TEMA 11- O SISTEMA URBANO
TEMAS (pregunta teórica)
• Urbanismo e ordenación do territorio en España e Galicia.
- Axentes sociais.
- Planeamento urbanístico.
• Transformacións recentes na estrutura das cidades.
- Cidade difusa
- Os cambios no centro urbano (degradación /vs/ rehabilitación).
- Cambios de uso no solo urbano.
PRÁCTICOS

- Comentario plano urbano sinalando as súas partes e a evolución histórica. (Barcelona,
Toledo, Vitoria, Madrid).
- Paisaxe: comentario dun espazo urbano (alturas, tipoloxías, problemas económicos e
sociais).
- Mapa do sistema urbano en España e en Europa.
- Mapa do subsistema urbano galego.

VITORIA

MADRID

BARCELONA- PLANO

BARCELONA- FOTOGRAFÍA AÉREA

TOLEDO

SISTEMA URBANO EN ESPAÑA

1- Identificación do documento: tipo, fonte e fenómeno representado.
2- Análise: As principais cidades españolas e a súa xerarquía. Metrópoles nacionais, metrópoles
rexionais, metrópoles subrexionais, cidades medias, cidades pequenas. Relacións entre elas.
Sistema de cidades en España: Eixes.
3- Conclusión: Cambios recentes no sistema urbano

• As cidades do sistema urbano español constitúen unha rede urbana xerarquizada,
propia dun país industrializado.
• As cidades exercen influencia sobre o seu entorno en base ás súas funcións: nós de
comunicacións, centros de produción e distribución de bens e provedores de
servizos.

• En xeral, canto máis grande é a cidade máis especializadas e variadas son as súas
funcións.
• O territorio vinculado a unha cidade, debido á atracción que exerce, denomínase
hinterland ou área de influencia e a cidade como núcleo de atracción denomínase
lugar central.
• Os medios de transporte e comunicación poden facer que a área de influencia se
estenda cada vez máis lonxe e de forma máis intensa.

• Así as cidades forman unha rede de relacións e de influencias que dan lugar a un
sistema.

SISTEMA URBANO EN EUROPA

•
•
•
•
•

Identificación: Tipo de gráfico (mapa de figuras), describilo, fonte, espazo xeográfico e data.
Tema representado.
Análise: explicación dos principais eixes
Comentario: explicación das relacións entre as cidades españolas e europeas
Conclusión: problemas ou retos de futuro.

O subsistema urbano galego

As cidades forman unha rede de relacións e de influencias que dan lugar a un sistema.
Dentro dun mesmo sistema urbano existen grupos de cidades especialmente vinculadas entre si
que se denomina subsistema. No sistema urbano español existen varios e o galego é un deles
As cidades concéntranse na parte occidental. O chamado Corredor Atlántico, que
discorre entre as dúas rexións urbanas de A Coruña- Ferrol e Pontevedra- Vigo, pasando por
Santiago, concentra máis do 60% da poboación total, máis do 70% do emprego non agrario e
arredor do 80% da renda rexional.
O subsistema galego é un subsistema policéntrico, non existe unha gradación
piramidal nos tamaños das cidades maiores e os núcleos urbanos manteñen relacións
bidireccionais, non xerárquicas. Hai dúas cidades centrais, cunha ampla área de influencia, e un
conxunto de cidades intermedias, que funcionan como subcentros e aseguran un crecemento
plural.
• Dúas metrópoles rexionais (Vigo e A Coruña): teñen os servizos máis cualificados, un sector
terciario desenvolvido e un sistema empresarial competitivo.
• Cinco cidades medias (Ourense, Santiago, Lugo, Pontevedra e Ferrol): exercen un papel
equilibrador do territorio e teñen certa especialización no sector servizos. Santiago é a capital
rexional e nodo integrador entre o litoral e o interior.
• Un numeroso conxunto de vilas de tamaño variable: constitúen pequenos focos de
desenvolvemento, con equipamentos sanitarios, educativos, de lecer… e área de influencia
comarcal. Nos últimos anos viron como pequenas e medianas empresas buscaron esta
localización, aproveitando o menor prezo do solo industrial, o seu emprazamento nas
principais vías de comunicación (Lalín, Monforte de Lemos, Verín) ou a súa proximidade aos
recursos naturais (O Barco, As Pontes)

Tema 12- A ORGANIZACIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA
ESPAÑOLA, CONTRASTES E POLÍTICAS REXIONAIS
TEMA (pregunta teórica)
• Contrastes e políticas rexionais en España.
- Antecedentes históricos.
- Desequilibrios territoriais.
- Factores de transformacións.
- Políticas rexionais.
PRÁCTICOS
- Mapa de crecemento do PIB das CC.AA.
- Gráfica de índices de benestar social das CC.AA.

1- Identificación do documento
tipo de mapa, explicación, fonte
e data.
2- Tema
3- Análise
a) Os novos factores dos
desequilibrios
b) A xerarquía espacial actual
 Eixes dinámicos
 Localización
 Economía/PIB
 Demografía e sociedade
 Eixes en declive
 Localización
 Economía/PIB
 Demografía e sociedade
 Espazos menos dinámicos
 Localización
 Economía/PIB
 Demografía e sociedade
4- Consecuencias
Medidas adoptadas para
corrixir os desequilibrios:
política rexional europea e
nacional

Benestar social: conxunto de factores que determinan a calidade de vida das persoas nunha
sociedade. É unha condición que non é observable directamente, existen indicadores que o
explican e que permiten a súa comparación en distintos espazos ou tempos.
O máis empregado é o IDH (Índice de Desenvolvemento Humano), elaborado pola ONU por
países, e que tamén se pode aplicar ás comunidades autónomas. Mide tres parámetros:
esperanza de vida, anos esperados de educación e PIB per cápita. Estes son os que se recollen
nas barras do gráfico
1- Tipo de gráfico: Explicación, fonte e data
2- Tema
3- Análise: Centrarse nos aspectos sociais e na localización dos eixes:
• Eixes de dinamismo
• Eixes en declive
• Espazos menos dinámicos
4- Consecuencias: medidas correctoras dos desequilibrios, a política rexional.

