gran medida ao núcleo de Fiobre e o divide do da Pedrosa.
OUCES
Parroquia costeira de orientación nordés, formada por 13 asentamentos oficiais. Contaba
con 965 habitantes en 2016 cun crecemento importante dende o 2000 de case un 15%.
Sitúase na práctica totalidade da valgada dos regos de Tatín e Gandarío, entre a forte
presenza dos Montes de Reboredo e a costa cunha orografía suave de pequenas
pendentes cara a Praia de Gandarío, coa zona en torno dos Montes de Reboredo con
pendentes mais pronunciadas.
Ouces posúe equipamentos salientables, tanto a nivel parroquial, situados en nos núcleos
de Tatín, Silvoso e Mesoiro; como a nivel comarcal, situados na franxa costeira.
Espacialmente confórmase como unha continuidade da vila de Sada, na súa zona
noroeste, estando a nordés ligada con Moruxo e Bergondo. Os importantes crecementos
residenciais esvaeron os límites dos asentamentos, creando un importante continuo
urbano na costa moi consolidado e de crecente urbanización. Posúe un importante
espazo de valor ambiental na confluencia dos regos Tatín e Gandarío.
ROIS
Parroquia situada na zona alta da valgada do Miodelo e Xaralleira, formada unicamente
por 2 asentamentos oficiais. Contaba con 182 habitantes en 2016 cun crecemento
importante dende o 2000 de case un 14%.
Ten unha orografía moderada de orientación leste e sureste, cun importante espazo de
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grande valor ambiental, limitado en parte pola presenza da AP-9, a cal provocou un
notable efecto barreira e que ten moita incidencia no núcleo de Peteiro.
Apenas posúe equipamentos salientables por mor da súa escasa entidade poboacional,
aínda que se atopa moi próximo aos equipamentos de Babío (Rois) e Guísamo (Peteiro).
Os dous núcleos atópanse ben diferenciados.
VIXOI
Parroquia situada na valgada do Xaralleira - Callou formada por 6 asentamentos oficiais.
Contaba con 522 habitantes en 2016 cun lixeiro crecemento do 5% dende o 2000.
A súa orografía ten pendentes moderadas de orientación nordés, con crecementos
recentes especialmente na área de Trasdoval - Raxás pola presenza da N-VI, único punto
onde aparecen espazos comerciais na parroquia.
Os equipamentos centralízanse en torno da Igrexa, no núcleo de San Victorio,
constituíndo un importante centro de servizos para a parroquia. As vías de comunicación
non están adaptadas aos tránsitos peonís e unicamente predominan os motorizados.
ANÁLISE DAS DENSIDADES PARROQUIAIS
No tocante á distribución demográfica por parroquias, a poboación concéntrase nas
parroquias en torno dos asentamentos mais urbanos, nas parroquias de Bergondo e
Guísamo, con densidades de mais de 210hab/km2 en Bergondo, de mais de 270hab/km2
en Guísamo, seguidas da franxa mais próxima á costa de Sada (Ouces, 250hab/km2) e
Cortiñán (230hab/km2). Tomando como referencia os estudos realizados polo urbanista
Juan Luis Dalda sobre o hábitat difuso, podemos realizar algunhas afirmacións sobre a
estrutura destas parroquias:
A vilas de Betanzos e Sada teñen densidades e servizos que expresan con toda nitidez a
súa condición como parte do nodo urbano de centralidades dominantes do sistema
urbano galego. Así, a urbanidade do concello de Bergondo ten, deste xeito, que ser
entendida como un sistema dentro da Rexión Urbana Ártabra con estas vilas como
referencia mais que coma unha concatenación de asentamentos cunha baixa densidade
edificatoria onde conviven tipoloxías diferentes de vivenda.
Os aglomerados urbanos de Bergondo e Guísamo son núcleos xeradores de pequenas
centralidades e servizos tendendo á densificación, como parte dos eixos de expansión da
rexión Urbana. Ditos asentamentos expándense polos seus eixos principais cara Cortiñán
e Moruxo respectivamente. Trátase dunha serie de asentamentos de orixe tradicional aos
que se foron engadindo por xustaposición e sen planificación unha serie de equipamentos
e promocións de vivenda sen ter creado unha verdadeira estrutura urbana pero que
funcionan de feito como tal.
Unha terceira zona con certas características urbanas atópase en torno da estrada AC162 (Sada – Bergondo) na parroquia de Ouces e moi próxima a vila de Sada. Reflexa a
densidade adquirida polos eixos de expansión urbanos de Sada, cun urbanismo informal e
globalmente pouco planificado. É unha zona costeira centrada no sector servizos que se
ben posúe unha estrutura formal de carácter urbano adoece da falla dunha verdadeira
complexidade de funcións, moi marcada pola estacionalidade. Existe, así mesmo,
algunha actividade comercial e pequenos establecementos industriais con grande
relación coa veciña vila de Sada.
Nunha segunda orde atopanse as parroquias dos vales interiores, con densidades menores
(Lubre, 180hab/km2 ; Vixoi, 170hab/km2; Babío, 140hab/km2 e Rois 79hab/km2, sendo
a parroquia menos densificada) onde se consolidan formas mixtas de actividade e
residencia a partir de sistemas morfolóxicos de orixe rural que se foron transformando ás
pautas demandadas pola expansión da cidade central e as súas infraestruturas. Rois
aínda se atopa nunha fase menos evolucionada que nas anteriores por atoparse
lixeiramente alonxado dos principais eixos de expansión
O concello amosa unha moderada tendencia de concentración da poboación en torno das
áreas mais urbanas, onde se concentran a maior cantidade de servizos, como ocorre
noutros moitos concellos de Galicia; e mais moderadamente nas áreas costeiras.
Os límites parroquiais actuais non están actualmente ben axustados, polo que foi preciso
axustalos con datos históricos e co traballo de participación pública.
DISTRIBUCIÓN E ESTADO DAS DOTACIÓNS NAS PARROQUIAS
Nun concello cun grado de dispersión elevado no territorio como é Bergondo a
distribución dos equipamentos de proximidade é clave no axeitado funcionamento da
estrutura parroquial. Cada parroquia ten asociada a súa igrexa, campo da festa, etc,
puntos non só de culto e de lecer, senón tamén de reunión e intercambio; fitas sociais
que han de ser mantidas hoxe en día, coa actualización de usos adecuada.
Neste senso, a rede de equipamentos e dotacións no concello ten unha clara
bipolaridade cara o agregados urbanos de Bergondo e de Guísamo. Entre ambos copan a
meirande parte dos equipamentos de referencia e de interese para toda a poboación,
exceptuando os equipamentos relixiosos, centros sociais e as pistas deportivas así como
as pequenas pezas escolares que acompañan a moitos núcleos parroquiais.
Tendo en conta a estrutura do Concello, onde a zona urbana é moi difusa cunha dobre
área urbana, a situación dos dous nodos de equipamentos podería ser axeitada, mais
debería ter integrado un sistema de vías verdes e espazos libres adecuados que
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acompañaran e posibilitaran o servizo ao conxunto da poboación permanente ou
estacional. Así este modelo de asentamento levounos a estudar a distribución e o estado
das dotacións no territorio difuso do concello:
En primeiro lugar estudáronse os Espazos Referenciais de orixe tradicional no nivel
parroquial, como importantes fitas visuais e referenciais dentro de cada parroquia, que
en xeral coincide coa situación das Igrexas, cemiterios e campos da festa, situados en
xeral en puntos visibles para o resto de entidades. Estableceuse que a grande maioría
dos asentamentos atópanse agrupados dentro dun círculo aproximado de 1km que
engloba a tódalas entidades dende o lugar de referencia da parroquia, que en gran parte
dos casos coincide coa situación da igrexa e/ou cun equipamento cívico e cultural.
Así acontece en Lubre, Ouces Guísamo, Moruxo, Bergondo (coa capela de San Cidre),
Rois, Vixoi e Cortiñán. Unicamente na parroquia de Babío a situación da Igrexa atópase
afastada dos asentamentos, situada excéntrica e como grande fita visual.
Nunha segunda orde analizáronse os Espazos Funcionais das parroquias: lugares do
territorio onde se atopa unha concentración de actividades especializadas e singulares
respecto do seu entorno (centros sociais e culturais, zonas de lecer, actividade
comercial, escolas infantís,..) coincidentes en moitos casos cos espazos referenciais.
Neste caso optouse por establecer un radio de 500metros como límite de influencia
destes espazos, por non ter un grado de visibilidade como os Espazos Referenciais e
constituír unha distancia que pode ser cuberta a pé sen demasiados problemas por unha
poboación media.
O resultado é desigual, presentando a maioría das parroquias unha boa distribucións de
equipamentos. Solo a parroquia de Rois non dispón dun espacio cívico - cultural. Ademais
as parroquias de Babío e Moruxo non teñen CRA asociado (e o de Cortiñán atópase sen
uso).

6.06_Distribución e estado das dotacións nas áreas rurais

Os principais espazos referencias son os de Bergondo e Guísamo, pola grande
concentración de equipamentos, seguidos dos de Lubre, Vixoi e Cortiñán. O espazo
funcional de Lubre atópase espallado e non posúe a forza espacial e atractiva dos
anteriores. O de Bergondo, malia ser o mais importante a nivel de equipamentos atópase
fortemente dividido pola presenza da AC-164, polo que a súa posible puxanza fica moi
limitada. Ademais, a estrutura viaria e de espazo público non conta cunha claridade
estrutural, sen unha definición de aliñacións nin tratamento de zonas verdes. O
establecemento do ámbito administrativo municipal e das novas dotacións ao seu carón
contribuíron ao fortalecemento do agregado pero non á súa estruturación. O de Guísamo
pola contra posúe unha maior cohesión, destacando como o de maior capacidade na
xeración de relacións, falándose dunha estrutura urbana pola existencia de servizos e
infraestruturas, mais con notables deficiencias na configuración do seu espazo público e
co contacto entre os diversos tecidos residenciais e co entorno natural.
Non obstante, todos estes espazos posúen problemas de accesibilidade dende os
diferentes asentamentos, facendo que o acceso non motorizado sexa complexo, por mor
das diferentes seccións viarias, onde prevalece o tráfico rodado.
Nun terceiro nivel analizáronse pequenos equipamentos referenciais tales como fontes
ou lavadoiros e pequenos espazos libres presentes a nivel de lugar, espazos de
proximidade facilmente accesibles para persoas con mobilidade reducida (persoas
maiores e nenas e nenos principalmente) cun radio de acceso de 200m. Aquí o nivel de
accesibilidade é moi desigual, con moitos lugares que carecen de espazos de
proximidade, outros que posúen o espazo pero cunha accesibilidade moi minguada e
outros con espazos espontáneos desenvoltos pola propia veciñanza.
OS LIMIARES DE URBANIDADE
Convén precisar que o proceso de urbanización de espazos libres e equipamentos nestas
parroquias, un proceso en continua transformación no tempo, debe ser unha aposta
importante do plan para poder acadar unha cidade difusa mais igualitaria, reforzando os
diferentes espazos para que constitúan auténticos espazos de relación e intercambio que
permitan vertebrar o territorio nas diferentes escalas. Nestes espazos funcionais e
referenciais atópanse os primeiros Limiares de Urbanidade do poboamento do concello,
constituíndo as primeiras manifestacións espaciais que reflicten a súa organización.
Moitos destes espazos atópanse nunha situación informal, outros xurdiron e se
urbanizaron en diferentes períodos pola necesidade que tiña a propia cidadanía, pero
sen ter unha estrutura clara de conxunto e en xeral falta un estudo da súa rede viaria
conectiva. Actualmente, coa consolidación dos crecementos expansivos da cidade difusa
ao xeito do que ocorre coa súa propia realidade socioeconómica, cómpre crear unha
rede de espazos libres, equipamentos e sendas que permitan un acceso universal aos
mesmos. Así mesmo, podería permitir a incorporación de novos servizos e
funcionalidades, acollendo algunhas funcións descentralizadas do concello, mais
próximas aos seus habitantes e ás súas necesidades.
Ao longo dos últimos anos foron aparecendo novos equipamentos que complementaron
aos xa existentes, como pistas deportivas e pequenos parques de lecer. Deste xeito
constátase que nos últimos anos están a aumentar notablemente a demanda de servizos
nesta cidade difusa, ao que hai que sumar a mellora nas redes de servizos urbanos:
electricidade, traída de auga, banda ancha e saneamento.
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7. PLANEAMENTO VIXENTE
7.1 AS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 1992
Á hora de afrontarse á revisión e redacción dun planeamento urbanístico, é
imprescindible ter un exhaustivo coñecemento do mesmo, co gallo de valorar as súas
debilidades e fortalezas. Aquelas determinacións que continúan vixentes e aquelas que
por mor dos cambios lexislativos e do momento socioeconómico no que se afronta a
revisión, están dalgún modo obsoletos.
No caso concreto de Bergondo, mais aló da normativa vixente nas Normas Subsidiarias de
Planeamento aprobadas no 28/10/1992, e as cinco modificacións puntuais efectuadas
ate o momento, hai que ter presente o comezo de redacción dun Plan Xeral de
Ordenación Municipal a partires do 2005, que si ben non ten sido aprobado inicialmente,
é unha fonte de coñecemento de cara ás transformacións sufridas polo concello nos
últimos case 12 anos. Hai que ter en conta tamén a proximidade da redacción das
Normas Subsidiarias e a de aquelas leis de obrigado cumprimento, a Lei 11/1985 de
adaptación ao solo de Galicia, na que por primeira vez se intuía o fenómeno do solo de
núcleo rural como unha realidade diferenciada do resto do estado.
En canto aos obxectivos principais das Normas Subsidiarias do 1992 foron a de dar
solución á problemática municipal da dispersión poboacional e a falta dunha estrutura
ben definida. De tal modo o maior énfase farase na definición do solo non urbanizable
aplicando medidas de protección e delimitación dos distintos núcleos rurais.
As Normas Subsidiarias dividen o solo en Urbano, Urbanizable e Non urbanizable, e
definen para cada unha destas clasificacións uns obxectivos e directrices específicas.

*NOTAS INTERPRETATIVSA:
7.01_O planeamento vixente (NSP). Clasificación do solo

1. Nos anos de vixencia das NSP, os servizos técnicos e xurídicos do Concello de Bergondo,
teñen detectado certos erros materiais entre a memoria, normativa e planimetría das NSP,
que dificultan a súa interpretación. Na análise realizada, respéctase o criterio mantido
polo Concello na aplicación da normativa. Estas eivas, no momento de redacción do
presente Borrador, están a ser obxecto dunha modificación puntual, de cara á unificación e
regulación dos criterios interpretativos.
2. Doutra banda o artigo 101 en relación ao parcelario en solo urbano recolle que:
“Será obrigatoria regulación de aquelas parcelas incluídas en ordenanzas de zonas
intensiva ou extensiva , que polas súas características e condicións de inclinación con
respecto ao viario que establece a súa aliñación, impiden unha adecuada resposta
arquitectónica.Nestes casos suspenderase a concesión de licenzas até a regularización das
parcelas.”
O artigo antedito refírese á regularización das parcelas polas características formais, sen
ter en conta aquelas que non acadan a superficie de parcela mínima.
CLASIFICACIÓN DO SOLO_SUPERFICIES

Superficie total concello

3.213,47

Solo urbano (SU)
SU-R: SU residencial
SU-NR: SU de núcleo rural
SU-I: SU industrial

427,09

Solo urbanizable (SUZ)
UR-R
UR-I

148,51

Solo non urbanizable (SNU)
SNU-NR
SNU-C
SNU-FO
SNU-L
SNU-CA
Superficies segundo debuxo

181,77
111,36
133,97

82,26
66,26
2.637,87

329,88
1.648,15
418,01
223,59
18,24

SOLOS RESIDENCIAIS:
As NSP-92 de acordo coa LASGA, e segundo o establecido no seu artigo 16: “Os terreos
comprendidos nestes núcleos [rurais] poderanse clasificar polo Plan ou Normas, segundo
os casos, na súa totalidade ou en parte como: urbanos, urbanizables programados ou non
programados ou aptos para urbanizar ou non urbanizables”, definen os seguintes tipos de
solo residencial.
SOLO URBANO (SU):
No artigo 85 das NSP, delimítanse como solo urbano os núcleos de: Bergondo, Guísamo,
Gandarío, Moruxo, a Pasaxe do Pedrido e A Costa de Ouces. Para os que se establecen
unhas ordenanzas específicas.
7.02.02_Transcrición do documento das NNSS . Núcleos
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Delimítanse unhas 280,10 Ha como solo urbano, as NSP establecen diferente obxectivos
para cada unha delas:
•

Bergondo: Intervir sobre os camiños existentes, manter o desenvolvemento de
baixa densidade e favorecer, pequena industria ou actividade comercial e/ou
artesanal.

•

Guísamo: Facilitar zonas urbanizables e unidades de actuación para o
desenvolvemento do polígono industrial, establecemento dunha rede viaria
estruturante, densificación na contorna da N-VI, e establecemento de novas
zonas verdes.

•

Gandarío: Mellorar o sistema viario, a través de diversas unidades de actuación e
solo urbanizable.

•

Pedrido: Control e mecanismo de ordenación dos crecementos na contorna da
praia.

•

Moruxo: Polas características rurais deste núcleo, o principal obxectivo é a súa
correcta delimitación.
CLASIFICACIÓN DO SOLO_SUPERFICIES
Núcleo

Superficie (Has)

SOLO URBANO RESIDENCIAL (SU-R)

181,77

SU-R
SU-R

Bergondo
Guísamo

103,94
77,83

SOLO URBANO DE NÚCLEO RURAL (SU-NR)

111,36

SU-NR
SU-NR
SU-NR
SU-NR
SU-NR

Gandarío
Moruxo
Pasaxe do Pedrido
A Costa de Santa Marta
A Costa de Ouces

77,32
10,73
10,27
3,84
9,18

SOLO URBANIZABLE (SUR):
Como solo apto para urbanizar residencial considéranse sete sectores de solo de baixa
densidade.
CLASIFICACIÓN DO SOLO_SUPERFICIES
Núcleo

Superficie (Has)

SOLO URBANIZABLE RESIDENCIAL (SUZ-R)

82,26

UR-R1
UR-R2
UR-R3
UR-R4
UR-R5
UR-R6
UR-R7

15,23
1,99
35,85
1,78
12,82
5,66
8,93

7.03.03_ As NSP de 1992. Usos pormenorizados do solo (Gandarío)
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SOLO NON URBANIZABLE (SNU):
Dentro desta clase de solo as NSP-92 identifican e delimitan 26 núcleos rurais que define
aquelas agrupacións de edificacións con orixe en núcleos rurais tradicionais que creceron
como novas zonas residenciais pero mantendo o seu carácter rural.

Núcleo

Superficie (Has)

SOLO NON URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL (SNU-NR)

7.03.04_ As NSP de 1992. Usos pormenorizados do solo (Pedrido)

Vilanova
Montecelo
Mariñán
A Fraga
O Bosque
O Casal
Pedras Brancas
Pedras Brancas
San Paio
Campo de Leis
Dornas - Casal de Agra
Corral da Igrexa
A Campiña
Armuño
Espírito Santo
Fiobre
Mesoiro
Casal
Cangas - Bergondiño
Reboredo
Rois
Peteiro
Babío
A Aldea de Arriba - O Casal
Pisón
Trasdocal - Raxas
Vixoi

329,88

11,12
5,65
14,63
15,33
14,67
13,93
3,17
5,42
10,62
6,20
17,47
11,49
12,10
14,89
7,78
24,61
5,57
6,22
27,62
4,27
9,88
5,03
5,63
31,19
13,04
18,08
14,29

Parroquia
Bergondo
Bergondo
Bergondo
Cortiñán
Cortiñán
Cortiñán
Guísamo
Guísamo
Guísamo
Lubre
Lubre
Lubre
Lubre
Lubre
Lubre
Moruxo
Ouces
Ouces
Ouces
Ouces
Rois
Rois
Santa Marta de Babío
Santa Marta de Babío
Vixoi
Vixoi
Vixoi

ADAPTACIÓN DOS SOLOS RESIDENCIAS Á LEXISLACIÓN VIXENTE:
Coa vontade traspor ao marco legal e normativo vixente recorremos ao apartado 2 da
Disposición transitoria primeira da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia. En
consecuencia o solo de núcleo rural aparece como unha clase de solo propia e non como
categoría. Neste contexto o solo residencial de Bergondo está clasificado segundo o
especificado a continuación.
SOLO URBANO (SU):
Constitúese por 181,77 Ha e delimítanse como tal os seguintes núcleos nos que as NSP92 propoñen:
•

Bergondo: Intervir sobre os camiños existentes, manter o desenvolvemento de
baixa densidade e favorecer, pequena industria ou actividade comercial e/ou
artesanal.

•

Guísamo: Facilitar zonas urbanizables e unidades de actuación para o
desenvolvemento do polígono industrial, establecemento dunha rede viaria
estruturante, densificación na contorna da N-VI, e establecemento de novas
zonas verdes.

Núcleo

Superficie (Has)

SOLO URBANO RESIDENCIAL (SU-R)

181,77

Bergondo
Guísamo

103,94
77,83

SOLO DE NÚCLEO RURAL (SNR):
De acordo co planeamento vixente esta clase de solo conta cunha extensión de 441,24
Ha nas que recolle os núcleos rurais que as NSP-92 definían como categoría dentro das
clases de solo urbano ou solo non urbanizable.

7.03.02_ As NSP de 1992. Usos pormenorizados do solo (Guísamo)
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Clasificación do solo segundo o planeamento vixente
Núcleo

Superficie (Has)

SNR: SOLO DE SNÚCLEO RURAL

Vilanova
Montecelo
Mariñán
A Fraga
O Bosque
O Casal
Pedras Brancas
Pedras Brancas
San Paio
Campo de Leis
Dornas - Casal de Agra
Corral da Igrexa
A Campiña
Armuño
Espírito Santo
Pasaxe do Pedrido
Fiobre
Gandarío
Moruxo
A Costa de Ouces
Mesoiro
Casal
Cangas - Bergondiño
Reboredo
Rois
Peteiro
A Costa de Santa Marta
Babío
A Aldea de Arriba - O Casal
Pisón
Trasdocal - Raxas
Vixoi

Parroquia

441,24

11,12
5,65
14,63
15,33
14,67
13,93
3,17
5,42
10,62
6,20
17,47
11,49
12,10
14,89
7,78
10,27
24,61
77,32
10,73
9,18
5,57
6,22
27,62
4,27
9,88
5,03
3,84
5,63
31,19
13,04
18,08
14,29

Bergondo
Bergondo
Bergondo
Cortiñán
Cortiñán
Cortiñán
Guísamo
Guísamo
Guísamo
Lubre
Lubre
Lubre
Lubre
Lubre
Lubre
Moruxo
Moruxo
Ouces
Ouces
Ouces
Ouces
Ouces
Ouces
Ouces
Rois
Rois
Santa Marta de Babío
Santa Marta de Babío
Santa Marta de Babío
Vixoi
Vixoi
Vixoi

Superficies segundo debuxo

Dentro deles as NSP-92 definen a ordenación detallada dos seguintes:
•

Gandarío: Mellorar o sistema viario, a través de diversas unidades de actuación e
solo urbanizable.

•

Moruxo: Polas características rurais deste núcleo, o principal obxectivo é a súa
correcta delimitación.

•

A Pasaxe do Pedrido: Control e mecanismo de ordenación dos crecementos na
contorna da praia.

Sen ordenación detallada pero con ordenanza de aplicación especificada (de vivenda
residencial extensiva) defínese:
•

Costa de Santa Marta: Delimitar o crecemento deste núcleo de recente
formación na subida a Santa Marta de Babío

O solo no resto de núcleos réxese polas condicións de edificación para núcleos rurais
definidos no Capítulo 6, Título III, das NSP-92.
E en concreto pola súa posición para o seguinte núcleo se propón:
•

Costa de Ouces: Adaptarse á súa característica de bordo, con Sada.

ORDENANZAS DA EDIFICACIÓN PARA O SOLO URBANO OU SOLO DE NÚCLEO RURAL CON
ORDENACIÓN DETALLADA
As NSP-92 definen no seu Título V as determinacións xerais de aplicación no solo urbano
así como as ordenanzas de aplicación e zonificacións dentro dos núcleos con ordenación
detallada definida.
Dentro do solo residencial con ordenación detallada, unha vez realizada a transcrición
dixital das NSP-92, distínguense as seguintes cualificacións segundo as diferentes zonas
(art. 86) delimitadas nos planos. Onde serán de aplicación as respectivas ordenanzas en
función do parcelario, do uso e das características da edificación permitida:
Unha vez realizada a transcrición dixital das NSP-92, distínguense as seguintes
cualificacións e superficies axustando a interpretación en función do parcelario, do uso e
das características da edificación permitida:
Clave 01: Residencial extensiva
É a cualificación maioritaria nos núcleos urbanos de Bergondo. Comprende as áreas
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que se teñen desenvolto coa edificación residencial unifamiliar, cuxa morfoloxía está
caracterizada pola correlación entre parcela e unidade, onde o rueiro é o principal
elemento ordenados.
•

Tipoloxía: Vivenda unifamiliar illada.

•

Condicións da edificación:
o

B+1

o

altura máxima: 6 m ao último forxado

o

altura mínima entre forxados 2,5 m.

o

Permítese aproveitamento baixo cuberta sempre que non teña as
condicións de nova planta Permítese soto cunha altura sobre rasante
máxima de 1m.

•

Aparcamento: 1 praza/vivenda.

•

Altura máxima peches: Fábrica: 1,60m/Pedra: 1,80m.

•

Uso residencial é o uso permitido en todas as plantas e en planta baixa tamén se
admiten usos comerciais, terciarios, equipamentos e talleres compatibles coa
vivenda.

Subdivídese en dous tipos:
Tipo 1.1: Con ocupación máxima 20%
1.1a. Parcela mínima: 1.000m2.
o

Condición morfolóxica adicional de poder inscribir unha circunferencia
de 15 m de diámetro no seu interior a non ser que sexa imposible pola
consolidación inmediata.

1.1b. Parcela mínima:1.500m2.
o

Este subtipo só afecta ao núcleo de Santa Marta. (art. 62)

Tipo 1.2: Parcelas mínima: 3.000m2
o

A ordenación desenvolverase mediante estudos de detalle.

o

Edificabilidade máxima: 0,30 m2/m2.

o

Superficie construída mínima por vivenda: 200m².

o

Agrupación máxima: 8 vivendas.

Clave 02: Residencial intensiva
Esta cualificación só afecta aos ámbitos delimitados como tal no núcleo de Guísamo e
ás unidades de actuación que se desenvolvan mediante edificación entre medianeiras.
Establece quinteiros con fondo de parcela configurando patio interior. Para isto
regúlanse fondos máximos edificables de 20 m en planta baixa e de 12 m nas plantas
altas. Permítense corpos voados máximos de 1m.
•

Tipoloxía: vivenda plurifamiliar.

•

Condicións da edificación:

•

o

B+2

o

Altura máxima: 9m ata o último forxado

o

Altura mínima entre forxados 2.5m

o

Fronte mínimo: 6m salvo en parcelas entre edificacións previas ás NSP92.

Usos permitidos: O residencial é o uso permitido en todas as plantas e en planta
baixa tamén se admiten usos comerciais, terciarios, equipamentos e talleres
compatibles coa vivenda.

Clave 03: Residencial ordenación aberta
Malia contar cunha ordenanza específica na normativa urbanística das NSP, non se
recoñece na cartografía das Normas, ningún ámbito delimitado nesta zona. Na
interpretación das NSP, seguida, enténdese que esta ordenanza convive nos mesmos
ámbitos que a 02. Residencial intensiva. Recoñécese unha zona delimitada como tal
dentro das unidade de actuación UA-1 definida nas fichas do núcleo de Guísamo, onde
se propón a alternativa entre a esta ordenanza ou a residencial intensiva

7.17.01_ Refundido de planeamento. Ordenación detallada (Bergondo)
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•

Tipoloxía: vivenda unifamiliar ou plurifamiliar.

•

Condicións da edificación:
o

Edificabilidade máxima: 0,5m2/m2.

o

B+2

o

Altura máxima: 9m ao último forxado

o

Altura mínima entre forxados: 2,5m

o

Fondo máximo 12m

o

Recuamento mínimo a lindeiros: 3m (contados desde os corpos voados,
se os houbese)

o

Permítense corpos voados máximos de 0,6m
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•

o

Permítese aproveitamento baixo cuberta

o

Permítese soto cunha altura sobre rasante máxima de 1m.

USOS permitidos:
o

Edificación: Residencial unifamiliar ou plurifamiliar en calquera planta.

o

Espazo libre: deberá destinarse a zonas axardinadas e resolución de
problemas de aparcamento.

•

Localización/aliñacións: As vivendas tenderán a situarse inmediatas ao viario
principal, aínda que poderán localizarse en outras zonas da finca.

•

A ordenación definitiva (aliñacións/volumes) se establecerá mediante a
redacción dun estudo de detalle.

Clave 04: Uso turístico-hoteleiro
As fichas das unidades de actuación UA-1, UA-2 e UA-4 en Gandarío recollen esta
cualificación combinada coa residencial extensiva.
•

Edificabilidade máxima: 0,6 m2/m2

•

Ocupación máxima: 40%

•

Parcela mínima: 4.000 m2

•

B+2 /Altura máxima: 9m

Condicións de edificación para o solo de núcleo rural.
As condicións da edificación para o solo de núcleo rural sen ordenación detallada se
definen nos artigos 67 e seguintes das NSP-92.
Residencial:
Edificación residencial acaroada
•

Parcela mínima edificable: 400 m2 (pode ser inferior se está entre
parcelas xa edificadas ou en condicións análogas –art. 67).

•

Ocupación máxima de parcela: 40%.

•

Altura máxima 6 m. B+1 (+1 de formación de cuberta).

•

Ancho mínimo de fachada: 6 m (4 m en solar entre edificacións)

•

Recuamento eixo de camiño: 4 m.

Edificación residencial illada
•

Parcela mínima edificable: 500 m².

•

Ocupación máxima de parcela: 60%.

•

Altura máxima 6 m. B+1 (+1 de formación de cuberta).

•

Recuamentos: A lindeiros: 3 m. / A eixo de camiño: 4 m.

Equipamentos:
•

Edificabilidade máxima: 1-1,5 m²/m².

•

Ocupación máxima de parcela: 70 %.

•

Parcela mínima: medio ferrado (equivalente a 218 m² en Bergondo).

•

Altura máxima: 7m. B+1.

•

Recuamentos: A edificacións: 2m / A eixo de camiño: art. 29

•

Parcelas exteriores ao núcleo, ata 250 m de separación. Parcela mínima: 1
ferrado (equivalente a 436 m2 en Bergondo). Ocupación máxima de
parcela: 60%

Industrial compatible con vivenda
•

Edificabilidade máxima: 0,6 m2/m2.

•

Ocupación máxima de parcela: 60%.

•

Parcela mínima: 1.000 m2.

•

B+1. Altura máxima: 6 m.

•

Recuamentos: A lindeiros: 3 m. / A eixo do camiño: art.29.

Edificacións adxectivas
•

Ocupación máxima de parcela: 150 m2 dentro do 60%.

•

Recuamento a lindeiros 3 m.

SOLO URBANIZABLE (SUZ): 82,26 HA
Como solo apto para urbanizar de uso residencial delimítanse sete sectores de solo
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residencial de baixa densidade. As propostas de actuación concretas que planean as NSP
son:
No caso dos solos residenciais, establécense desenvolvementos de baixa densidade, con
especial respecto ao medio ambiente. O uso definido para todos os sectores é de vivenda
residencial extensiva: unifamiliar illada ou agrupada.

SUZ: SOLO URBANIZABLE
SUZ Residencial (SUZ-R)

82,26

UR-R1
UR-R2
UR-R3
UR-R4
UR-R5
UR-R6
UR-R7

15,23
1,99
35,85
1,78
12,82
5,66
8,93

Ouces
Moruxo
Bergondo
Santa Marta de Babío
Guísamo
Guísamo
Cortiñán

Sectores co planeamento iniciado
UR-R3 (35,85 Ha):
Plan de sectorización con Aprobación inicial denegada (PS01).
As NPS-92 prevían neste sector:
•

Edificabilidade sobre a totalidade do solo: 0,4 m2/m2.

•

30 viv/Ha.

•

Xestión: Expropiación

•

Condicións de ordenación: As cesións se establecerán próximas á estrada xeral.
Parte do arborado existente manterase integrándoo coa ordenación proposta.

Este ámbito situado na zona da Longueira estaba xa en 1992 e continúa no presente
cuberto por masa forestal.
UR-R5 (12,82 Ha):
Plan parcial Pedras Blancas-Baldomir (PP02). Executado.
•

Ámbito contiguo ao núcleo urbano de Guísamo. Na ficha deste urbanizable nas
NSP-02 se propón a restauración e rehabilitación do Pazo de Baldomir como
centro social, estando a día de hoxe en estado de abandono.

•

O ámbito executado supera o ámbito delimitado polo plan parcial. Asemade
procedeuse á segregación da parcela delimitada nas NSP-92 como de
Protección de Fincas Singulares, categoría para a que a normativa recolle no
seu art. 136 “Se prohíbe la parcelación y segregación de la finca.”

Sectores co planeamento non iniciado
UR-R1 (15,23 Ha):
Sector localizado no interior do núcleo de Gandarío, en contacto co Albergue de
Gandarío. Apoiase no viario que o cruza e bordea parcialmente para xerar a malla
interior e afastándose da liña de deslinde de costas.
•

Edificabilidade sobre a totalidade do solo: 0,4 m2/m2.

•

30 viv/Ha.

•

Condicións de ordenación: As cesións e o 15% de aproveitamento lucrativo de
cesión ao Concello se localizarán en continuidade do equipamento existente e
nas inmediacións do paseo da praia. Localizaranse suficientes aparcamentos
para o servizo da praia. Viario principal afastado da costa deixando as cesións
entre a liña de costa e as novas vías.

•

Xestión: Expropiación

Actualmente este sector atópase dentro dos ámbitos de corredor ecolóxico e mellora
ambiental paisaxística definidos polo POL.
UR-R2 (1,99 Ha):
Este sector localízase en continuidade co núcleo Fiobre e nas inmediacións da AC-164.
•

Edificabilidade sobre a totalidade do solo: 0,2 m2/m2

•

15 viv/Ha.

•

Xestión: Segundo o plan parcial.

7.17.03_ Refundido de planeamento. Ordenación detallada (Gandarío)
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UR-R4 (1,78 Ha):
Sector sito no límite do núcleo da Aldea de Arriba-O Casal, próxima ao enlace da AP-9
coa N-VI.
•

Edificabilidade sobre a totalidade do solo: 0,2 m2/m2

•

15 viv/Ha.

•

Xestión: Segundo o plan parcial

UR-R6 (5,66 Ha):
O ámbito deste sector ven definido polos límites do núcleo de Guísamo e o sector URR5 así como polo trazado da autopista AP-9 coa que limita ao sur.
•

Edificabilidade sobre a totalidade do solo: 0,2 m2/m2.

•

10 viv/Ha.

•

Condicións de ordenación: Ordenación libre

•

Xestión: a establecer polo plan parcial.

UR-R7 (8,93 Ha):
Sector sito entre os núcleos de Trasdocal-Raxas e A Fraga, á beira da N-VI e atravesado
pola paso da vía férrea.
•

Edificabilidade sobre a totalidade do solo: 0,2 m2/m2.

•

15 viv/Ha.

•

Condicións de ordenación: Resolver o paso a distinto nivel sobre a vía férrea
desde a N-VI.

•

Xestión: Actuación conxunta.

SOLOS INDUSTRIAIS
O SOLO URBANO INDUSTRIAL (SU)
As NSP-92 clasifican como solos urbanos industriais 133,97 Ha, concentrados
principalmente no Polígono industrial de Bergondo (127,77 Ha) en Guísamo e o resto
repartido en 3 pequenas áreas na parroquia de Lubre: o SUI-01 próximo ao núcleo de
Armuño –non executado- e os outros dous no límite con Sada SUI-02 e SUI-03 -dos que so
está executado parcialmente o primeiroSU: SOLO URBANO
Superfici

Parroquia

SU Industrial (SU-I)

133,97

Parroquia

Polígono Industrial de Bergondo
SUI-01
SUI-02
SUI-03

127,77
1,07
2,70
2,43

Guísamo
Lubre
Lubre
Lubre

Núcleo

O SOLO URBANO URBANIZABLE INDUSTRIAL (SUZ)
As NSP clasifican como solo urbanizable industrial 66,26 Ha no que se tiveron en conta
tanto a topografía, a vinculación a desenvolvementos industriais próximos e a facilidade
de accesos. Ningún destes sectores iniciou planeamento de desenvolvemento. Este solo
repártese en 4 sectores:
SUZ: SOLO URBANIZABLE
Núcleo

Superfici

SUZ Industrial (SUZ-I)

66,26

UR-I1
UR-I4
UR-I2
UR-I3

11,61
46,13
2,32
6,20

Parroquia

Lubre
Vixoi-Cortiñán
Santa Marta de Babío
Cortiñán

O de maior dimensión é o UR-I4 (46,13 Ha) sito no límite municipal con Betanzos,
próximo ao Polígono industrial de Piadela. Aínda que non ten planeamento iniciado si ten
edificada algunha parcela solta. Actualmente a maior parte deste solo é parte dunha
masa forestal continua atravesada polo Rego de Callou que desemboca na ría enlazando
co corredor ecolóxico definido polo POL.
O UR-I1 (11,61 Ha) localizado en continuidade con solo industrial en Sada. Na
actualidade o corredor ecolóxico do POL abarca partes deste sector.
A escala mais miúda están o UR-I2 (2,32 Ha) en contacto co núcleo de O Casal. As naves
industriais existentes, podían recoñecerse na fotografía aérea do ano 85.
O UR-I3 (2,43 Ha) sitúase entre os núcleos de Tradoval-Raxás e A Fraga. A pesar de non
iniciar planeamento de desenvolvemento do sector, executáronse algunhas naves tanto
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no ámbito do UR-I3 así como no solo contiguo clasificado como solo non urbanizable
forestal.
ORDENAZAS NO SOLO INDUSTRIAL
As NSP-92 en relación ao solo industrial recollen para o Polígono Industrial promovido
polo SEPES as ordenanzas xa definidas no seu plan parcial e para as demais zonas e
futuros sectores a desenvolver define a seguinte normativa (art. 128-131)
Clave 06: Industrial
Estes ámbitos teñen dous tipos de cualificación dependendo do tamaño de parcela.
6.1: Parcela mínima edificable: 1.000 m2.
•

Ocupación máxima de parcela:
Planta baixa: 80%.
Planta alta: 50%.

•

B+1. Altura máxima: 8 m. Poderán admitirse excepcionalmente maiores
alturas por razóns técnicas derivadas do uso industrial nun 20% da
superficie.

•

Aliñacións: non é necesario manter a aliñación do viario. Acéptanse
recuamentos sempre que se deslinde o espazo público do privado con
elementos axardinados e de aparcamento que garantan a integración na
zona.

6.2: Condicións para a redacción de Plans parciais:
•

Parcela mínima edificable: 500 m2
•

Edificabilidade bruta global máxima: 0,6 m2/m2. A edificabilidade neta
sobre parcela, resultará da ordenación proposta.

•

Aliñacións e separacións a lindeiros públicos e privados.

•

Recuamentos: A viario principal:10 m. / A viario local ou lindes privados
(salvo acordo previo para medianeiras): 5 m.

Usos dominantes:
•

Almacenamento e industria lixeira.

Usos compatibles:
•

Vivenda para garda/conserxe vinculado á industria.

•

Equipamento socio-cultural e deportivo e Zonas verdes/espazos libres.

•

Aparcamento: resolverase segundo o Reglamento de planeamento e os
usos da zona.

Protección fincas singulares
As NSP definen esta protección nos artigos 135-136. As ordenanzas para este tipo de solo
recollen:
“Prohíbese a parcelación e segregación da finca, permitíndose non obstante, as
seguintes actuacións:
a. Equipamentos públicos. Posibilitase a súa localización coas características
edificatorias das mesmas.
b. Sempre se posibilita a localización de hoteis ou instalacións de hostalería,
mantendo o carácter da finca.”
Art.54. Recolle que esta protección aparece en SNU ou SNR, pero nos planos de
ordenación das NSP-92 (que segundo o art.5 prevalecen en caso de contradición) a
atopamos tamén en SUZ (Pazo de Baldomir) como se recolle na seguinte táboa:

Protecicón de Fincas singulares (art.135-136)
Clase de solo
SU
SUZ

SNR

SR

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE BERGONDO. BORRADOR DE PLAN. XULLO 2017

Denominación

36,70

Ha

perficie (Ha)

Sociedade A Senra

0,90

Finca (sen nome coñecido)

0,58

Pazo de Baldomir

2,97

Pazo de Aldao

7,91

Pazo de Armuño

0,92

Finca As M argaridas

1,14

Pazo de Fonte

1,34

Pazo do Curro

0,80

Pazo de M oruxo

3,50

Pazo de M ariñán

16,65
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A ESTRUTURA TERRITORIAL
SOLO RÚSTICO (SR):
As NSP-92 subdividen o Solo non urbanizable (SNU) nas categorías de SNU común, SNU de
protección especial e SNU de núcleos rurais.
De acordo co marco legal vixente o solo rústico abrangue as dúas primeiras categorías xa
que os núcleos rurais xa se recollen previamente no seu apartado correspondente como
clase propia.
AS NSP-92 clasifican como o SNU a meirande parte do territorio municipal, delimitado
este polas súas características ambientais, paisaxísticas e ecolóxicas, xunto co seu valor
produtivo agropecuario, forestal e gandeiro e a estrutura de núcleos rurais imbricada
nel, que configuran en conxunto o espazo rural. Definindo así un modelo territorial de
carácter marcadamente rural.
Dentro do solo rústico diferéncianse as seguintes as categorías que abarcan na súa
totalidade unha superficie de 2.308 Ha:
•

SRPO (1.648 Ha): SR de protección ordinaria. Nas NSP-92 SNU común.
Abrangue a maior parte da superficie e é aquel solo destinado
maioritariamente a uso agropecuario.

•

SRPCO (224 Ha): SR de protección de costas. Nas NSP-92 SNU de protección
paisaxística-ambiental e ecolóxica: litoral. Define aqueles ámbitos que
interesa conservar pola singularidade dos seus recursos naturais, culturais ou
ecolóxicos ou para preservar as perspectivas visuais de elementos singulares da
paisaxe. Na introdución da memoria xa se resalta a importancia da marxe
litoral, que actualmente ten parte incluída na zona de especial conservación
Betanzos-Mandeo catalogada Rede Natura 2000. Segundo o art.51 das NSP-92
“esta ordenaza también será de aplicación en todas las clases de suelo de los
cauces y sus zonas de servidumbre y policía establecidos por la vigente ley
29/85 de aguas y sus reglamentos”.

•

SRPFO (418 Ha): SR de protección forestal. Nas NSP-92 SNU de protección
forestal. Comprende as masas forestais e os montes públicos forestados ou
non, que protexen os cumios e as bacías altas do municipio.

•

SRPPC (35 Ha): SR de protección de patrimonio. Esta categoría de protección
superponse con outras e as NSP-92 a delimitan sobre diferentes clases de
solo.As NSP-92 subdividen esta categoría por unha banda en protección de
castros que recolle os 8 asentamentos castrexos localizados no municipio. E
pola outra SNU de protección de fincas singulares que recollen 10 parcelas
asociadas a pazos ou outras edificacións con valor patrimonial.
A memoria das NSP-92 recolle tamén as seguintes categorías de SNU de protección que
non aparecen delimitadas graficamente nos planos de clasificación:
•

SNU de protección de canles.

•

SNU de protección de implantación e instalacións.

7.2. TRAMITACIÓN E EXECUCIÓN DO PLANEAMENTO
MODIFICACIÓNS PUNTUAIS
Non teñen sido moitas as modificacións puntuais das NSP-92, afectando a un 3,5 % do
solo total do territorio municipal. Dentro das cinco modificacións convén salientar a
ampliación de solo industrial POL 1.C SEPES a través de unha modificación dobre na que
por un lado se modifica a delimitación do sistema de espazos libres e por outro de
delimita un PERI. Asemade as parcelas en Guísamo e as do SU de Fiobre para a obtención
de solo en sistema xeral de equipamentos. Ademais das recollidas na seguinte táboa
houbo modificación tamén da normativa.

7.12_ Planeamento de desenvolvemento. Os plans parciais. Ordenación

Figura Código

Título

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

NSP en solo industrial N-VI, POL 1.C P.I. SEPES (Modificiación dos EL regulados segundo o PP do PIB) 87,46 Ha
NSP en solo industrial N-VI, POL 1.C P.I. SEPES (Inclusión dun PERI de SU-I)
17,91 Ha
NSP en dúas parcelas sitas no SU de Guísamo
0,24 Ha
NSP en dúas parcelas sitas no SU de Guísamo
0,03 Ha
NSP no lugar de Fiobre sobre solos clasificados docmo SU, zona de equipamento do CPAP
2,85 Ha
NSP no lugar de Fiobre sobre solos clasificados docmo SU, zona de equipamento do CPAP
1,13 Ha
NSP antigo edificio Utande. Espíritu Santo
0,38 Ha
Total
109,99 Ha

MP01
MP02
MP03-A
MP03-B
MP04-A
MP04-B
MP05

PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO:
Foron moi numerosas as figuras de desenvolvemento que se teñen realizado até o
momento e de modo equilibrado no tempo, sendo a última delas no 2010.
PLANS ESPECIAIS DE REFORMA INTERIOR (PERI)
•

PÁX.

PERI01: Derivado da modificación puntual MP02 aprobada no ano 2001;
delimítase un PERI no solo urbano industrial contiguo ao Polígono industrial de
Bergondo (PP01). Un motivo polo polo que non se chegou a desenvolver este
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Superficie

Data Tramitación

20011123
20011123
20020711
20020711
20030626
20030626
20070228

Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

7. PLANEAMENTO VIXENTE

PERI está relacionado coas condicións de pendente topográfica do terreo que
non facilitan a conexión a cota co polígono industrial existente.
PLANS DE SECTORIZACIÓN (PS)
•

PS01: con tramitación iniciada aínda que denegada pola Dirección Xeral de
Urbanismo tamén se recolle un plan de sectorización no ámbito do solo
urbanizable UR-R3 en A Longueira.

Figura Código

Título

Superficie

PS

Plan de sectorización para a transformación
do SAU R-3 A Longueira das NSP
Total

35,85 Ha

PS01

Data

Tramitación

Aprobación inicial denegada por informe da
Dirección Xeral de Urbanismo, en 2006

35,85 Ha
Superficies segundo debuxo

PLANS PARCIAIS (PP)
Na actualidade atopamos que só se executaron dous plans parciais:
•

PP01 (Solo industrial): o PP do Polígono industrial de Bergondo promovido polo
SEPES precede á aprobación das NSP-92, e é incluído nas mesmas.

•

PP02 (Solo residencial): Dos solos urbanizables previstos polas NSP-92 como se
explica no apartado correspondente ao solo urbanizable só se desenvolveu o
sector residencial UR-R5.

Figura Código

Título

PP
PP

Polígono industrial de Bergondo (SEPES) 87,34 Ha
UR-R5 Baldomir, Pedras Blancas
12,82 Ha
Total
100,17 Ha

PP01
PP02

Superficie

Data Tramitación

19861022
19931118

Executado
Executado

POLÍGONOS DE XESTIÓN: AS UNIDADES DE ACTUACIÓN (UA)
As NSP-92 delimitan nos planos de ordenación detallada 9 polígonos de xestión:
•

6 UA no núcleo de Gandarío das que só dúas se desenvolveron. Ambas mediante
estudos de detalle con figura de xestión definida para a obtención de terreos
públicos, tanto de equipamentos e espazos libres como do sistema viario:
- O estudo de detalle ED03 (UA-2_Ga). Executado parcialmente: está executada a
primeira fase correspondente ás cesións e urbanización de espazos libres pero non
a segunda relativa á apertura e urbanización do viario interior.
- O estudo de detalle ED05 (UA-2_Ga) establece o trazado das aliñacións que
definen as cesións requiridas para o trazado viario da rotonda localizada no cruce
entre a AC-162 e a CP-0809 que vai á praia. A superficie de cesión supera a
requirida nas NSP-98 nun 3,8%. Executado.

7.13_ Planeamento de desenvolvemento. Transcripción dos PP. Ordenación

•

2 UA no núcleo de Guísamo das que só se tramitou a UA-1_Gu a través do ED02.

•

1 UA no núcleo de A Costa de Ouces para a que se iniciou un estudo de detalle
aprobado inicialmente no 2005 e anulado por sentenza do TSXG no 2008.

Unidades de actuación previstas polas NSP-92
Figura Código
Guísamo

UA
UA

UA-1_Gu
UA-2_Gu

Superficie

Data

Tramitación

3,66 Ha
2,50 Ha 19921028 Executada con outra ordenación
1,16 Ha 19921028
Non executada

0,39 Ha
UA
UA-1_Gu 0,39 Ha 19921028
Superficies segundo debuxo
Costa de Ouces

Non executada

Superficie total

Figura Código
Gandarío

UA
UA
UA
UA
UA
UA

UA-1_Ga
UA-2_Ga
UA-3_Ga
UA-4_Ga
UA-5_Ga
UA-6_Ga

Superficie

Data

Tramitación

8,63 Ha
1,21 Ha
0,76 Ha
2,66 Ha
0,84 Ha
1,78 Ha
1,39 Ha

19921028
19921028
19921028
19921028
19921028
19921028

Non executada
Non executada
Non executada
Non executada
Non executada
Non executada

12,67 Ha

ESTUDOS DE DETALLE
Se teñen tramitado 24 estudos de detalle, sendo esta a figura de planeamento que se
promoveu dende as Normas Subsidiarias dunha banda para posibilitar a edificación
naquelas parcelas con superficie maior de 3.000m²(cualificación 1 Tipo2) incluídas nos
solos urbanos e nos núcleos rurais con ordenación detallada, e doutra como no punto 8.2
da memoria de ordenación, as define como as figuras de xestións para o
desenvolvemento das unidades de actuación. Foron tramitados 5 ED no solo industrial de
Bergondo e o resto en solo residencial; dos cales, 4 no núcleo de Bergondo, 6 en Guísamo
e 8 en Gandarío. O restante localizase na Costa de Ouces no ámbito definido pola UA1_Co aprobado inicialmente no 2005 e posteriormente anulado no 2008.
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MODIFICACIÓNS PUNTUAIS DO PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO
Só se recolle unha pequena modificación puntual que afecta ao plan parcial do Polígono
industrial de Bergondo en relación a un cambio de uso nunha parcela concreta.

Transcorridos vinte e catro anos dende a redacción de dito planeamento, non foi
necesario facer cambios estruturais no planeamento vixente non obstante, a situación de
partida do novo planeamento segue mantendo as mesmas premisas, de necesidade de
estruturación das infraestruturas viarias, densificación e concentración dos núcleos
existentes en contra dunha dispersión residencial.

7.3. O REFUNDIDO DO PLANEAMENTO
Unha vez tramitados as modificacións puntuais, plans parciais e estudos de detalle, non
houbo grandes cambios en canto ás condicións xerais do planeamento ou da ordenación.
Pouco mudaron tamén as clasificacións finais de solo:

Clasificación do solo segundo o planeamento vixente

Superficie (Ha)

Superficie total concello

3.213,47

Solo urbano (SU)
SU-R
SU-I

315,73
Residencial
Industrial

181,77
133,97

Solo urbanizable (SUZ)
SUZ-R
SUZ-I

148,51
Residencial
Industrial

82,26
66,26

Solo de núcleo rural

441,24

SNR

441,24

Solo rústio (SR)
SRPO
SRPFO
SRPCO
SRPPC

2.307,99
Protección ordinaria
Protección forestal
Protección de costas
Protección de patrimonio

1.648,15
418,01
223,59
18,24

Superficies segundo debuxo

7.15_ Refundido de planeamento. Clasificación do solo municipal
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DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PLANEAMENTO
Desde a entrada en vigor das NSP-92, e segundo o explicado previamente, dos 7 sectores
de solo urbanizable residencial só se inicio planeamento en 2 deles. Un plan parcial no
UR-R5 executado e un plan de sectorización no UR-R3 anulado. O resto continúan sen
planeamento iniciado.
En total executáronse 14 estudos de detalle: 3 en Bergondo, 6 en Guísamo (2 en solo
industrial) e 5 en Gandarío.
En relación aos polígonos de xestión das 9 unidades de actuación definidas polas NSP-92
só se iniciou planeamento en 4 baixo a figura de estudos de detalle. Dos que están
executados o ED02 e ED05 (en Guísamo e Gandarío respectivamente), parcialmente
executado o ED03 (en Gandarío) e anulado o ED21 (na Costa de Ouces).
Lístanse a continuación o estado de tramitación de cada unha das figuras do
planeamento:

CONCELLO DE BERGONDO
TRAMITACIÓN DO PLANEAMENTO
CLAVE TÍTULO

Aprobación

Publicación

Publicación no

definitiva

no BOP

DOG

Planeamento xeral
NSP-

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

92

DO CONCELLO DE BERGONDO

MP: Modificacións puntuais das NSP-92

Polígonos executados
23/11/2001 12/01/2002

10/01/2002

11/07/2002 26/07/2002

26/07/2002

MP NSP NO LUGAR DE FIOBRE SOBRE SOLOS 26/06/2003 30/07/2003

30/07/2003

MP01/ MP NSP NUM 1 DAS NSP EN SOLO
7.14_ Estado de tramitación dos sectores e polígonos de xestión

28/10/1992 16/11/1992

MP02

INDUSTRIAL N-VI . POL 1.C. SEPES

MP03

MP NSP. DUAS PARCELAS SITAS NO SU DE
GUISAMO

MP04

CLASIFICADOS COMO SU, ZONA DE
EQUIPAMENTO
MP05

MP NSP ANTIGUO EDIFICIO UTANDE.

28/02/2007 04/04/2007

13/03/2007

ESPIRITU SANTO
Planeamento de desenvolvemento
PERI: plan especial de reforma interior

Planeamento non iniciado

PERI01 PERI delimitado pola MP02 do 23/11/2001
PP: plan parcial
PP en solo residencial
PP02

PP UR-R5 BALDOMIR. PEDRAS BLANCAS

PP en solo industrial
PP01

PP POLIGONO INDUSTRIAL DE SEPES

Sector executado en solo residencial
Sector executado
18/11/1993 14/05/1994

Sector executado
22/10/1986 18/11/1986

SUZ: Solo urbanizable

Planeamento non iniciado

Sectores residenciais definidos polas NSP-92

Planeamento non iniciado

UR-R1

28/10/1992 16/11/1992

UR-R2

28/10/1992 16/11/1992

UR-R4

28/10/1992 16/11/1992

UR-R6

28/10/1992 16/11/1992

UR-R7

28/10/1992 16/11/1992

Sectores industriais definidos polas NSP-92

Planeamento non iniciado

UR-I1

28/10/1992 16/11/1992

UR-I2

28/10/1992 16/11/1992

UR-I3

28/10/1992 16/11/1992

UR-I4

28/10/1992 16/11/1992

PS: plan de sectorización
PS01

Aprobación inicial denegada

PS PARA A TRANSFORMACIÓN DO SAU R-3 A Aprobación inicial denegada por informe
LONGUEIRA DAS NSP

da Dirección Xeral de Urbanismo no 2006

7.08.03_ Tramitación e Execución do Planeamento. As unidades de actuación
(Gandarío)
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ED: Estudos de detalle
ED: Estudos de detalle

Polígonos executados

ED01

ED FRAGACHAN. TATIN

01/10/1993 04/11/1993

ED02

ED UA-1 GUISAMO

07/04/1995 21/11/1995

ED04

ED PARCELA EN GANDARIO

27/09/1995 21/11/1995

ED07

ED PARCELAS C2, C3, C4, C5 POLIGONO

06/06/1997

INDUSTRIAL
ED08

ED PARCELA I-11

17/09/1998

09/10/1998

ED10

ED MORUXO

27/04/1999 28/05/1999

ED12

ED POLIGONO INDUSTRIAL, PARCELAS G6,

25/11/1999 05/01/1999

G7 E G8
ED13

ED ESTRADA DE FERROL. SENRA

01/08/2000 07/09/2000

ED14

ED PP POLIGONO INDUSTRIAL DE BERGONDO

09/11/2000 05/12/2000

09/01/2001

NA PARCELA B-48
ED15

ED CARRIO. BERGONDO

10/05/2001 07/06/2001

ED16

ED GANDARIO. OUCES

10/05/2001

ED17

ED MORUXO

08/11/2001 18/12/2001

ED18

ED SOBRE DA IGREXA. GUISAMO

10/04/2003 19/05/2003

ED19

ED ORDENACION DE VOLUMES. ALINEACIONS

23/09/2005

04/06/2001
15/05/2003

E RASANTES DUN CONXUNTO RESIDENCIAL
NO LUGAR DE CARRIO. PARROQUIA DE
BERGONDO
ED: Estudos de detalle

Polígonos executados parcialmente

ED03

ED AU-3 GANDARIO

21/07/1995 21/11/1995

ED05

ED UA-2 GANDARÍO

23/02/1996

ED09

ED A LAGOA

27/04/1999 38/05/1999

ED11

ED CARRIO

27/04/1999 28/05/1999

ED: Estudos de detalle

7.09.02_ Tramitación e Execución do Planeamento. Os estudos de detalle
(Guísamo)

Polígonos sen executar

ED06

ED BALDOMIR. GUISAMO

19/06/1996 19/06/1996

ED22

ED NA PARCELA COMERCIAL DO POLIGONO

30/10/2006 15/12/2006

19/12/2006

29/05/2008 01/07/2008

10/07/2008

25/03/2010 12/04/2010

15/04/2010

INDUSTRIAL DE BERGONDO
ED23

ED PARA ORDENAR VOLUMES NO AMBITO DO
SOLO URBANO DA PARCELA DENOMINADA
PENAS DO VILAR, PARROQUIA DE GUISAMO

ED24

ED PARA FIXACION DE RASANTES E
ORDENACION DE VOLUMENES DUNHA FINCA
SITA EN SOBRE A IGREXA

ED: Estudos de detalle
ED21

DA UA-1 DA COSTA DE OUCES

Planeamento anulado
12/12/2005 20/12/2005

MP do planeamento de desenvolvemento

Polígonos executados

MP-

MP PP POLIGONO INDUSTRIAL NA PARCELA B- 09/11/2000 05/12/2000

PP01

48

7.4. ADECUACIÓN ÁS NECESIDADES DA POBOACIÓN E DO TERRITORIO
Poderíamos englobar as Normas Subsidiarias de Planeamento de 1988, dentro do
conxunto de Plans realizados durante os anos 80 e principios do 90 do século pasado, que
comparten unhas expectativas de crecemento urbano desmesuradas, por mor de ter sido
unha época de grande crecemento demográfico e industrial, ao tempo que sofren unha
gran desvinculación do núcleo histórico e un déficit na reserva de espazos verdes e
equipamentos.
No caso concreto de Bergondo a extensión dos núcleos urbanos é contida. As dimensións
das bolsas de urbanizables varían: Os urbanizables lindando co núcleo de Guísamo: URR5 e UR-6 representan unha extensión do 24% sobre a superficie do mesmo. Así mesmo o
UR-R1 equivale ao 20% do núcleo de Gandarío. Restan o sector UR-R3 en A Longueira
delimitado sen continuidade con tecido urbano previo e dúas bolsas menores contiguas a
núcleos rurais. Segundo a información cartográfica e estatística, unha gran parte da
extensión do solo residencial é previa ao 85, polo que o gran obxectivo das NSP é a súa
regulación e adaptación á nova LASGA.
Podemos resumir as grandes carencias do planeamento en tres:
•

A falta estrutura de continuidade da rede de espazos libres e de reservas de solo
para a súa ordenación.
7.06_ Tramitación e Execución do Planeamento. Os plans parciais
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•

A falta de xestión para a obtención de sistemas, principalmente o viario.

•

A gran cantidade de entidades de poboación no solo rústico común, que
desvirtúan a estrutura do solo rústico de protección ordinaria.

•

No solo rústico resaltar a ausencia de delimitación dos ámbitos de protección de
augas. Categoría que si ben ten a súa correspondencia coa de protección de
cauces recollida polas NSP-92, non ten correspondencia na documentación
gráfica da mesma. Situación análoga sucede coa categoría de protección de
infraestruturas.

EN CANTO OS SOLOS RURAIS E OS AGREGADOS URBANOS:
Observar que as NSP-92 xa recollen como núcleos urbanos ou rurais a meirande parte dos
núcleos considerados hoxe en día como núcleos fundacionais (segundo as definicións
feitas polo POL).
Dado que o tecido residencial predominante no conxunto municipal é de carácter
unifamiliar extensivo, os solos clasificados como urbanos ou de núcleo rural, agás o
treito en torno á N-VI ordenado en Guísamo con cualificación de vivenda intensiva,
diferéncianse fundamentalmente pola amplitude da escala de extensión continua do
tecido residencial e pola densidade de concentración de equipamentos, sen valorar o
carácter fundacional ou non dos asentamentos.
EN CANTO OS SOLOS RÚSTICOS COMÚNS:
Si ben a clasificación de solos non urbanizables comúns é aparentemente homoxénea,
atópase hoxe en día fragmentada cunha parte de tecido residencial, moito del xa
existente no momento de redacción das NSP-92 e outro que foi crecendo ao redor de
pequenos núcleos existentes ou vías de comunicación.
EN CANTO Á EXECUCIÓN DO PLANEAMENTO:
Cabe destacar a carencia de definición de sectores e figuras de xestión para a obtención
de sistemas, especialmente para a obtención daqueles solos requiridos polos novos
trazados viarios propostos na ordenación das NSP-92. Xa que si ben algúns destes
trazados si están dentro dos polígonos de xestión delimitados como unidades de
actuación polas NSP-92, moitos non o están. Por esta razón pódese observar como
actualmente a maioría deles non están executados, imposibilitando en consecuencia o
desenvolvemento
do
tecido
nos
ámbitos
lindeiros.
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8. SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS E MOBILIDADE
As infraestruturas teñen un papel básico na ordenación do territorio. No caso de
Bergondo a situación actual da rede de comunicacións terrestres componse dunha rede
cunha boa estrutura pero con numerosas deficiencias na definición da súas seccións.
A proxección da rede de infraestruturas viarias, ofrece a oportunidade tanto de garantir
unhas mellores conexións territoriais coma do fortalecemento da cohesión interna entre
os distintos tecidos urbanos, industriais, rurais e rústicos do propio concello.

8.1 PREVISIÓNS DO PLANEAMENTO VIXENTE
No capítulo 2 das normas urbanísticas das NSP desenvólvese a definición e
determinacións do sistema xeral viario; definido como tal o conxunto de elementos e
espazos reservados para o uso viario.
A tal efecto, as normas establecen tres xerarquías da rede viaria:
1. Vias distribuidoras principais, formadas polas rede viaria interurbana.
2. As vías distrubuidoras de núcleo, formadas por vías urbanas que comunican con
distintos núcleos.
3. Camiños vecinais, que dan paso a parcelas e vivendas. Dentro desta xerarquía as
normas difencian entre:
a. De primeiro orden; queles que desenvocan en vías distribuidoras, ou en
viarios de mais de seis metros de anchura.
b. De segundo orden: aquelas non desenvocan en vías distribuidoras e teñen
un ancho de entre 5 e 6 metros.
c. De terceiro orden: o resto dos viario vecinais.

8.2 ESTRUTURA ACTUAL DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO
AS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS TERRITORIAIS
O Concello atópase nunha posición de grande conectividade dentro da Rexión Urbana
Ártabra, cun punto de entrada da autoestrada AP-9 próxima ao núcleo de Guísamo e a
proximidade da liña de ferrocarril que une A Coruña con Ferrol e con Lugo.
A LIÑA FERROVIARIA COMO FERROCARRIL METROPOLITANO
Por Bergondo pasa a liña é a que une A Coruña con Palencia cun ramal en Betanzos cara
Ferrol. Entra no termo municipal procedente do de Cambre e discorre contiguo ao límite
municipal, bordeando o Outeiro do Castro de San Fiz. No percorrido por Bergondo a
citada liña ten un apeadoiro en Guísamo sen uso actual.
A futura creación dun ferrocarril de proximidade na liña A Coruña-Betanzos-Ferrol,
segundo se recolle nas DOT, deberá recibir un tratamento singularizado que funcione
como liña metropolitana de transporte de viaxeiros. Con este motivo deberá
reestruturarse o apeadoiro de Guísamo asegurando unha correcta conexíon co núcleo
urbano, creándose así mesmo unha nova estación na parroquia de Cortiñán.
AUTOESTRADAS E VÍAS DE ALTA CAPACIDADE
No concello existen un punto de acceso á autoestrada AP-9 no que se poden realizar
todos os cambios de entrada e saída.
As estradas N-VI e AC-164 (Guísamo - Ínsua) están a desenvolver actualmente unha
función organizadora do tráfico comarcal. Non obstante posúen seccións e trazados de
vía de longo percorrido.
As súas seccións deben ser adaptados de xeito que liberen do tráfico treitos e puntos
problemáticos do sistema viario municipal ao tempo que garantan un correcto acceso á
Rede Primaria Básica, xa que esta falla de adecuación as súas novas funcionalidades de
tráfico local e comarcal limita en grande medida a cohesión dos principais núcleos do
concello, Guísamo e Bergondo e do resto de asentamentos e parroquias no entorno
destas estradas.
As estradas AC-161 (As Angustias - Bergondo), AC-162 (Sada – Bergondo), CP-0812 Sada Espíritu Santo e AC-214, Guísamo - Sigrás N-550; son elementos de comunicación
intermunicipal que unen o concello cos seus principais núcleos urbanos de referencia. En
torno a todas elas se teñen formado verdadeiros continuos urbanos difusos os cales foron
en parte adecuadas pola proximidade das vivendas á estrada (en menor grado na AC214). Un caso similar, aínda que menos marcado sería o das estradas AC-170 Guísamo NVI - Sta. Marta de Babío e CP-0810 Guiliade – Guísamo.
Sería necesario a súa continuación cun tratamento da súa transversalidade.
8.01_Estrutura das comunicacións
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con trazados e seccións axeitadas, liberan do tráfico treitos e puntos problemáticos do
sistema viario municipal, ao tempo que garanten un correcto acceso á Rede Primaria
Básica.

A VIALIDADE E MOBILIDADE ENTRE PARROQUIAS E BARRIOS
Debido á situación do concello nun punto de grande mobilidade e cruzamento territorial
as mesmas infraestruturas antes descritas son as utilizadas para o tránsito parroquial,
polo que cómpre aínda mais a súa reforma para poder adaptarse a estas circunstancias
que inclúen tránsitos con vehículos a baixa velocidade, a pé ou en bicicleta.
A rede da infraestrutura viaria complétase cunha serie de viales estruturantes que
seguen un esquema bastante similar ó territorial, manténdose unha disposición en rede,
cos conxuntos viarios seguindo a estrutura de vales conectadas á rede principal. Solo
nalgunhas das marxes das proximidades dos principais núcleos foron tratados conforme a
súa función de tránsito local e interparroquial. Os eixos principais serían a CP-0808
Longueira – Bergondiño -prolongada ata a AC-162-, a CP-0807 Tatín - San Isidro, CP-0804
Miodelo – Pedrido, CP-0805 Carrio – Mariñán, CP-0806 Cruz do Sar, AC-171 Fiobre –
Pedrido, CP-0813 Sada - Armuño continuada na CP-0811 Espírito Santo – Longueira, CP0802 Carrio - Casal de Babío e CP-0801 Fraga - Casal do Babío.
CAMIÑOS, SENDEIROS E ITINERARIOS
Un gran número de corredoiras e sendas percorren o territorio. O seu mantemento é
posible grazas a explotación de terreos adxacentes ou, nalgúns casos, por terse
convertidas en sendas habituais para a práctica do senderismo. Debido o rápido
abandono da actividade agrogandeira nos últimos anos estanse a perder moitos destes
camiños de uso cotiá. Cómpre estudar as súas posibilidades de xestión.
O hábitat disperso do Concello de Bergondo está articulado por numerosas estradas,
camiños e rueiros. Falta, non obstante, que a interrelación dos distintos núcleos
poboacionais se faga a través dunha rede ben definida e xerarquizada, con seccións e
calidades axeitadas ó seu uso e función.

8.3 A EXECUCIÓN DAS NORMAS SUBSIDIARIAS
A meirande parte das grandes infraestruturas do concello, foron realizadas con
anterioridade á redacción das NSP, polo que a súa traza xa queda perfectamente
asumidas no planeamento.
Porén as vías distribuidoras de núcleo o os camiños veciñais, que configuran a estrutura
do tecido urbano, teñen un baixo nivel de desenvolvemento nos núcleos de Bergondo,
Guísamo e Gandarío.

8.4 A XESTIÓN DA MOBILIDADE
A mobilidade dentro do concello atópase limitada polo abundante predominio do
automóbil, o que penaliza notablemente o resto de modalidades de desprazamento e
impide o desenvolvemento de Guísamo e Bergondo como sistemas intermedios de
centralidades urbanas de servizos da Rexión Urbana Ártabra.
Un dos motivos desta carencia débese ao mantemento de parte do tráfico comarcal
polas vías estruturantes e principais de ámbolos dous asentamentos, que introducen un
excesivo tráfico, así como pola falla dunha malla viaria xerarquizada e estruturada
complementaria ás mesmas, acorde coas súas necesidades.
A falla de vías de sección axeitada limita o desenvolvemento dos espazos urbanos de
Bergondo e Guísamo, así como e de outros pequenos centros (A Fraga, entorno de
Gandarío,...)
MOBILIDADE RODADA
Existe un forte impacto do papel do coche na rede viaria urbana, en xeral ocupa mais
70% do total da sección viaria entre o espazo de circulación e de aparcadoiros. O uso do
mesmo tamén é excesivo, con percorridos medios dentro das zonas mais urbanas de
entre 400 m e 2.000 m, que se fan en vehículo privado.
A totalidade das zonas regradas de aparcamento público son gratuítas e sen regulación
horaria. En xeral hai aparcamento na maior parte das rúas urbanas, xa estea sinalizado
como tal ou non. As mais das veces estes aparcamentos espontáneos no víal derivan da
excesiva dimensión dos mesmos así coma a falta de pintura de sinalización de carril;
noutros casos faise en prexuízo da ocupación dun dos sentidos circulación ou dos peóns.
En Bergondo, Guísamo, O Pedrido e Gandarío existen varias bolsas de aparcamentos no
entorno das área de equipamentos. No resto do concello, unha enorme cantidade de
espazos non regulados ou espontáneos permite o aparcamento.
MOBILIDADE PEONIL E CÍVICA
En xeral, o espazo destinado para o peón ten un papel secundario, as beirarrúas cando
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existen contan cun espazo claramente insuficiente para a convivencia co arborado,
espazo adaptado para usuarios de mobilidade reducida, etc.
A continuidade de percorridos adecuados para ciclistas e peóns é moi escasa, apenas
algunhas sendas orientada para o paseo e lecer, se ben cabe salientar a gran demanda
que realizaron as veciñas e os veciños de Bergondo no proceso de participación pública.
Cómpre a potenciación e a articulación dun sistema urbano brando, conectando
itinerarios e redes de peóns e ciclistas.
PAISAXE NAS ZONAS URBANAS
En canto á calidade da paisaxe urbana falta unha rede de eixos cívicos peonís que
estruturen a trama e unan zonas verdes e as áreas principais de equipamentos.
En xeral, malia a ter aparentemente numerosas áreas verdes, estas son privadas e sen
garantías de continuidade no tempo, e non son espazos propiamente de calidade urbana
ou zonas verdes, estando as principais vías ou bolsas de aparcamentos desprovistas de
árbores, cunhas seccións pouco adecuada as características da vía.
Por último acúsase a ausencia dunha permeabilidade e continuidade nas súas franxas de
contacto entre o rueiro mais urbano e os asentamentos difusos.
TRANSPORTE PÚBLICO
Existen unha crecente demanda de servizos públicos interurbanos e de proximidade:
Algunhas liñas de autobuses interurbanos, con paradas en Guísamo, Polígono de
Bergondo, Cortiñan e San Cidre, funcionan como transportes de proximidade
interparroquial aínda que moi limitados con frecuencias cada dúas horas.Tamén unha
serie de autobuses unen Sada con Betanzos a través de San Cidre, pola AC-161 e AC-162
e entre Armuño e Sada pola CP-0812, realizando numerosas paradas e cunha frecuenca
cada hora, verdadeiros transportes públicos de proximidade.
O transporte interurbano une o concello con numerosos puntos da Rexión Urbana
Ártabra: A Coruña, Aranga, Betanzos, Cabanas, Cambre, Fene, Ferrol, Miño, Mugardos,
Narón, Neda, Oleiros, Paderne, Pontedeume; e de fora dela: Montesalgueiro, Guitiriz,
Baamonde, Rábade, Lugo, Torrelavandeira, Castellana, Teixeiro, Sobrado dos Monxes,
Vilalba, Abadín, Gontán, Mondoñedo, Ribadeo, Foz, Burela, San Cibrao, Viveiro. e Friol
cunha frecuencia de aproximadamente dúas horas na Rexión Urbana.
Malia que o número de habitantes e a dispersión das entidades de poboación dentro do
concello dificultan a xestión dun sistema de transporte público propio pola falta dunha
masa crítica suficiente, cómpre organizar algún tipo de transporte de proximidade de
cara a poder garantir o acceso á poboación de todas as parroquias, evitando así o abuso
do transporte privado e o illamento de persoas con dificultades de acceso ós medios
privados ó xeito do feito nos concellos veciños de Cambre ou Carral.

8.5 ADECUACIÓN ÁS NECESIDADES DA POBOACIÓN E DO TERRITORIO
XERARQUÍA VIARIA E REDE PARROQUIAL
As conexións viarias a escala territorial teñen un bo nivel de funcionalidade dende un
punto de vista do tráfico rodado, non obstante estas carecen dun deseño axeitado ás
características físicas do lugar, quebrando a estrutura territorial no difuso (AP-9, N-VI,
AC-164), disolvendo a traza urbana (N-VI, AC-164, AC-161, AC-162), creando grandes
rupturas físicas e obviando a necesidade de manter corredores e conexións transversais
(AP-9, ferrocarril), actuacións que rompen a rexeneración do hábitat urbano e difuso e
aumentan tanto a pegada ecolóxica coma a de custes económicos nas necesarias obras
de mantemento e recuperación.
En canto á rede viaria entre as distintas parroquias do concello, está articulado por
numerosas estradas, camiños e rueiros. Falta, non obstante, que a interelación dos
distintos núcleos poboacionais se faga a través dunha rede ben articulada, definida e
xerarquizada, con seccións e calidades axeitadas ó seu uso e función.
Dunha primeira análise poden extraerse as seguintes necesidades segundo a vía:
N-VI, AC-164, AC-161 e AC-162 cómpre tratalas coma vías de convivencia de peóns,
ciclistas e tráfico a motor en gran parte dos seus percorridos
As estradas DP-0813, DP-0813, DP-0803, DP-0811, DP-0801, DP-0812, DP-0804, DP-0805 e
DP-0806 deberán ser tratadas como unha rede que facilite os tránsitos peonís e a motor
entre as parroquias e os distintos núcleos poboacionais. Nas zonas mais próximas ás
zonas urbanas, de carácter mais dinámico, compre adoptar solucións con seccións
urbanas.
A recuperación da rede da trama rural para unha convivencia peón – ciclista – automóbil.
MOBILIDADE ENTRE PARROQUIAS
8.03_ Camiños, sendeiros e itineriarios
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O número de habitantes e a dispersión das entidades de poboación dificultan a xestión
dun sistema de transporte público no hábitat difuso. Non obstante cómpre organizar
algún tipo de transporte de proximidade de cara a poder garantir o acceso á poboación
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aos servizos urbanos e unha certa interconexión entre os distintos núcleos de poboación.
O sistema do uso do transporte escolar ten unha frecuencia moi baixa que pode contar
só con algún usuario esporádico.
RECONVERSIÓN A VÍAS URBANAS
Coa consolidación das novas vías de alta capacidade, as antigas vías de conexión
territorial que atravesaban o concello mudaron as súas funcións pasando a un novo tipo
de mobilidade mais de proximidade e comarcal; por un lado, de relación cós outros
asentamentos do concello e dos concellos limítrofes e por outro como distribuidores dos
fluxos urbano.
Este reciclaxe viario foi soamente funcional xa que non teñen adaptado a estrutura física
da sección, nin a as características da urbanización ó seu novo uso polo que deberán
mudar a súa sección á súa nova función.
REDE VIARIA NAS ZONAS URBANAS
O esquema viario presenta unha gran indefinición e a falta dunha rede ben estruturada e
xerarquizada, que poña en relación de continuidade os polos de actividade do concello.
A distribución das seccións viarias en xeral están pouco adecuadas ás necesidades do
concello, cunha clara preferencia para o vehículo onde a proporción destinada ao uso
dos peóns é sempre inferior ó 30%.
Cómpre facer unha redistribución do tráfico urbano en alas de conseguir unhas
intensidades medias mais homoxéneas, completar e adecuar as seccións da rede viaria
urbana ás necesidades actuais que cumpran coas estándares de calidade ambiental e de
paisaxe urbana.
POTENCIACIÓN DE EIXOS CÍVICOS E PERMEABILIDADE CÓ ESPAZO NATURAL
No interese de potenciar os desprazamentos a pé e en bicicleta e os itinerarios brandos,
un factor moi importante é a calidade do espazo urbano, a creación de percorridos
agradables que comuniquen os principais espazos de centralidade e de actividade social
e funcional da vida cotiá do concello.
Na configuración actual do mesmo existen espazos con gran potencialidade para formar
parte dunha rica rede de eixos e sendas cívicas con vías de alta calidade urbana que sen
embargo contan con dúas problemáticas principais para selo:
Existe unha falta de continuidade dos eixos e sendas cívicas en si mesmos e cos
equipamentos, zonas verdes e outros espazos de relación e centralidade, así como unha
falta de continuidade e permeabilidade có viario rural adxacente. Deste xeito, a
distribución espacial faise pouco adecuada para a potenciación do uso da bicicleta e dos
desprazamentos a pé, polas dimensión e polo calidade dos espazos e do deseño urbano.
Será obxecto do Plan potenciar os espazos de calidade existentes, definir unha estrutura
de eixos cívicos adecuada en consonancia coas necesidades de Bergondo, favorecer a
permeabilidade do viario urbano có espazo da cidade difusa e co natural adxacente, así
coma establecer os criterios de calidade urbana e espacial.
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9. SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES
Partindo do concepto de cidade-mosaico territorial, ponse de manifesto a necesidade de
abordar a ordenación dos sistemas naturais dende a consideración do territorio como un
sistema enteiro. O conxunto dos espazos libres forma un sistema de vital importancia no
mantemento dos principais procesos ecolóxicos e territoriais. Neste sentido o futuro Plan
haberá de prever o mosaico dos espazos libres dende tódalas escalas que sexan
necesarias, dende o nivel sectorial ate unha matriz global do territorio.

9.1 PREVISIÓNS DO PLANEAMENTO VIXENTE
As NSP, definen no capítulo 3, do artigo 33 ao 35, o sistema xeral de espazos libres e as
súas condicións de uso.
O sistema xeral de espazos libres defínese nas Normas, como aquel configurado por
espazos existentes de carácter cidadán e aqueles previstos no planeamento. Para acadar
aqueles terreos destinados nas SNP a espazos libres, en parcelas privadas, previse a
expropiación.
As Normas únicamente recoñencen un total de 4 esapazos libres existentes no momento
de elaboración do planeamento; a Praza de Fiobre, o Campo da Feira de Mesoiro,a
Praza en O Bosque e o Campo da Feira de Pedras Brancas, cun total de 1,3 Ha.
Doura banda prevé 11 espazos de reservas de zonas libres, das cales nos anos de vixencia
das Normas, desenvolvéronse 5 delas, vencelladas ao solo urbanizable industrial do
polígono do SEPES e ao solo urbanizable residencial de Baldomir.
Outros dous espazos libres obtidos, a través do estudo de detalle en Bergondo, e ED03
EN Gandarío.

Núcleo

Tipo

Clave

Superficie de
parcela (m2)

Espazos libres previstos nas NSP

35.140,88

Solo urbano
SU_Guisamo
PP02_Pedras Blancas - Total
PP02_Pedras Blancas
PP02_Pedras Blancas
PP02_Pedras Blancas
PP02_Pedras Blancas

Sen clasificar

L

Sen clasificar
Sen clasificar
Sen clasificar
Sen clasificar

L
L
L
L

21.843,22
616,16
21.227,06
2.763,17
1.714,83
12.112,97
4.636,09

L
L
L
L

13.297,66
1.222,11
917,45
3.506,97
7.651,14

Solo non urbanizable de núcleo rural
Fiobre
Praza de Fiobre
Mesoiro
Campo da Feira de Mesoiro
O Bosque
Praza en O Bosque
Pedras Brancas
Campo da Feira de Pedras Brancas
OS ESTÁNDARES ACTUAIS

As NSP fan unha reserva total de espazos libres de 35.140 m² no total do territorio do
Concello, si temos en conta os estándares actuais marcados pola LSG, 15 m² de reserva
de espazos libres cada 100m² de teito residencial edificado, nas NSP, resérvanse 1,3 m²
de espazos libres cada 100 m² de teito residencial, falamos dun déficit de mais do 8,5%.
Este dato reflicte unha dobre realidade; dunha banda a herdanza da idiosincrasia rural,
construída sobre terreos privados e comunais produtivos e o planeamento dos anos 80-90
en Galicia onde as reservas de espazos libres marcaban a estrutura territorial como o fan
na actualidade.

9.2 ESTRUCTURA ACTUAL DO SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES
A análise de espazos libres e zonas verdes realízase incluíndo nel todos aqueles espazos
que na actualidade cumpren coas características de uso, función e calidade como
espazos libres e de relación, aínda que non estean cualificados como tales polas Normas.
A propia realidade territorial difusa do concello así o esixe.
Non se fai referencia nestes punto, ao espazo libre presente no polígono industrial de
Bergondo que se verán mais adiante na análise do tecido produtivo, mais cabe apuntar
que continúan coa lóxica de concepción independente e coma froito mais ben de espazos
residuais entre viarios e parcelas a construír que da planificación coidada.
VERTEBRADORES TERRITORIAIS
9.01_Sistema de espazos libres. Previsións do planeamento vixente
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A costa litoral coa ría, as veigas dos Regos Maior e Gandarío; a bacía do Xaralleira e
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Callou, os principais montes e a presenza do encoro de Cecebre na contorna conforman
as grandes arterias estruturantes do territorio do concello. Albergan espazos naturais e
de lecer en todo o seu percorrido, mais non presentan unha solución de continuidade
entre elas.
A COSTA LITORAL
A ausencia dunha continuidade no percurso da costa litoral do concello é a principal eiva
como principal vertebrador territorial.
O fondo de ría
A ría é lugar fundamental dentro do concello de Bergondo e da propia comarca. É un
área de protección dos valores naturais de grande interese ecolóxica, especialmente
ornitolóxica e, ó mesmo tempo é unha área produtiva de desenrolo económico, tanto
pola súa riqueza natural e pesqueira asociada ao turismo como polo seu valor
paisaxístico. Así, a ría esta protexida dentro da figura de Lugar de Interese Comunitario
Betanzos- Mandeo.
Está formada principalmente por materiais metamórficos e xistosos. O fondo de ría, o
esteiro, está formado por extensas chairas intermareais e xunqueiras.
O seu valor é enorme polo que é preciso poñela en valor, asegurando a súa xestión
sustentable. Neste sentido é importante minimizar o impacto da autoestrada AP-9 ó seu
paso polo concello xa que actualmente supón unha enorme barreira entre a xunqueira da
ría e as masas árbóreas mixtas da aba do val do Callou, Miodelo e da mobilidade de cara
á mellora da súa potencialidade de usos turísticos e de lecer, aumentados pola presenza
do Pazo Mariñán nas proximidades. Dentro da ría atopamos diversas paisaxes e ámbitos
de especial valor que as correntes fluviais que chegan a ela favoreceron tal e como
recolle o Plan de ordenación do litoral.
Nestas áreas poderanse seguir desenvolvendo usos e actividades tradicionais que non
vulneren os valores protexidos. Este espazo presenta o mais elevado nivel de fraxilidade
pola excepcionalidade dos seus valores. E por tanto vai obrigar a estremar as
precaucións no tocante aos perigos de contaminación do litoral No tocante ao núcleo do
pedrido integraranse os baleiros como elementos xeradores da súa trama, optimizando a
integración das infraestruturas presentes e minimizando a presión sobre a praia e a
marisma.

9.02_Sistema de espazos libres. Vertebradores territoriais

A área Costeira de Moruxo
É o tramo de costa da bacía do Rego do Cabanés, cun pequeno tramo acantilado entre A
Pedreira e a Punta de Gandarío. Esta protexido polo LIC Betanzos-Mandeo. Trátase
dunha unidade mixta con cantís e praias intermareais ao pé. Conta con hábitats de
importancia como son as chairas lamacentas e areosas intermareais e submareais, cunha
gran extensión nesta unidade. A Praia do Pedrido ten dunas incipientes moi
ruderalizadas. Ao interior, destaca a existencia de varias masas mixtas de frondosas
caducifolias autóctonas con outras especies alóctonas, en toda a vertente de Fiobre.
Nestas áreas poderanse seguir desenvolvendo usos e actividades tradicionais que non
vulneren os valores protexidos. Este espazo protexido presenta o mais elevado nivel de
fraxilidade pola excepcionalidade dos seus valores. E por tanto facer vai obrigar a
estremar as precaucións no tocate a perigos de contaminación do litoral
Gandarío e Ouces
Formado na bacía do Rego de Gandarío por unha unidade mixta con cantís e praias
intermareais con hábitats de cantís atlánticos e de vexetación anual sobre refugallos
mariños acumulados. Existe algunha zona con chairas lamacentas en Gandarío. O areal
de Gandarío ten o conxunto de dunas completamente destruído. A unidade está
salpicada de pequenos rodais de frondosas caducifolias e masas mixtas máis extensas nas
que as frondosas se mesturan con eucaliptos.
AS BACÍAS FLUVIAIS
No concello destacan as bacías do Maior, Gandarío, Xaralleira e Callou polo que cómpre
asegurar a axeitada preservación da súa diversidade biolóxica e da calidade das súas
augas. Neste senso o rego Maior e o Callou atópanse en grande risco ambiental pola
situación recollendo augas dos polígonos industriais de Bergondo e Piadela.
O sistema hidrográfico desemboca en ecosistemas acuáticos moi fráxiles e do máximo
interese para o mantemento e a conservación dos recursos mariños. Así mesmo estes ríos
xunto a outros menores (Viovieiro, Cabanés) son os conectores ecolóxicos principais do
interior concello e deben ser parte fundamental do sistema de espazos libres.
As masas de arboredo autóctono, con diferentes graos de madurez e estado de
conservación, existentes no entorno dos regos posúen gran interese ecolóxico pola súa
contribución ao mantemento da biodiversidade, e a constituír, xunto coas ripisilvas, a
representación das formacións arbóreas autóctonas do territorio.
A extensión e fragmentación dos bosques naturais condiciona notablemente a súa
continuidade e viabilidade, incrementando a súa fraxilidade.

9.04_ Espazos libres de referencia e de proximidade

PÁX.

114 DE 137

9. SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES

OS MONTES
Os puntos mais elevados do territorio están constituídos por masas forestais cuns
destacados valores ambientais que contribúen en grande medida á conservación dos
recursos naturais e da calidade así como á relevancia paisaxística.
Os outeiros dos castros estruturan, xunto a dorsal da N-VI, o territorio nas bacías
principais. Os espazos repoboados con monocultivos dominan neste nivel. A orla de
vexetación espontánea que bordea os espazos reforestados adquire gran relevancia
paisaxística ao relacionarse coas hortas e froiteiras dos núcleos tradicionais,
constituíndo, ao mesmo tempo, valiosos filtros do impacto da urbanización difusa e freo
aos procesos erosivos. Os montes forestais teñen así un papel básico na protección do
ambiente atmosférico e na protección hidrolóxica, como protectores do solo fronte aos
procesos erosivos, sendo básicos na regulación dos réximes hídricos e no mantemento da
calidade dos recursos.
A presenza de arboredo configura o fondo escénico das paisaxes de Bergondo, coroadas
por castros que, ademais dos seus valores arqueolóxicos, acadan no municipio unha
pegada paisaxística destacada constituíndo auténticas fitas, como no caso dos Montes de
Reboredo, de Babío e do Monte de Aldao.
ESPAZOS LIBRES NAS ZONAS RURAIS E URBANAS
Mais alá dos grandes vertebradores no concello existen unha serie de espazos libres non
sempre cualificados como zonas verdes formados por mais de 20 parques infantís,
biosaludables ou espazos ligados a outros equipamentos. A grande maioría deles son de
moi escaso tamaño e en poucos caso (Miodelo, Gandarío) forman unha rede ou se atopan
conectados con outros vertebradores territoriais.
Do total da 4.5 Ha de parques e xardíns detectadas no Concello, clasifícanse 3 Ha de
espazos libres vencellados a lavadoiros, pequenas prazas, e campos da festa, 0,75 Ha a
pequenos parques e xardíns e outras 0,73 ha de parques infantís.
Dentro da anteriormente citada rede de espazos libres de proximidade, compre destacar
o Pazo Mariñán que tanto pola sús situación como pola súa dimensión, é un espazo libre
de enorme valor, malia non atoparse conectado con itinerarios ou sendas cívicas.
Hai que ter en conta, que sei ben existe unha boa rede de zonas libres de proximidade,
as cifras da superficeiAtopamos tamen algúns espazos libres cualificados como tal en
Baldomir ou o citado espazo do polígono industrial que son espazos residuais
actualmente con escaso valor.
Núcleo

Tipo

Clave Nome

Espazos libres en solo residencial - Superficies (m2)

45.262,29

SOLO URBANO CONSOLIDADO
Bergondo
SU-R Bergondo
SU-R Bergondo
SU-R Bergondo
SU-R Bergondo
SU-R Bergondo
SU-R Bergondo
Guísamo
SU-Guisamo
SU-Guisamo
SU-Guisamo
SU-Guisamo
SU-Guisamo
SU-Guisamo

Espazos libres
Espazos libres
Espazos libres
Parques e xardíns
Parques e xardíns
Parque infantil
Parque infantil
Parque infantil
Parque infantil
Espazos libres
Espazos libres
Espazos libres
Parque infantil
Parque infantil
Parque infantil
Parque infantil
Parque infantil

029
030

Espazo libre de Carrío
Espazo libre do Caño

027

Parque de Carrío

023
024
028

Parque Infantil de San Cidre
Parque Biosaudable de San Cidre
Parque Infantil de Carrío

039
047

Espazo libre de Baldomir
Espazo libre de Guísamo

040
044
045
046

Parque Infantil de Baldomir
Parque Biosaudable de Ruanova
Parque Infantil de Ruanova
Parque Infantil de Guísamo

SOLO URBANO DE NÚCLEO RURAL
Gandario
SU-R_Gandario
SU-R_Gandario
SU-R_Gandario
A Pasaxe do Pedrido
SU-NR-A Pasaxe do Pedrido
SU-NR-A Pasaxe do Pedrido
Baldomir-Pedras Blancas (PP02)
PP02_Baldomir-Pedras Blancas

Espazos libres
Espazos libres
Espazos libres
Espazos libres

001
002
006

Espazo libre lavadoiro da Lagoa
Merendeiros da praia de Gandarío
Espazo libre lavadoiro de Tatín

Parques e xardíns
Parque infantil

019
020

Parque da Pasaxe do Pedrido
Parque Infantil do Pedrido

Espazos libres
Espazos libres

042

Espazo libre do pazo de Baldomir

SOLO URBANO NON CONSOLIDADO DE NÚCLEO RURAL
Gandario: UA-3_Ga
UA-3_Ga
Parques e xardíns
UA-3_Ga
Parque infantil
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Superficie(m2)

21 Parque de Tatín
4 Parque infantil de Tatín

6.633,00
3.593,25
816,41
361,43
454,99
1.310,16
1.310,16
1.466,68
540,85
719,87
205,96
3.039,75
1.880,13
593,15
1.286,99
1.159,61
36,78
289,26
362,22
471,35
8.762,16
1.474,10
1.474,10
180,05
1.195,61
98,45
2.547,57
2.312,90
234,67
4.740,49
4.740,49
4.740,49
1.567,27
1.567,27
855,35
711,92
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SOLO NON URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL
A Aldea de Arriba-O Casal
Espazos libres
SNR-A Aldea de Arriba-O Casal
Espazos libres
Parque infantil
SNR-A Aldea de Arriba-O Casal
Parque infantil
SNR-A Aldea de Arriba-O Casal
Parque infantil
Babío
SNR-Babío
Espazos libres
Cangas-Bergondiño
SNR-Cangas-Bergondiño
Espazos libres
Corral da Igrexa
SNR-Corral da Igrexa
Espazos libres
Dornas-Casal de Agra
SNR-Dornas-Casal de Agra
Parques e xardíns
SNR-Dornas-Casal de Agra
Parque infantil
Fiobre
SNR-Fiobre
Parques e xardíns
SNR-Fiobre
Parque infantil
Mariñán
SNR-Mariñán
Espazos libres
SNR-Mariñán
Parque infantil
Mesoiro
SNR-Mesoiro
Espazos libres
Montecelo
SNR-Montecelo
Espazos libres
O Bosque
SNR-O Bosque
Espazos libres
SNR-O Bosque
Parques e xardíns
SNR-O Bosque
Parque infantil
Pedras Blancas
SNR-Pedras Blancas
Espazos libres
Pisón
SNR-Pisón
Espazos libres
Rois
Espazos libres
SNR-Rois
SNR-Rois
Parque infantil
Trasdocal-Raxas
SNR-Trasdocal-Raxas
Espazos libres
Vixoi
Espazos libres
SNR-Vixoi
Espazos libres
SNR-Vixoi
Espazos libres
SNR-Vixoi
Espazos libres
SNR-Vixoi
Parque infantil

031

Espazo libre do Centro Social de Santa Marta

032
033

Parque Infantil de Santa Marta de Babío
Parque Biosaudable de Santa Marta de Babío

026

Espazo libre lavadoiro de Babío

016

Espazo libre lavadoiro de Bergondiño

015

Espazo libre da Igrexa de San Xoán de Lubre

014
012

Parque de Lubre
Parque Infantil de Lubre

010
011

Parque de Fiobre
Parque Infantil de Fiobre

022
021

Espazo libre de Mariñán
Parque Infantil de Mariñán

003

Campo da festa de Mesoiro

018

Espazo libre en Montecelo

055
056
057

Campo da Festa de Cortiñán
Parque de Cortiñán
Parque Infantil de Cortiñán

041

Campo da feira de Guísamo

049

Espazo libre lavadoiro de Pisón

036
035

Espazo libre lavadoiro de Rois
Parque Infantil de Rois

054

Espazo libre de Tradoval

050
052
053
051

Campo da festa de San Fiz de Vixoi
Espazo libre de Vixoi
Espazo libre lavadoiro de San Victorio
Parque Infantil de Vixoi

9.3 A ADECUACIÓN ÁS NECESIDADES E Á LEXISLACIÓN VIXENTES.
Tal e como se explica anteriormente, a superficie cualificada como zona verde está moi
por embaixo dos estándares vixentes un 1,3 %, cando debería ter segundo a LSG un
mínimo dun 15%. Si en correspondencia coA análise realizada das "zonas verdes en uso"
tomásemos estas cifras para aplicala normativa, igualmente seguiríamos incumprindo as
necesidades de zonas verdes.
Mais compre ter en conta a existencia de grandes espazos verdes potencias do Concello
como son a beira litoral e a marisma, as veigas dos ríos así como outros antigos espazos
agrarios. o Plan deberá analizar as posiblidades formais de incluír ditos ámbitos no
sistema de espazos libres para acadar algo mais dos 15 m² por cada 100 edificables de
uso residencial.
En canto á distribución espacial dos zonas libres, a análise dos datos recollidos, amosan
unha boa distribución de pequenos espazos de lecer de proximidade, mais compre
estudar as posibilidades de acadar zonas de maior superficie e mais centrais para dar
resposta á necesidade de cohesión social demandada.

9.4 ADECUACIÓN ÁS NECESIDADES DA POBOACIÓN E DO TERRITORIO
A actual configuración do concello e a súa relación có territorio, pon en manifesto tres
potenciais eixos de relación e conectores ecolóxicos:
•

A banda litoral de Gandarío, coa mellora ambiental da costa, e a integración
das desembocuadura do rego de Gandarío.

•

A conexión ambiental en torno á marisma.

•

A integración da bacía dos regos Xaralleira, Miodelo e Callou.

•

recoñecemento da potencialidade como parque de referencia aos terreos do
Pazo de Mariñán.

Visto o anterior, acadar os estándares legais de zonas verdes e mellora-la calidade
urbana e natural de Begondo dependería de accións sinxelas de:
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28.299,86
3.223,51
2.103,96
2.103,96
1.119,54
428,92
690,63
215,96
215,96
70,47
70,47
3.072,77
3.072,77
1.036,01
706,04
329,97
1.010,45
592,51
417,95
1.131,57
996,53
135,05
728,55
728,55
247,51
247,51
3.499,49
1.491,09
1.749,88
258,52
7.994,09
7.994,09
522,25
522,25
1.224,04
159,57
1.064,47
232,73
232,73
4.090,46
3.617,55
1.201,92
2.009,93
405,70
472,91
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•

Recoñecemento e mellora; recoñecer as zonas verdes e espazos libres
actualmente en uso, así como mellorar a calidade natural e urbana de ditos
espazos en prol dunha maior adecuación das súas funcións, ao uso que delas
fai a veciñanza e características do entorno.

•

Inclusión; acadar os mecanismos de incorporación das grandes espazos
naturais de de calidade paisaxística existentes no núcleo urbano no sistema de
espazos libres. Mellorar o equilibrio da rede de espazos libres de proximidade
aproveitando a potencialidade dos espazos non urbanizados actuais.

•

Relación; dotar de coherencia o sistema de espazos libres e tecer a rede de
conexións entre eles.
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10. SISTEMA DE EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS PÚBLICAS
O equipamento é un concepto de natureza espacial que indica a súa condición de uso
colectivo a diferenza do residencial, dos espazos produtivos, das servidumes da
circulación, do transporte e das infraestruturas.
Tratase dunha categoría urbana que é fundamental no seu servizo funcional para as
demandas da poboación usuaria: actividades do lugar, deporte, educación, cultura, etc.,
actividades todas elas que orixinan o equipamento e lle dan o seu sentido. O incremento
da especialización dos equipamentos da cidade fai que cada vez sexa mais necesaria
unha postura conxunta e simultánea respecto das iniciativas para mellorar as súas
condicións xa que en definitiva constitúen un dos elementos estruturadores do espazo de
cidades e vilas mais importantes se temos en conta a súa capacidade para articular as
actividades que a poboación demanda.

10.1 PREVISIÓNS DO PLANEAMENTO VIXENTE
As NSP na súa memoria de información recoñecían o número suficiente de centros
escolares e locais sociais, repartidos polo territorio, como unha característica a salienta.
De tal xeito no planeamento proposto polas Normas, clasificábanse os equipamentos en
dous tipos principais:
Os equipamentos docentes e os sociais-asistenciais. Recollendo a invariabilidade destes
terreos; en caso de precisar un cambio de uso ou tipoloxía de equipamento, deberá
realizarse pola figura urbanística de modificación puntual.
Porén previse que os terreos destinados a equipamentos, mentres non sexan urbanizados
e edificados para tal fin, poderán se acondicionados como zonas verdes públicas.
As NSP, establecen unha edificabilidade de 0,5 m²/m² de xeito xenérico para os
equipamentos docentes e de 1m²/m² para os tipo social-asistencial.
Delimítanse un total de 34 equipamentos públicos,

Núcleo

Tipo

Clave

Superficie de
parcela (m2)

Solo residencial
Equipamentos existentes e previstas nas NSP
Solo urbano
Bergondo - Total
Bergondo
Bergondo
Bergondo
Bergondo
Bergondo
Bergondo
Guísamo - Total
Guisamo
Guisamo
Guisamo
PP02_Pedras Blancas - Total
PP02_Pedras Blancas
PP02_Pedras Blancas
PP02_Pedras Blancas
PP02_Pedras Blancas
PP02_Pedras Blancas
PP02_Pedras Blancas
Solo urbano de núcleo rural
Gandarío
Gandario
Gandario
Gandario
Gandario
A Pasaxe do Pedrido
A Pasaxe doPedrido
A Pasaxe doPedrido

651.264,95

Concello
Deportivo-Telefonica
Escola
Sen clasificar
Sen clasificar
Sen clasificar

E
E
E
E
E
E

Igrexa-cementerio
Igrexa-cementerio
Igrexa-cementerio

E
E
E

Pazo - sen clasificar
Pazo - sen clasificar
Pazo - sen clasificar
Social
Educativo
Deportivo

E
E
E
E
E
E

Sen clasificar
Sen clasificar
Sen clasificar
Sen clasificar

E
E
E
E

Sen clasificar
Sen clasificar

E
E

46.230,96
27.594,05
3.862,48
11.507,64
560,73
8.838,74
2.392,92
431,53
10.670,76
4.775,55
5.411,59
483,62
7.966,15
197,83
640,38
61,76
90,15
943,46
6.032,57
55.798,08
53.398,74
1.887,94
4.408,06
2.753,49
44.349,25
2.399,34
2.241,76
157,58

10.01_Equipamentos e dotacións públicas. Previsións do planeamento vixente.
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Solo non urbanizable de núcleo rural
A Aldea de Arriba-O Casal
Colexio en Babío
A Fraga
Escola
A Fraga
Deportivo
Cangas-Bergondiño
Escola de Cangas
Corral da Igrexa
Igrexa de Lubre
Corral da Igrexa
Cemiterio de Lubre
Dornas-Casal de Agra
Escola en Rúa da Lama
Dornas-Casal de Agra
Deportivo
Dornas-Casal de Agra
Deportivo
Fiobre
Colexio de Fiobre
Mariñan
Escola en Montecelo
O Bosque
Igrexa de Cortiñán
O Casal
Sen clasificar
Pisón
Estación de bombeo
Rois
Igrexa de Rois
Vixoi
Deportivo

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

57.586,62
1.785,03
254,40
7.645,27
341,00
1.180,23
4.201,15
1.023,63
19.337,45
6.172,08
802,70
1.441,86
2.168,60
4.558,76
1.068,70
991,49
4.614,29

Solo urbanizable
UR-R1-Gandario

E

5.710,23
5.710,23

E
E
E
E
E
E
E

485.939,06
22.847,17
27.836,78
10.148,07
378.308,56
26.185,98
19.596,58
1.015,92

Solo non urbanizable
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Sen clasificar

Sen clasificar
Sen clasificar
Sen clasificar
Sen clasificar
Sen clasificar
Sen clasificar
Cemiterio de Rois

OS ESTÁNDARES ACTUAIS
No caso contrario do sistema de espazos libres, en canto a equipamentos a distribución e
cantidade de solos reservados superan os estándares actuais de 5m² cada 100m² de teito
residencial edificado.
Nas delimitacións realizadas nas Normas se contabiliza unha superficie de solo destinado
a equipamentos de 651.265 m², aproximadamente uns 24 m² cada 100 m².

Destas reservas unha boa parte, está formada por dotacións xa existentes no momento
de redacción das Normas, e unhas 14 mais foron executados grazas ao desenvolvemento
de estudos de detalle e de solos urbanizables. Malia esta ampla porcentaxe de
equipamentos, inda restan por executar unhas 12 parcelas reservadas para tal fin.

10.2 ESTRUCTURA ACTUAL DO SISTEMA DE EQUIPAMENTOS
Nos concellos cun alto grado de dispersión no territorio como é Bergondo, onde unha
grande parte da poboación vive diseminada, a distribución dos equipamentos de
proximidade é clave no axeitado funcionamento da estrutura parroquial.
Dende sempre cada parroquia tivo asociada a súa igrexa, campo da festa, etc, puntos
non só de culto e de lecer, senón tamén de reunión e intercambio, estas fitas sociais han
de ser mantidas hoxe en día, coa actualización de usos adecuada.

Neste senso, a rede de equipamentos e dotacións no concello ten unha clara
bipolaridade cara o agregado urbano de Bergondo e o agregado urbano de Guísamo.
Entre ambos copan a meirande parte dos equipamentos de referencia e de interese para
toda a poboación, porén a distribución do que chamamos equipamentos de proximidade;
relixiosos, centros sociais e as pistas deportivas así como algunha peza escolar que
acompañan atópanse equitativamente distribuídas polo territorio.
Ademais dos equipamentos clasificados como tal nas NSP, na ánalise realizada
detectáronse algúns outros terreos e edificacións de carácter público e privado, que
compre incluír na diagnose, de cara á súa inclusión na rede de equipamentos e zonas
verdes que o Plan deberá promover.
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Superficie por tipo (m2)
Administrativo
Cultural
Deportivo
Educativo
Investigación
Sanitario
Seguridad
Servicios
Socio-asistencial
Relixioso

Ambito

Tipo

159.044,50
5.331,02
16.823,48
39.598,21
15.862,68
2.050,52
20.999,31
53.554,79
4.824,49

Denominación

Superficie (m2)

Equipamentos en solo residencial - Superficies (m2)

159.044,50
78.261,43

SOLO URBANO CONSOLIDADO
Bergondo
SU-R-Bergondo
SU-R-Bergondo
SU-R-Bergondo
SU-R-Bergondo
SU-R-Bergondo
SU-R-Bergondo
SU-R-Bergondo
SU-R-Bergondo
SU-R-Bergondo
SU-R-Bergondo
SU-R-Bergondo
SU-R-Bergondo
SU-R-Bergondo
SU-R-Bergondo
Guísamo
SU-R-Guisamo
SU-R-Guisamo
SU-R-Guisamo
SU-R-Guisamo
SU-R-Guisamo
SU-R-Guisamo
SU-R-Guisamo
SU-R-Guisamo

Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Cultural
Cultural
Cultural
Cultural
Deportivo
Deportivo
Deportivo
Educativo
Educativo
Educativo
Sanitario
Sanitario
Socio-asistencial
Socio-asistencial
Relixioso
Relixioso
Relixioso
Cultural
Cultural
Cultural
Deportivo
Deportivo
Deportivo
Educativo
Educativo
Relixioso
Relixioso
Sanitario
Sanitario
Servicios
Servicios

Policía Local e Xulgados
Casa do Concello
Correos
Centro Multiusos A Senra
Biblioteca Municipal de Bergondo
Casa da Cultura
Pistas polideportivas de Bergondo
Club de tenis A Pedralba
CPI Cruz do Sar
CRA de Bergondo (Escola de Carrio)
Centro de Saúde de San Cidre
Residencia Terceira Idade Pilar
Capela de San Antonio de Covas
Capela de San Isidro. Santa María da Cabeza

Centro Socio-Cultural de Guísamo
Sociedade de Recreo e Instrucción da xuventude de Guísamo
Pista Deportiva de Guísamo
Pista Deportiva de Ruanova
CRA de Bergondo (Escola de Guísamo)
Igrexa Parroquial de Santa María de Guísamo
Centro de saúde de Guísamo
Cemiterio Parroquial de Santa María de Guísamo

SOLO URBANO NON CONSOLIDADO
UA-1_Gu
UA-1_Gu
UA-1_Gu

Cultural
Deportivo

Centro sociocultural de Guísamo
Polideportivo de Guísamo

SOLO URBANO DE NÚCLEO RURAL
Gandario
SU-R-Gandario
SU-R-Gandario
SU-R-Gandario

SU-R-Gandario
A Pasaxe do Pedrido
SU-R-A Pasaxe do Pedrido
SU-R-A Pasaxe do Pedrido
Costa de Santa Marta
SU-NR-Costa de Sanitariota Marta
Baldomir-pedras blancas (PP02)
UR-R5
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45.306,53
5.331,02
2.346,99
2.302,97
681,06
12.064,76
8.192,27
2.288,24
1.584,25
11.018,79
3.659,67
7.359,12
11.829,09
11.406,46
422,63
1.324,25
1.324,25
3.281,45
3.281,45
457,16
87,42
369,74
9.955,76
912,78
534,37
378,41
1.541,77
1.121,51
420,26
2.216,12
2.216,12
270,50
270,50
726,28
726,28
4.288,31
3.378,31
910,00
3.364,37
3.364,37
1.016,37
2.348,00
72.966,89

Educativo
Relixioso
Servicios
Servicios
Servicios
Socio-asistencial

Albergue de Gandarío

Deportivo
Servicios

Pista Deportiva do Pedrido
Subestación Eléctrica O Pedrido

Servicios

Depósito de Santa Marta

Deportivo

Zona Depotiva da urbanización de Baldomir

CRA de Bergondo (Escola de Silvoso)
Igrexa Parroquial de San Xoán de Ouces
Cemiterio Parroquial de San Xoán de Ouces

54.252,34
192,93
1.109,33
2.676,74
1.567,27
1.109,47
50.273,34
10.152,62
1.104,32
9.048,30
562,93
562,93
7.999,00
7.999,00
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SOLO URBANO NON CONSOLIDADO
UA-3_Ga
UA-3_Ga

Deportivo

685,96

Pista deportiva de Tatín

SOLO NON URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL
A Aldea de Arriba-O Casal
SNR-A Aldea de Arriba-O Casal
SNR-A Aldea de Arriba-O Casal
A Fraga
SNR-A Fraga
SNR-A Fraga
Cangas-Bergondiño
Cangas-Bergondiño
Casal
SNR-Casal
Corral da Igrexa
SNR-Corral da Igrexa
SNR-Corral da Igrexa

Dornas-Casal de Agra
SNR-Dornas-Casal de Agra
SNR-Dornas-Casal de Agra
SNR-Dornas-Casal de Agra
Fiobre
SNR-Fiobre
SNR-Fiobre
Mariñán
SNR-Mariñán
O Bosque
SNR-O Bosque
SNR-O Bosque
SNR-O Bosque

Rois
SNR-Rois
SNR-Rois
Vixoi
SNR-Vixoi
SNR-Vixoi
SNR-Vixoi
SNR-Vixoi

26.764,99

Cultural
Relixioso

Centro Socio-cultural de Santa Marta de Babío
Capela do Carme

Deportivo
Educativo

Campo de fútbol de Cortiñán
Escola Infantil de Cortián

Cultural

Centro Socio-Cultural de Cangas

Relixioso

Capela de San Gregorio

Relixioso
Servicios

Igrexa Parroquial de Sanitario Xoán de Lubre
Cemiterio parroquial de San Xoán de Lubre

Cultural
Deportivo
Educativo

Centro Socio-Culturall de Lubre
Pista Deportiva de Lubre
Escola Rúa a Lama

Cultural
Deportivo

Centro Socio-Cultural de Fiobre
Pista Deportiva de Fiobre

Cultural

Centro Socio-Cultural de Mariñán

Cultural
Relixioso
Servicios

Centro Socio-Cultural de Cortiñán
Igrexa Parroquial de Santa María de Cortiñán
Cementerio Parroquial de Santa María de Cortiñán

Deportivo
Relixioso

Pista Deportiva de Rois
Igrexa Parroquial de Santa Mariña de Rois

Cultural
Deportivo
Educativo
Relixioso

Centro Socio-Cultural de Vixoi
Pista polideportiva de Vixoi
CRA de Bergondo (Escola de Vixoi)
Igrexa Parroquial de San Fiz de Vixoi

TIPOLOXÍA E DISTRIBUCIÓN
Ao estudar o sistema de equipamentos do municipio, elaborouse unha clasificación que
permite diferencialos segundo a súa funcionalidade: Educativos, sanitarios, deportivos,
social-asistencial, culturais e cívicos, administrativos, servizos urbanos e ambientais,
seguridade cidadá e relixiosos.
En xeral, pódese afirmar que o sistema de equipamentos é suficiente segundo os
estándares da LSG.
O centros educativos, engloban tanto os centros rurais agrupados, as escolas infantís, a
de primaria, e o de secundaria. Na distribución dentro do concello, os CRA ou escolas
infantis teñen unha distribución bastante homoxénea (Carrio, Lubre, Guísamo, Silvoso,
Cruz do Sar e Vixoi). Os estudos de secundaria atópanse unicamente na Cruz do Sar.

Existe una rede de equipamentos deportivos, incluíndo campos de futbol, polideportivo e
pequenas pistas deportivas ou espazos que se usan para ese fin distribuídas por todas as
parroquias. Se ben non constitúen un equipamento, hai que salientar o uso que a
veciñanza fai dos sendeiros para prácticas deportivas e saudables así como doutras
estradas non adaptadas pero usadas para paseo.
En canto os equipamentos do social-asistencial destacan polo tamaño das instalacións o
CPAP, a residencia de Terceira Idade El Pilar en As Leiras, de iniciativa privada,.
Ademais existen dous albergues nas proximidades da praia de Gandarío.
Nos equipamentos culturais o concello ten unha importante rede de centros sociais nas
parroquias, exceptuando a de Rois, aínda que non todas contan cun espazo axeitado do
seu entorno. Nas zonas urbanas de Guísamo e Bergondo conta con diferentes espazos
multiusos, destacando o edificio da Senra e dentro do concello, o Pazo Mariñán, que se
atopa moi desligado do uso habitual da veciñanza.

PÁX.

122 DE 137

685,96
685,96

526,75
194,79
331,96
9.043,62
8.902,86
140,76
227,78
227,78
460,37
460,37
2.900,41
600,82
2.299,59
1.109,75
1.189,84
4.777,08
663,61
3.089,84
1.023,63
490,67
225,36
265,31
595,17
595,17
2.395,68
111,75
160,48
2.123,45
732,44
1.391,00
1.388,97
629,50
759,47
3.958,50
811,11
2.012,86
460,14
674,39
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10.3. ADECUACIÓN ÁS NECESIDADES DA POBOACIÓN E DO TERRITORIO
Tendo en conta a estrutura do Concello onde o zona urbana é moi difusa cunha dobre
área urbana, a situación dos dous nodos de equipamentos podería ser axeitada, mais
debería ter integrado un sistema de vías verdes e espazos libres adecuados que
acompañaran e posibilitaran o servizo ao conxunto da poboación permanente ou
estacional.
Malia que a oferta actual de equipamentos é suficiente, existe unha oportunidade de
desenvolver outros espazos potenciais que axuden a tecer a trama urbana. Neste senso
hai que salientar as grandes áreas naturais do concello, que deberán xerar novas
necesidades de espazos para equipamentos e as posibilidades que poidan aportar para
xerar transversalidades.
Bergondo conta cunha oferta cuantitativa suficiente para abastecer as demandas a
escala municipal. Mais non ten reservas espaciais suficientes en caso de necesitar
albergar novas instalacións que poidan xurdir vinculadas a súa función de nova
centralidade dentro da Rexión Urbana, polo que o planeamento deberá facer as reservas
de solo necesarias.
Os equipamentos contan cun bo nivel de servizo, mais con déficits na interelación entre
eles mesmos e có sistema de espazos libres.
Existen escasas dotacións en solo industrial, malia que estas poden ser quen de resolver
as necesidades de dotacións que poidan xurdir nun polígono ou na interelación cos
núcleos da cidade difusa.
É preciso destacar a importante rede de locais sociais distribuídos no territorio, que son
lugares de grande importancia para o equilibrio territorial e que deberan ser tratados e
reforzados en consecuencia.

10.03_ Equipamentos educativos de ámbito municipal e local

10.04_ Equipamentos deportivos de ámbito municipal e local
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11. INFRAESTRUCTURAS E SERVIZOS URBANOS
No Plan Enerxético Estratéxico de Galicia se inclúen os principais obxectivos e liñas de
actuación para o período 2010-2015. O concello de Bergondo non presenta zonas de
xeración enerxética.

11.1 AS GRANDES REDES DE INFRAESTRUCTURAS
A REDE ELÉCTRICA
Bergondo está subministrada electricamente mediante unha liña de alta tensión de
132kw que chega ata a subestación do Pedrido, partindo dende aquí outra liña de 66Kw
cara a subestación do Polígono de Piadela. Forma un corredor de 15,3 Km de lonxitude
sobre o territorio de Bergondo. A situación destas subcentrais é axeitada no caso da
situada en Piadela, aproveitando a zona de uso industrial. No caso da do Pedrido a
situación é mellorable, xa que se atopa moi próxima á costa e do asentamento.
A partires destes puntos principais distribúese unha rede de media tensión de 40km de
lonxitude que abastece todo o termo municipal con numerosos transformadores, sobre
todo nos núcleos. A falla de planificación dos novos crecementos residenciais provocou
que a rede de subministro de media tensión teña liñas duplicadas e innecesarias.
A súa elevada xerarquización posibilita, non obstante, unha grande capacidade de
reposta fronte a variacións das demandas, polo que non comporta condicionamentos e
derivándose estes esencialmente das calidades da infraestrutura e polas afeccións
superficiais dos seus diversos elementos infraestruturais, especialmente as aéreas.
Ditas afeccións aéreas deberán ser eliminadas paulatinamente, acompañadas de accións
de repavimentación ou de nova edificación, pasando a redes subterráneas. De feito
todas as novas actuacións a acometer deberán ser subterráneas.
REDE DE GAS
A rede de gas proxectada no concello terá o seu inicio en dous puntos. O primeiro punto
de inicio sitúase na estrada AC-162 traspasando o límite entre os termos municipais de
Sada e Bergondo dende o cal continuará unha liña cara ao centro do barrio de Ouces do
que sairán diversas ramificacións para o subministro de gas natural a outros núcleos de
poboación como Gandarío, Silvoso ou Lagoa.
O segundo punto sitúase na estrada CP-0803, no límite entre os termos municipais de
Sada e Bergondo dende o cal continuará ao longo da estrada CP-0803 un ramal ao núcleo
urbano de Guísamo. Dende este ramal partirán dúas liñas en sentidos contrarios das que
sairán diversas ramificacións para subministrar gas natural aos núcleos de poboación de
San Cidre e Carrio.

11.2 AS REDES DE SERVIZOS
O recoñecemento das diferentes infraestruturas de servizos técnicos ten que servir no
marco da redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal, para a racionalización e a
ordenación dos mesmos, de tal xeito que as actuacións na vía pública poidan ser
coordinadas e planificadas sen necesidade de interromper para cada servizo a vida dos
seus cidadáns.
ABASTECEMENTO DE AUGAS
A práctica totalidade do concello de Bergondo conta con servizos de abastecemento de
auga, exceptuando ao núcleo de Pisón que resolve o seu abastecemento mediante
captacións particulares
O punto de captación de auga procede da Empresa Municipal de Augas da Coruña
(EMALCSA), coa que se abastece unha gran parte da comarca da Coruña e procedendo da
planta de depuración da Telva que capta a auga do Encoro de Cecebre. A entrada de
auga se realiza pola N-VI, que abastece ó concello sen necesidade de impulsión aos dous
depósitos municipais.
As cisternas de regulación e almacenamento son dúas, a de Santa Marta, cunha
capacidade de 500 m3 e a de Bergondiño cunha capacidade de 600 m3. A conexión entre
ambas as dúas realízase mediante unha condución dende Santa Marta a Saioso seguindo a
traza da AC-161 ata San Cidre. Destas cisternas parte a rede principal de distribución.
Os graos de consumo atópanse entre os 900 m3/día do inverno e os 2.000 m3/día do
verán. Segundo a normativa actual deberían ampliarse as cisternas para cubrir 1,5 días
do consumo real. Así, a súa capacidade debería cubrir 1.350 m3/día no inverno e 3.000
m3/día no verán,

11.01. Infraestruturas e servizos urbanos. Rede eléctrica
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Cómpre, con todo, apuntar a necesidade da racionalización do uso da auga destinada a
usos distintos aos propios do abastecemento como rego ou enchido de piscinas os cales
deberían realizarse dende captacións individuais.
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SANEAMENTO
A rede de saneamento presenta algúns déficits. As canalizacións foron instaladas na
maioría dos núcleos con máis poboación pero sen que estea aínda totalmente garantida a
súa posterior depuración antes da vertedura á ría. Falta saneamento en varios núcleos
das parroquia de Babío, en Rois e Lubre. Así mesmo un gra número de edificacións
atópanse en solo rústico e non dispoñen de sistema de saneamento urbano.
No Plan Xeral de Saneamento para o municipio de Bergondo redactado en 1997 se
establece que todos os núcleos de 100 ou máis habitantes deben dispoñer de algún
sistema de recollida e depuración de augas residuais. Nos núcleos de menos de 100
habitantes debería considerarse non obstante, a realización de sistemas alternativos de
depuración mediante planta de depuración natural ou fitodepurativas complementarias e
a instalación das depuracións individuais mediante fosas sépticas. Para as instalacións
depurativas debería reservarse o solo correspondente nas zonas húmidas das aldeas.
No polígono industrial deberían estremarse as condicións de depuración das augas
realizando un sistema separativo de augas para a mellora funcional da súa EDAR, con
capacidade para 2.400 m3/día e un tipo de depuración biolóxica, así como realizar o
tratamento dos fangos resultantes que ata o momento non se está a realizar.
Ademais da do polígono, as EDAR do concello sitúanse en Fiobre - O Regueiro e en
Miodelo. Tamén parte das augas de Ouces son conducidas ó concello de Sada para o seu
tratamento e as de Cortiñán lévanse ao concello de Betanzos. Na bacía do Gandarío
estase a construir unha nova EDAR que dará servizo á área de Bergondo.
PUNTO LIMPO
Existe un punto limpo no polígono industrial de Bergondo para a recollida selectiva dos
residuos producidos no ámbito doméstico.
Dadas as dimensións do concello e a súa situación non sería preciso instalar outros
puntos dentro do concello.
ELECTRICIDADE E ILUMINACIÓN
A práctica totalidade das vivendas do Concello de Bergondo posúen enerxía eléctrica,
distribuíndose a partires da rede de media tensión anteriormente explicada. No eido da
iluminación pública, o concello conta cunha rede suficiente, especialmente nos núcleo
urbano de Bergondo e Guísamo así coma nas zonas costeiras e ó longo das principais
estradas urbanizadas.

11.02_ Infraestruturas e servizos urbanos. Rede de saneamento

BANDA ANCHA
Na actualidade a maior parte do núcleos de maior tamaño de Bergondo contan con
conexión ADSL, especialmente aqueles que se atopan nos núcleos mais urbanos e aqueles
asentamentos que se atopan nas proximidades dalgunha das vía principais do concello.
No concello operan “R” e Telefónica S.A.

11.3 ADECUACIÓN ÁS NECESIDADES DA POBOACIÓN E DO TERRITORIO
O concello de Bergondo non conta cun gran número de grandes infraestruturas, sendo un
concello eminentemente residencial malia contar cun gran polígono loxístico.
Tendo en conta que, polo seu modelo de asentamento disperso no territorio, é un
consumidor importante de enerxía, será necesario estudar as posibilidades de
implantación de sistemas de autoprodución de enerxía e de regulación da auga, sistemas
facilmente aplicables a un hábitat de baixa densidade como o do concello. En canto aos
servizos urbanos, Bergondo presenta deficiencias puntuais derivadas deste modelo
expansivo particularmente nas área difusa.
No saneamento, a topografía dos núcleos favorece a descentralización na localización de
pequenas depuradoras que fagan vertidos mínimos aos regos e a ría e facendo especial
atención os vertidos sobre o Encoro de Cecebre, reserva de auga potable de toda a
comarca e de todo o concello, polo que debería ser tomado como unha acción
prioritaria.

11.03_ Infraestruturas e servizos urbanos. Rede de abastecemento
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12. ESTRUTURA E USOS DO SOLO RESIDENCIAL
O concello de Bergondo ten que ser entendido como un sistema mais que coma unha
concatenación de asentamentos urbanos e/ou difusos dentro da Rexión Urbana Ártabra,
onde, cunha baixa densidade edificatoria, conviven usos industriais, residenciais,
turísticos ou agropecuarios.
Convén sinalar que o sistema urbano está a evolucionar nas últimas décadas de tal xeito
que é difícil discernir onde se pode comezar a falar de espazo netamente urbano, e onde
de tecido rural, de feito as propias determinacións de cada un dos tipos de solo
diferéncianse exclusivamente na súa densidade e no seu grado de consolidación, que foi
variando ao longo dos anos.
En canto á análise do solo residencial analizamos a súa estrutura en tres ámbitos
diferenciados, como son os tres núcleos urbanos mais densos: Guísamo, Bergondo e
Gandarío, que teñen e tiveron un desenvolvemento urbanístico independente e por outro
podemos analizar case en conxunto o resto dos solos de núcleo rural.

12.1 A ESTRUTURA DA PROPIEDADE
A estrutura parcelaria do tecido residencial en Bergondo evidencia a realidade do seu
tecido esponxado. Destacan as bolsas de solo urbanizable e as de solo urbano non
consolidado sen desenvolver. Corresponden neste senso as tipoloxías edificatorias,
principalmente de residencial extensiva ou nun ámbito acoutado en torno da N-VI en
Guísamo a residencial intensiva.
TECIDO RESIDENCIAL NOS NÚCLEOS CON ORDENACIÓN DETALLADA:
Son os terreos que corresponden co parcelario dos dous núcleos urbanos, Bergondo e
Guísamo, xunto cos núcleos rurais de Gandarío-Moruxo, A Pasaxe do Pedrido e A Costa de
Santa Marta, esta última aínda que non ten ordenación detallada si ten como ordenanza
de aplicación a residencial extensiva.

12.01.01_ Estrutura da propiedade. Catastro urbano 2015 (Bergondo)

12.04.01_Parcelas edificadas con superficie inferior á mínima (Bergondo)

En todos eles o parcelario conta cunhas dimensións de entre o 50-70% da totalidade por
debaixo de 1.000 m2 , entre o 30-45% entre 1.000 e 3.000 m2 e as parcelas con
superficie superior a 3.000 m2 están nunha porcentaxe entre o 5-8% do total dos
núcleos.

12.05.01_Parcelario non edificado con superficie inferior á mínima edificable (Bergondo)

RESIDENCIAL EXTENSIVA
A ordenanza de residencial extensiva é a maioritaria nos núcleos con ordenación
detallada. Nos ámbitos de aplicación desta ordenanza, a estrutura parcelaria permite
intuír que a superficie mínima edificable fixada pola normativa vixente: 1.000m2 non
responde ao tamaño de parcela media do ámbito. Como se pode ver no cadro seguinte a
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suma dos porcentaxes de parcelas edificadas e non edificadas conta máis do 50% das
parcelas de cada núcleo. En consecuencia pode verse que entre 50-70% das parcelas
edificadas están por debaixo da superficie mínima, ocorrendo o mesmo coas non
edificadas.

Clase Superficie Núcleo
Porcentaxe por núcleo de parcelas con S<Smínima en relación ao nº de parcelas:
solo mínima
Total do núcleo
Totais edificadas
Totais non edificadas
edificable
Edificadas
Non edificadas Edificadas
Non edificadas
SU 1.000 m2 Bergondo
32,53%
29,26%
56,23%
69,43%
Guísamo
34,59%
17,29%
52,88%
50,00%
SNR 1.000 m2 Gandarío
31,09%
13,26%
42,31%
50,00%
Moruxo
44,58%
24,10%
67,27%
71,43%
Pasaxe do Pedrido
51,16%
16,28%
73,33%
53,85%
Parcelas en ordenanza residencial extensiva

Ante esta desconformidade entre parcela mínima edificable e a estrutura
parcelaria, parece importante analizar cal é a superficie media de parcela para
futuras propostas normativas. No cadro seguinte poden verse as parcelas con
superficie inferior a 1.000 m2. Dividindo as parcelas por superficie en tramos de
100 m2 atopamos que non hai un tamaño de parcela tipo que predomine en ningún
dos núcleos. Estes datos revelan unha estrutura parcelaria está fragmentada con
un rango de superficie de parcelas variado.

Nº de parcelas con cualificación residencial extensiva segundo superficie en m2
Total 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800 800-900 900-1.000 S<1.000m2 %
Bergondo

Guísamo

Gandarío

Moruxo

Pasaxe do Pedrido

Todas
Edificadas
Non edificadas
Todas
Edificadas
Non edificadas
Todas
Edificadas
Non edificadas
Todas
Edificadas
Non edificadas
Todas
Edificadas
Non edificadas

901
520
381
548
366
182
452
333
119
80
52
28
72
48
24

63
34
29
32
20
12
7
4
3
6
5
1
2
1
1

78
42
36
32
25
7
15
8
7
10
4
6
5
2
3

66
35
31
29
22
7
18
8
10
8
3
5
3
2
1

70
27
43
19
12
7
18
13
5
5
5
0
5
5
0

67
38
29
30
21
9
24
15
9
5
5
0
6
4
2

70
42
28
32
25
7
27
23
4
7
4
3
8
7
1

44
20
24
32
23
9
22
18
4
4
3
1
4
2
2

45
21
24
28
14
14
17
13
4
5
2
3
4
4
0

28
15
13
22
13
9
22
14
8
4
4
0
3
1
2

32
24
8
42
27
15
32
27
5
3
2
1
7
5
2

563
298
265
298
202
96
202
143
59
57
37
20
47
33
14

62%
57%
70%
54%
55%
53%
45%
43%
50%
71%
71%
71%
65%
69%
58%
.

RESIDENCIAL INTENSIVA
Si ben en Bergondo non se pode falar dun tecido urbano propiamente compacto. As NSP92 si prevén o desenvolvemento dun ámbito de carácter lineal en torno á N-VI con
ordenanza de residencial intensiva, isto é de baixo máis dúas alturas. Neste ámbito onde
non se establece unha parcela mínima edificable si se definen as aliñacións con
profundidade de 20 metros para planta baixa e 12 metros nas superiores. Destacar que o
parcelario está lixeiramente máis fragmentado, un 80% ten superficie inferior a
1.000m2, máis concretamente un 72% está por debaixo do 600 m2.

Nº de parcelas con cualificación residencial intensiva (Guísamo) segundo superficie en m2
Total 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800 800-900 900-1.000 S<1.000m2 %
Guísamo

Todas
Edificadas
Non edificadas

83
65
18

14
10
4

15
13
2

9
8
1

8
5
3

5
5
0

9
7
2

TECIDO DO SISTEMA DE NÚCLEOS RURAIS
Curiosamente nos ámbitos definidos como núcleos rurais as NSP-92 establecen unha
parcela mínima edificable inferior que no solo urbano. Isto é de 400 m2 para tipoloxía
edificatoria acaroada ou 500 m2 para vivenda illada. Aparentemente máis acorde coa
superficie media do parcelario nas áreas residenciais do concello xa que se observa que
o parcelario por debaixo da superficie mínima edificable non chega ao 10% do total.
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3
2
1

1
1
0

0
0
0

3
3
0

67
54
13

81%
83%
72%

12. ESTRUTURA E USOS DO SOLO RESIDENCIAL

TECIDOS SEN DESENVOLVER
Estes terreos corresponden cos sectores urbanizables, agás o UR-R5 xa executado, e cos
polígonos definidos polas unidades de actuación nos núcleos de Guísamo, Gandarío e A
Costa de Ouces, agás a UA-1 en Guísamo xa executado.
O parcelario dos sectores e polígonos non desenvoltos presenta en xeral unhas
superficies variables, estando moi fragmentado na maioría dos casos con case o 50% das
parcelas por debaixo de 1.000 m2 e o 40% entre 1.000-3.000 m2. Enténdese esta
fragmentación como base das dificultades, que durante a vixencia das NSP-92, tiveron os
desenvolvementos urbanísticos.
Por outro lado obsérvanse tamén dous pequenos sectores e unha unidade de actuación
compostos por 1 e 2 parcelas. A UA-2_Gu (1,16 Ha) constando de 1 parcela, o UR-R4
contiguo á A Aldea de Arriba-O Casal (1,78) formado por 2 parcelas e o UR-R7 composto
por unha soa parcela de 1.86 Ha mais atravesado pola vía do ferrocarril.
Mención especial dentro dos solos urbanos de Bergondo e Guísamo, merece aquel
parcelario en ámbitos cualificados como residencial extensiva, e que non contan con
acceso viario, estas parcelas representan arredor do 7% do parcelario deste núcleos.
Dentro delas hai parcelario con apertura viaria prevista polas NSP-92 pero non executada
e outro sen viario proxectado. Amentar tamén a ausencia de polígonos de xestión
delimitados para a obtención e execución do sistema viario previsto polas normas.
Parcelas con acceso proxectado mediante aperturas viarias previstas polas NSP-92
(Bergondo e Guísamo): A fragmentación parcelaria e a ausencia de delimitación de
polígonos de xestión nestes ámbitos enténdense como as razóns principais para que súa
apertura non se executara.
Parcelas sen acceso viario: aínda que en menor proporción que no solo urbano tamén
existen no solo residencial dos nú cleos rurais.

12.2 TECIDO RESIDENCIAL
12.06.01_Parcelas sen acceso a vial directo (Bergondo)

A área de Bergondo-San Cidre desenvólvese ao redor da estrada AC-161 e AC-162, sen
apreciarse unha marcada centralidade, senón que a estrutura confórmase polo
entramado do que foron diferentes núcleos como Carrío, Cruz de Sar e San Cidre, aínda
débil en densidade e especialización. A estrutura viaria e de espazo público non conta
cunha claridade estrutural, sen unha definición de aliñacións nin tratamento de zonas
verdes. O establecemento do ámbito administrativo municipal e das novas dotacións ao
seu carón unicamente contribuíron ó fortalecemento do agregado dende Cortes ata San
Cidre pero non á súa estruturación.
Unha circunstancia similar ocorre coa agrupación de núcleos situados na estrada
Betanzos-Sada cunha apreciable actividade comercial, diferentes servizos urbanos e
pequenos e tradicionais establecementos industriais e artesanais. Neste agregado da
parroquia de Bergondo aglutínase boa parte das dotacións de ámbito municipal.
Na área de Guísamo o tramo da estrada N-VI ó paso por A Brea, Rúanova e Sobre a Igrexa
segue unha estrutura lineal con numerosos edificios de vivendas en altura xunto a
vivendas unifamiliares apoiadas na estrada. Este tramo da estrada destaca polo seu
dinamismo comercial dentro do concello. Na traseira da vía nacional comezou a
conformase un pequeno nodo de equipamentos: centro de saúde, polideportivo, campo
da feira, etc. Entre os asentamentos veciños do Corral da Igrexa, Baldormir, Pedras
Brancas, etc. foron aparecendo numerosas construcións residencias illadas na súa
maioría, que pouco a pouco foron colmatando os espazos entre os núcleos situándose
sobre os vellos camiños existentes, exceptuando os casos nos que polas dimensións das
actuacións tiveron que modificarse.
A actividade comercial concéntrase no contorno da estrada principal. Así, a partir do
núcleo da Brea, que xa contaba cunha tradicional actividade comercial (feiras
quincenais) e de servizos, espalláronse diversos servizos urbanos de restauración,
hoteleiros e outros relacionados prioritariamente coa estrada N-VI.
En canto ó tecido edificatorio, conviven as tipoloxías de vivenda unifamiliar illada, tanto
antigas construcións de carácter agrícola coma modernos chalets, con pequenas e
grandes promocións residenciais de vivendas así como con edificios de varias alturas nas
proximidades da N-VI e vivendas en ringleira.
En xeral fálase dunha estrutura urbana pola existencia de servizos e infraestruturas para
selo, así como polo asentamento con gran dispersión de algunhas industrias e naves
comerciais con notables deficiencias na configuración do seu espazo público e do
contacto entre os diversos tecidos residenciais, así como co entorno natural e co resto
de núcleos que se asentan no concello.

12.3 TECIDO DOS ASENTAMENTOS RURAIS
O tecido residencial no sistema de núcleos rurais conforma unha estrutura polinuclear
que evolucionou segundo diferentes dinámicas por mor da súa posición territorial:
proximidade á costa, ás principais infraestruturas, ás áreas de produción, aos núcleos
urbanos...
Entendese este sistema como aquel formado por:
-

Polos asentamentos que, de xeito difuso, orbitan en torno do cruzamento das
estradas AC-164 (Guísamo-Ínsua), AC-161 (As Angustias - Bergondo) e AC-162
(Sada – Bergondo). Ditos asentamentos distribúense polas propias vías descritas e

12.07.01_O tecido residencial. Rueiro tradicional
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se completan por rúas ou rueiros transversais que conforman pequenos nodos de
urbanidade ata acadar a case totalidade de núcleos da parroquia de Bergondo.
-

Polo continuo urbano difuso de asentamentos creados no entorno da N-VI e que
conforman a totalidade de núcleos da parroquia de Guísamo. Trátase dunha serie
de asentamentos de orixe tradicional ós que se foron engadindo por
xustaposición e sen planificación unha serie de equipamentos e promocións de
vivenda sen ter creado unha verdadeira estrutura urbana.

Cómpre, así mesmo non esquecer a importancia que os núcleos de Sada e Betanzos
exercen no desenvolvemento da urbanidade do concello de Bergondo, que ten deste
xeito que ser entendida como un sistema mais que coma unha concatenación de
asentamentos urbanos e/ou rurais dentro da Rexión Urbana Ártabra, onde, cunha baixa
densidade edificatoria, conviven tipoloxías de vivenda lineal, illada e, moitas veces, cos
elementos propios do uso industrial ou agrícola.

12.4 APOTENCIALIDADE EDIFICATORIA
No momento da realización deste documento o concello de Bergondo conta cun total de
620.640 m2 de teito residencial. Como se expón no seguinte parágrafo poderiamos
afirmar que o concello ten aínda unha capacidade de crecemento equiparable ao actual
teito edificado.
Actualmente, segundo o planeamento vixente, Bergondo aínda ten unha potencialidade
de crecemento residencial de 623.311 m2, dos cales 312.000 m2 corresponderían a
parcelas non edifiacadas en solourbano (aproximadamente 1.180 vivendas ), 44.400 m2 a
solo non consolidado (aproximadamente 220 vivendas) e 266.000 m2 en solo urbanizable.
O número de vivendas actuais no concello é de 2.311, e o número total previsto polo
planeamento é de 3.553. O que mantendo o planeamento vixente aínda permite un
crecemento dun 35%.
Para o cálculo do teito potencial das zonas de vivenda unifamiliar téñense en conta as
parcelas baleiras e aquelas aínda que edificadas con superficie superior a 3.000 m2, xa
son susceptibles de desenvolverse mediante estudos de detalle para colmatar o seu teito
potencial. Estes datos, si ben tratan de ser aproximados, non poden tomarse como
absolutos xa que os cálculos están feitos a partir da súa consolidación máxima potencial.
Observando que o desenvolvemento habitual no municipio é principalmente por
autopromoción inmobiliaria parece improbable pensar que de xeito xeral ás grandes
parcelas xa edificadas se segreguen ou incluso que o fagan as non edificadas.
Asemade nos cálculos referidos ao potencial do solo urbano con ordenación residencial
intensiva se fixo por unha banda con parcelas baleiras e por outro có potencial de alturas
que cada edificación podería aínda construír ata alcanzar o máximo permitido polas
Normas. Ao igual que no caso anterior, as edificacións existentes probablemente non
aumentarán a súa edificabilidade, ou soamente o farán aquelas que se atopen en estado
ruinoso de conservación, ou en sectores urbanizables que se vaian desenvolver.
SOLOS URBANOS NON CONSOLIDADOS
•

Son aqueles solos pertencentes aos núcleos de Gandarío principalmente, así
como Guísamo e Costa de Ouces con polígonos de xestión pendentes de
execución. A superficie de teito potencial edificable é de aproximadamente
32.000 m.

•

Sendo o solo de Gandarío onde se concentra a meirande parte deste teito
potencial, 27.250 m2.

Contase pois con aproximadamente 60.000m² de teito sen desenvolver dentro do
solo urbano non consolidado.
SOLOS URBANIZABLES
Os solos urbanizables residenciais reservados nas NSP-92 non desenvoltos contan cun
teito potencial de 173.400 m2 dos que a meirande parte pertencen ao UR-R1 en
Gandario (61.000 m2) no que hai que ter en conta a súa condición de atoparse incluído
nunha área de protección paisaxística do Plan de Ordenación do Litoral, que reducirá a
edificabilidade final da ordenación. Asemade outros 72.000 m2 corresponden co UR-R3
na Longueira, con plan de sectorización anulado e tendo en conta que está localidado
nunha ladeira forestal abeirada á AC-164 pero en discontinuidade co solo urbano actual.
O teito potencial dos solos urbanizables por desenvolver é de 173.400m²
SOLOS URBANOS OU DE NÚCLEO RURAL CON ORDENACIÓN DETALLADA
Por último revisar o parcelario potencialmente edificable no solo con ordenación
detallada. Estes solos contan aínda con unha porcentaxe de parcelas sen edificar con
superficie superior á mínima edificable e acceso viario que representa en torno ao 12 %
do nº total do concello. Asemade valóranse as parcelas aínda que edificadas con
superficie superior a 3.000 m2 pois son susceptibles de desenvolvemento mediante
estudos de detalle, contan un 5% da totalidade de parcelas.
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PARCELARIO con S>Smínima
Cuali 1:
Altura máxima = B+1
O: Ocupacion máxima
Z: Edificabilidade máxima
Bergondo
Guísamo
Gandarío
Moruxo
Pasaxe do Pedrido

Nº parcelas
(Porcentaxes en relación ao nº total de parcelas por núcleo)
Totais En Cuali 1 1.000<S<3.000 m2
O=20% S>3.000 m2
Z = 0,30 m2/m2
Non edificadas
Non edificadas
Edificadas
Acceso vial
Acceso vial
Sí
Non Previsto Sí
Non Previsto
916
901
90
9,83%
9
3
14 1,53%
44 4,80%
584
548
60
10,27% 4
11
9 1,54%
1
1
30 5,14%
460
452
49
10,65% 3
8 1,74%
29 6,30%
83
80
7
8,43%
1 1,20%
2 2,41%
75
72
9
12,00% 1 1,33%
4 5,33%

Isto representa un teito potencial de 115.000 m2 nas parcelas sen edificar e perto de
150.000 m2 nas parcelas edificadas superiores a 3.000 m2, nestas últimas contando como
se estiveran baleiras, polo que sería algo menor.
Non se conta aquí o teito potencial de crecemento nas parcelas inferiores a 3.000 m2 xa
edificadas, pois semella improbable a colmatación do mesmo a curto prazo. Co mesmo
criterio non se contabiliza o teito potencial na zona de residencial intesiva de Guísamo,
xa que si ben non está colmatado, moitas parcelas están ocupadas por vivendas
unifamiliares e tendo a oportunidade de desenvolvemento para agotar este teito non o
fixeron neste 24 anos.
O teito potencial nestes núcleos é polo tanto de aproximadamente 260.000 m2.

12.5 CONCLUSIÓNS
SOBRE O CRECEMENTO
Como citamos no punto anterior, podemos falar dun potencial de crecemento do teito
residencial dun 37% contando aqueles solos que están suxeitos a algunha figura de
desenvolvemento.
SOBRE A TIPOLOXÍA EDIFICATORIA
A tipoloxía maioritaria dentro do concello, como temos visto ata o momento, é a vivenda
unifamiliar. O tecido conformado a partires destes crecementos residenciais de baixa
densidade é moi extensivo, e por tanto moi demandante de servizos urbanos e de
infraestruturas así como, en xeral, falto de espazos públicos, como prazas, zonas libres e
equipamentos.
Un dos principais necesidades ao redor do tecido de baixa densidade é a de procurar
unha ordenación da súa estrutura na procura de tecer redes de mobilidade alternativa e
de espazos de referencia a nivel de barrio e a nivel do propio concello como puntos de
centralidade municipal.
En segundo lugar e non menos importante, é solucionar axuste dos parámetros de
ordenación e edificación das parcelas e das vivendas nestes barrios de media e baixa
densidade, definindo estándares de calidade ambiental e renovación.
SOBRE A XESTIÓN
Son numerosos os terreos nos que non se desenvolveron as unidades de actuación
previstas para a súa evolución urbanística e inmobiliaria, un total de 60.000 m² de solos
urbanos non consolidados, dentro das que cabe destacar as UA-2 e UA-3 de Gandarío que
tento tramitado estudos de detalle para a xestión e execución de sistemas urbanos, non
non materializaron a execución do potencial teito residencial correspondente.
No caso de Guísamo, a dificultade da falta de desenvolvemento ven incentivada pola
falta de adscrición dos sistemas (principalmente sistema viario) a sectores ou polígonos
concretos de xestión. Na zona residencial extensiva obsérvase un 1-2% de parcelas que
por superficie serían potencialmente edificables, mais están supeditadas á execución
destes sistemas. Así mesmo, dentro destes ámbitos delimitados como residencial
extensiva, obsérvase tamén un 1% de parcelas sen acceso directo a sistema viario
existente ou previsto pola ordenación vixente.
En canto ás UA, en xeral contan con problemas de compatibilidade entre a estrutura da
propiedade e as ordenacións previstas, xa sexa a nivel morfolóxico ou a nivel da
participación dun amplo número de propietarios dentro do mesmo sector.
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13. ESTRUTURA E USO DO SOLO PRODUTIVO
O concello de Bergondo evolucionou nas dúas últimas décadas dende unha posición cos
tres sectores produtivos mais equilibrados, cunha preponderancia do sector servizos pero
con notables proporcións do sector primario e secundario, ata o momento actual no que
o sector servizos se acrecentou desaparecendo case na súa totalidade o sector agrícola.

13.1. PRINCIPAIS ACTIVIDADES E DINÁMICAS PRODUTIVAS
O incremento do peso do sector terciario no concello é continuado. Así en 1981 (58,3%),
1991 (62,1%), 2001 (72,3%) e 2012 (74%). E segue a mesma evolución que no resto da
Rexión Urbana: O resto dos municipios comarcais sufriron unha terciarización importante
sendo A Coruña co 77,5% da súa poboación ocupada o mais salientable, mais en Cambre,
Oleiros e Culleredo a suba foi proporcionalmente maior.
No sector secundario Bergondo tamén seguiu a tendencia da Rexión Urbana onde o peso
do secundario relativizouse pasando dun 22,15% de peso no ano 1991 a un 13% no 2012,
sen ter nunca acadado o peso de concellos da área como Arteixo (cun 46,5% de
actividade industrial), Cambre (32,2%), Culleredo (30,9%) ou Carral (40,6%) nos que, non
obstante, tiveron tamén unha perda de peso porcentual en favor do terciario.
O sector primario en Bergondo ocupaba ao 21,54% da actividade no ano 1991 a cal foi
caendo fortemente ata o 3% actual seguindo coa tendencia xeneralizada de toda Galicia.
Neste significativo descenso influíu decisivamente a plena entrada do concello na órbita
metropolitana da Rexión Urbana. Esta baixa actividade de ocupación na agricultura non
está relacionada cunha baixa produtividade das terras, nin co seu abandono, senón que
está enmarcada nunha economía de multiactividade, onde a ocupación principal é á
marxe da agricultura pero na que a agricultura a tempo parcial, con todas as súas
variantes ten unha importancia destacada.
Táboa 20c. Evolución do tipo de cultivos no concello; variación 1999-2009
Anos

Outras

Cultivos

Frutais

herbáceos

Olivar

Viñedo

terras
labradas

13.01_ Reservas do solo empresarial segundo o PS de Áreas empresariais

143

1999

30

0

2

5

2.009

66

12

0

1

1

% variación 1999-2009

-54%

-60%

0%

-50%

-80%

Fonte: Censo Agrario

A gandería esta composta de pequenas explotacións de gando bovino e aves (29
explotacións no ano 2012, cunha redución do 100% nos últimos 8 anos) adicadas á
produción láctea e, en menor medida á cárnica. Esta cabana complementase con
algunhas explotacións avícolas. A superficie adicada a pasto era de 82Ha. No 2009
A agricultura conta con 77 explotacións no 2012 e está orientada ó cultivo de herbáceas
para o gando e o consumo familiar. O número de explotacións reduciuse un 1300% nos
últimos 8 anos e conta actualmente con 80Ha. Posúen un carácter mixto e conservan a
diversificación de cultivos que as caracterizaron dende épocas pasadas, se ben a súa
intensidade espacial por mor da presión sobre o medio polos usos produtivos vaise
progresivamente facendo máis acoutada. Esta está sendo substituída pola presión da
diseminación residencial que vén de rachar en amplos sectores co sistema territorial
preexistente, deixando ás pezas agrícolas moi minguadas e inconexas.

Táboa 20b. Evolución das explotacións agrarias, de terras labradas e de cabezas de gando en Bergondo. 1989-2009
% variac ión

% variac ión

% variac ión

1989-2009

1989-1999

1999-2009

80

-81%

-57%

-56%

155

82

-81%

-65%

-47%

213

46

-85%

-32%

-78%

280

210

19

-93%

-25%

-91%

1

1

11

1000%

0%

1000%

Explotacións con terras

1.113

543

66

-94%

-51%

-88%

Total explotacións

1.114

544

77

-93%

-51%

-86%

Bovinos

769

316

284

-63%

-59%

-10%

Ovinos

20

19

6

-70%

-5%

-68%
-67%

1989

1999

2009

Terras labradas

422

180

Terras para pastos permanentes

440

Especies arbóreas e forestais

311

Outras terras non forestais
Explotacións sen terras

Caprinos

3

3

1

-67%

0%

Porcinos

1.042

87

9

-99%

-92%

-90%

Equinos

65

46

9

-86%

-29%

-80%

Aves

318

325

276

-13%

2%

-15%

9

2

1

-89%

-78%

-50%

Coellas nais
Fonte: Censo Agrario
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A pesca no concello é residual, adicada ao marisqueo.
A superficie forestal decaeu nos últimos anos e actualmente están censadas unicamente
56Ha adicadas a eucalipto principalmente e piñeiro. Atópase nas cotas máis altas e de
maior pendente e, en xeral, nas zonas marxinais aos usos agropecuarios e
tradicionalmente cubertas de mato. Tamén aparece naquelas áreas nas que as
reestruturacións produtivas fixeron perder a súa tradicional importancia: veigas con
pradería particularmente. Os efectos do crecemento desordenado que caracteriza aos
espazos agrarios non teñen, polo momento, a súa manifestación nos espazos forestais
que se manteñen basicamente libres de edificación.
A actividade industrial decaeu ata o 13% de actividade. A maior parte das empresas
atópanse situadas no polígono de Bergondo que está a sufrir os efectos da crise e
actualmente dispón de espazos para novas empresas. Non obstante a crise modificou a
demanda de espazos e moitas das empresas xa non solicitan grandes naves, senón
pequenos espazos, máis rendibles, desde os que poder traballar. O plan deberá axeitar
novos espazos industriais ou transformar os existentes para adecuarse a estas novas
necesidades.
O subsector da construción ocupa o 10% da poboación. Son na súa maioría autónomos ou
pequenas empresas de poucos traballadores. A construción foi moi escasa na comarca
con unicamente 9 novas licencias no 2011.
O sector servizos (74%). É un sector terciario con predominio de establecementos
hostaleiros, comerciais, (bares e cafés principalmente), empresas de transporte e de
actividades inmobiliarios. É o sector que mais creceu nos últimos anos, aínda que en
xeral son pequenas empresas de poucos traballadores. Os usos residenciais de temporada
e turísticos son crecentes nos difusos ámbitos urbanos litorais, tendo o concello unha
grande especialización residencial e de lecer. As instalacións turísticas continúan a
medrar, cunha singular especialización nos oito cámpings, dous albergues xuvenís, e un
crecente número de restaurantes nos ámbitos próximos ás praias de Gandarío e do
Pedrido botándose a faltar a presenza de equipamentos hoteleiros.
OS POLÍGONOS INDUSTRIAIS
O Concello de Bergondo posúe hoxe unha única área industrial, o polígono de Bergondo.
A implantación do polígono realizouse a principios dos anos 90 e situouse no contorno da
N-VI, afianzando este eixe como localización preferente das áreas de actividade, no que
anteriormente xa se situaran os polígonos do Espírito Santo e Piadela de Sada e Betanzos
respectivamente. As súas boas condicións de accesibilidade víronse moi melloradas tras a
posta en funcionamento da AP-9, treito A Coruña-Ferrol, cun enlace en Guísamo, que
permitiu a conexións co territorio rexional, e outro en Santa Marta.

13.02.01_ Análise das parcelas susceptibles de albergar áreas de actividade
económica

Existen tamén agregacións de industrias nos lugares de Obra do Paño, da Fraga, no
entorno da N-VI e outros. Estes pequenos enclaves industriais e de servizos
caracterízanse por unha deficiente implantación e por ter claros déficits no seu nivel de
urbanización e integración territorial.
No tocante ó polígono será preciso realizar as accións necesarias para optimizar a
relación cos tecidos contiguos e facer atención ós seus estándares urbanísticos e
ambientais, favorecendo a implantación de equipamentos ou servizos que establezan
unha sinerxía cos núcleo de Guísamo e demais núcleos rurais veciños da parroquia de
Lubre e Babío. A optimización ambiental do polígono beneficiará o desenrolo doutras
actividades económicas relacionadas co ambiente ou o turismo.
Tamén deberán implementarse os mecanismos necesarios para adaptarse ás novas
demandas de espazo e servizos que os emprendedores están a solicitar trala crise. xa
que non están a solicitar grandes naves, senón pequenos espazos, máis rendibles, desde
os que poder traballar na procura dunha localización máis cómoda e con mellores
accesos que nos núcleos urbanos. Neste senso será preciso artellar os sistemas de
mellora da calidade espacial e das posibilidades de mellora da mobilidade dentro do
polígono, así como a súa relación cos tecidos da contorna.
Neste sentido, malia que o Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na
Comunidade Autónoma de Galicia non contempla novas actuacións no concello nin no
entorno, será necesario estudar as posibilidades de novos asentamentos produtivos de
valor engadido consonte ás novas demandas da cidadanía, adaptados ás necesidades
reais da economía que está a xurdir tralos anos da crise.
Asemade será necesario buscar unha estreita colaboración cos veciños polígonos de
Piadela e do Espírito Santo.

13.2. AS RESERVAS DE SOLO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Como se expresaba ao inicio do capítulo, Bergondo non conta con grandes áreas de
oportunidade para novos desenvolvementos industriais.
Dunha banda, na contorna do polígono industrial de Bergondo permanece unha superficei
de solo non consolidade, onde está previsto polo planeamento a realización dun PERI.
Por mor dos elevados custes de urbanización derviados da pronunciada pendente dos
terreos, ata o momento non se chegou a desenvolver.
As Normas contaban así mesmo coa reserva de 66, 26 Ha de solos urbanzables
industriais; coa seguinte distribución:
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Solo urbanizable industrial previsto nas NSP
SUZ INDUSTRIAL (SUZ-I)

66,26

UR-I1
UR-I4
UR-I2
UR-I3

11,61
46,13
2,32
6,20

Lubre
Vixoi-Cortiñán
Santa Marta de Babío
Cortiñán

As expectativas de desenvolvemento industrial destes solos son escasas cós parámetros
actuais;
•

No caso dos UR-I4 de Vixoi-Cortiñán e o UR-I1 de Lubre, malia súa proximidade
aos polígnos de Piadela e de Espíritu Santo en Sada, a baixa intensidade de
ocupación e produtividade destas áreas, fai que non se considera prioritario o
desenvolvemento de áreas de actividade económica colindantes, no Plan
Sectorial de Áreas de Empresariais de Galicia.

•

Doutra banda os terreos urbanizables de Santa Marta e Cortiñá, a súa
continuidade a solos de núcleo rural, resta posibilidades ao seu
desenvolvemento.

13.3. ADECUACIÓN ÁS NECESIDADES DA POBOACIÓN E DO TERRITORIO
As expectativas de desenvolvemento de solos industriais no Concello, visto o anterior,
deberían vri do carón do actual polígono de Bergondo en unión có de Espíritu Santo de
Cambre, porén dadas as condicionantes dos terreos colindantes esta expansión é unha
opoción pouco aconsellable.
Por mor destas reflexións, conclúese que as grandes reservas de solo industrial deberán
situarse en áreas próximas ao concello mais non no seu propio territorio, como a aposta
polo desenvolvemento dos solos de Piadela, Espíritu Santo ou outros posibles en Sada), e
traballar as infraestruturas de mobilidade e sistemas de trasporte público.
O Concello de Bergondo, debe potenciar a súa actividade económica de proximidade e
con mixticidade de usos e funcións, integrada na paisaxe natural e residencial e
directamente ligadas ás áreas nas que se encadra. Neste senso o plan aposta pola súa
diversificación ligada ao turismo e ao desenvolvemento da agroRexión Urbana Ártabra
buscando fórmulas locais de produción, distribución e consumo.
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