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1- O PROCESO DE URBANIZACIÓN EN ESPAÑA 

O proceso de urbanización é a progresiva concentración na cidade da poboación, das actividades económicas 

principais e das innovacións, e a difusión posterior cara o seu entorno. 

1.1- Concepto de cidade 

É un concepto complexo, que resulta da combinación de varios criterios: 

a) Criterios cuantitativos: En España o INE considera urbanos os municipios con máis de 10.000 

habitantes. É un criterio que resulta incompleto. 

b) Criterios cualitativos, definen a cidade baseándose nas súas características: 

 Criterio morfolóxico. É dicir, a forma da cidade: caracterizada por un poboamento concentrado, con 

alta densidade de edificación e e de poboación, e polo predominio da vivenda colectiva e en altura. 

 Criterio funcional. Baséase nas actividades económicas urbanas, que son distintas das agrarias: a 

industria e os servizos. 

 Criterio sociolóxico. Define a cidade como un conxunto con maior diversidade social e cunhas 

relacións máis impersoais e anónimas entre os individuos fronte á maior homoxeneidade e control 

social existente no contorno rural. 

 Criterio espacial. Baséase na capacidade da cidade de organizar o espazo. É dicir, de exercer a súa 

influencia sobre outros núcleos de poboación e de interrelacionarse con outras cidades. A amplitude 

da influencia urbana depende do tamaño da cidade e da variedade das súas funcións. 

 

1.2- Axentes sociais urbanos 

Os axentes sociais urbanos interveñen na creación do espazo urbano e cada un deles defende os seus 

propios intereses. 



 Os propietarios do solo: pretenden que o crecemento urbano se dirixa cara os seus terreos, para 

beneficiarse da revalorización que supón a conversión do solo rural en solo urbano. 

 Os promotores e as inmobiliarias tratan de lograr a maior edificabilidade posible. 

 Os empresarios industriais: entran en conflito cos propietarios do solo, que prefiren dedicalo a usos 

residenciais, e coa cidadanía, que sofre os inconvenientes da industria. 

 A cidadanía organízase en asociacións para defender os seus intereses: conseguir vivendas, 

equipamentos e servizos. 

 O poder político intervén a través da planificación urbana e da resolución dos conflitos entre os 

axentes sociais. 

 

1.3- Urbanismo e ordenación do territorio 

O urbanismo ocúpase da ordenación do espazo urbano e presenta dúas vertentes, a teórica e a práctica, que 

se manifesta no plan urbano e da que nos ocuparemos. 

O plan urbano refírese a todo o termo municipal, incluíndo solo rústico e solo urbano. Ten como finalidade 

proxectar novos espazos para o futuro crecemento e transformar os espazos existentes en función das 

demandas sociais de cada momento. Está incluído dentro das políticas globais de ordenación do territorio. 

Aínda que houbo algunhas actuacións na etapa preindustrial, empeza na etapa industrial e modificouse de 

forma importante na etapa postindustrial. 

 

1.3.1- Urbanismo na época industrial 

a) Entre 1850- 1939 teñen lugar os primeiros intentos de planificación urbana, nun momento en que o 

crecemento da cidade supera as murallas da cidade preindustrial. Afecta só aos espazos ocupados pola 

burguesía (ensanches e certas zonas do casco antigo). As principais actuacións foron: 

- Regularización do plano, seguindo un modelo xeométrico: aliñación de rúas, con trazado recto e anchura 

que permita o tráfico e quinteiros rectangulares, con patio regular. 

- Plans de saneamento: rede de sumidoiros, abastecemento de auga, limpeza de rúas, recollida de lixos. 

- Mellora de servizos e equipamentos urbanos. 

 

b) Época de Franco (1939- 1960: Autarquía) 

- Ten lugar a reconstrución das cidades máis danadas pola Guerra Civil por parte da Dirección Xeral de 

rexións devastadas, pero fíxose de maneira lenta e limitada, debido á mala situación económica. 

- Elaboráronse leis sobre vivendas (protexidas, sociais, arrendamentos) 

- Planifícase o crecemento urbano coa redacción da Lei do Solo e Ordenación Urbana. Os plans urbanos 

dividen cada cidade en zonas con funcións distintas (administrativa, residencial e industrial) e con 

equipamentos e servizos distintos para cada unha. 

 

c) Época do desenvolvemento (1960- 1975) 

Mantívose a lexislación anterior, pero o crecemento provocou unha serie de problemas: 

- Edificación con excesiva altura e densidade e de baixa calidade: eliminou elementos valiosos do 

patrimonio, creou barrios con carencias de espazos verdes e equipamentos e mala conexión entre 

barrios. 

- Aumento da conxestión urbana e os problemas ambientais. Nas cidades máis grandes creáronse 

polígonos de desconxestionamento nas principais vías de acceso, pero non se fixeron ben e non 

solucionaron o problema. 

 

1.3.2- Urbanismo na época postindustrial (desde 1975): Reflicte o estado das autonomías, a 

democratización e a globalización. 



As autonomías teñen competencias sobre a ordenación do territorio, urbanismo e vivenda. Os 

concellos elaboran o Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) do municipio, que é un instrumento básico de 

ordenación integral. Proxecta o desenvolvemento urbano para un número determinado de anos, 

especificando: os usos do solo de cada zona, a clasificación do solo (urbano, urbanizable, non urbanizable), a 

edificabilidade ou densidade edificatoria, a rede viaria, os equipamentos e as medidas de protección 

ambiental. 

Logo, os Plans Parciais concretan o PXOU para cada área urbana e os Plans Especiais ordenan aspectos 

específicos, como áreas degradadas ou o casco antigo. 

 A democratización supuxo a participación da cidadanía, sobre todo a partir da década dos 90, na 

planificación e na búsqueda de medidas concretas para mellorar a calidade de vida, organizándose en 

diversas asociacións. Así aparecen Plans desde Abaixo e Plans por Pezas (plans específicos para actuacións 

concretas: rehabilitación, mellora, dotacións...) Pero todas as medidas han de estar integradas na política de 

ordenación do territorio. 

 A globalización maniféstase tamén a partir da década dos 90. As cidades, movidas pola competencia 

entre cidades para atraer investimentos, elaboran plans estratéxicos de revitalización e de promoción ou 

mercadotecnia urbana. Pretende difundir unha imaxe atractiva das cidades, mediante a creación e mellora 

de infraestruturas e equipamentos, a calidade ambiental e o urbanismo sostible. Para levar a cabo os 

investimentos necesarios, as cidades medias poden formar redes con outras cidades. 

 

1.4- Morfoloxía urbana (tipos de plano) 

A morfoloxía é o aspecto externo que presenta unha cidade. Está influída polos seguintes factores: 

 A  localización: É o espazo concreto sobre o que se asenta a cidade. Depende do medio físico e da 

función para a que se creou a cidade. Por exemplo, unha cidade defensiva localízase sobre un 

outeiro, unha comercial sobre unha vía de comunicación. 

 A situación: É a posición relativa da cidade respecto a un contorno xeográfico amplo. Está en relación 

coa función da cidade respecto a ese contorno. 

 O plano: É o conxunto formado polas superficies construídas e libres da cidade: edificios, rúas, prazas 

e parques. Distínguense tres tipos: 

- Plano irregular: Formado por rúas estreitas e tortuosa e prazas sen formas definidas. 

- Plano radiocéntrico: Ten un centro do que parten rúas radiais, cortadas por outras que forman aneis 

en torno ao centro. Pode ser regular ou irregular 

- Plano ortogonal, en cuadrícula ou en dameiro:  está formado por rúas que se cortan en ángulo recto. 

 A construción inclúe a trama urbana e a edificación. 

- A trama é a disposición dos edificios. Pode ser compacta ou pechada, se os edificios se dispoñen uns 

xunto a outros ao longo de grandes extensións, ou aberta se os edificios deixan amplos espazos 

libres entre eles. 

- A edificación pode ser colectiva e en altura (bloques e torres) ou individual /vivendas exentas ou 

acaroadas) 

 Os usos do solo son as diferentes utilizacións do espazo urbano: comercial e de negocios, residencial, 

industrial, de equipamento,etc. 

 

1.5- Funcións urbanas 

As funcións urbanas son as actividades socioeconómicas desempeñadas polas cidades cara ao exterior, 

non as encamiñadas ao servizo interno da cidade. Segundo a súa función principal, as cidades poden ser 

primarias, secundarias ou terciarias, aínda que as grandes cidades desempeñan varias funcións 

simultaneamente. 



 As cidades primarias están especializadas en actividades do sector primario. Entre elas cóntanse as 

agrocidades andaluzas e levantinas e as cidades mineiras, como algunhas asturianas. 

 As cidades secundarias: Nuns casos están especializadas na industria, como as primeiras cidades 

industrializadas no País Vasco, Cataluña ou Asturias, ou como moitas integrantes das grandes áreas 

metropolitanas. Noutros casos están especializadas na construción, como certas cidades de gran 

dinamismo económico, demográfico ou turístico (Barcelona, Málaga). 

 As cidades terciarias están especializadas nos servizos, que son hoxe as actividades que mellor 

definen o rango e a influencia dunha cidade. Estes servizos poden ser empresariais, financeiros, 

comerciais, de transporte, administrativos, culturais, sanitarios, relixiosos, turísticos, etc. 

As funcións desempeñadas cara ao exterior converten á cidades en lugares centrais, que abastecen de 

bens e de servizos unha área máis ou menos extensa, denominada área de influencia. Esta será maior canto 

máis diversas e especializadas sexan as funcións urbanas: nacional, rexional, subrexional, comarcal ou local. 

O alcance da área de influencia urbana non é permanente, senón que pode experimentar modificacións en 

función dos cambios económicos e dos medios de transporte e comunicación existentes. 

2- O FENÓMENO URBANO EN ESPAÑA 

2.1- A cidade preindustrial. 

a) Na Antigüidade aparecen as primeiras cidades na Península Ibérica ligadas á colonización fenicia e grega 

dos séculos IX e VIII a.C. Estes pobos estableceron factorías comerciais nas costas mediterránea e suratlántica 

para explotar os recursos minerais, agrarios e artesanais. Algunhas delas deron lugar a cidades como Cádiz 

(fenicia) ou Ampuries (grega). No resto do territorio, os asentamentos das culturas indíxenas eran aínda  

protourbanas (Tartesos, Numancia) 

b)  Cidade romana. Iniciada no século III a.C. 

Funcións: Política, militar, comercial. 

Son cidades xerarquizadas, constituídas nunha rede, as máis importantes eran Mérida, Toledo e Zaragoza. 

Estaban conectadas con Roma. 

O espazo interior  derivaba dos campamentos: en cuadrícula, con dous eixes principais (cardo e decumano) 

que se cruzaban no lugar en que se situaba o foro. Contaba con numerosos servizos comúns. 

A decadencia do poder romano e as invasións xermánicas conduciron a unha fase de desurbanización a partir 

do século III. 

 

c)  Cidade andalusí. (Época medieval) 

Xurde nos séculos IX e X. As principais cidades estaban en Andalucía, ademais de Toledo, Valencia, Zaragoza. 

Funcións: políticas, culturais, relixiosas. 

O espazo interior está delimitado por murallas. O núcleo principal é a medina (mesquita e rúas comerciais 

principais), ó redor sitúanse os barrios residenciais principais e despois os arrabaldes. Algúns barrios tiñan as 

súas propias murallas, nalgúns casos se agrupaban por oficios. As rúas son irregulares e as casas están 

construídas cara o interior, con patios dentro. 

 

d)  Cidade medieval 

Rexurde a partir do século X. Causas: aumento da produción artesanal e impulso do comercio, aparición das 

Cruzadas e rutas de peregrinación que tamén impulsan o comercio, formación dunha burguesía que vive nas 

cidades. 

Son cidades libres, que gozan de autogoberno e que están delimitadas por unha muralla. 

Funcións: manufactureiras (Segovia, Cuenca,Valencia), comerciais (Burgos), Universitaria (Salamanca), 

centros de poder eclesiástico. 



Espazo interior: Delimitado por murallas, coas rúas estreitas e irregulares, no centro está unha praza coa 

catedral , o concello e as residencias eclesiásticas. Os gremios situábanse en rúas determinadas e tamén 

había segregación de barrios segundo a súa relixión. 

 

e)  Cidade moderna (S. XVI-XVIII) 

Nacen as capitais do Estado (Madrid) a consecuencia da centralización. As cidades perden autonomía. As 

principais sitúanse en Castela e Andalucía (imperio, monopolio) ata a crise do século XVII. 

O espazo interior incorpora os antigos arrabaldes e medra extramuros. Sitúanse prazas nas saídas e ábrense 

novas rúas de trazado máis rectilíneo 

 

2.2- A cidade industrial. 

a) Crecemento dende 1860, debido ó éxodo rural. É consecuencia das transformacións económicas e sociais: 

consolidación da industria e os servizos e a aparición das capitais de provincia como núcleos administrativos. 

Transformacións no espazo interior: 

* Densificación do espazo interior da muralla. Posible tamén grazas á Desamortización, que ampliou os 

terreas edificables. 

* Aparición de barrios industriais extramuros, con moi malas condicións. 

* Aparición de teorías hixienistas e necesidade de planifica-lo crecemento: Lei de Ensanche de poboacións 

(1865) e derribo das murallas, aparición de proxectos como os da "cidade xardín" 

* Aparición de ensanches, como residencias das clases medias e da burguesía, con trazado xeométrico 

(ortogonal ou radial) e rúas anchas e regulares. 

* Ampliación do espazo urbano máis aló da zona vella e do ensanche: barrios industriais 

(fábricas e poboación obreira inmigrada), os núcleos rurais vanse incorporando á cidade. 

* Prodúcese unha especialización funcional en tres áreas: centro (dedicado aos negocios), áreas residenciais 

e áreas industriais. Isto é posible grazas ós avances nos medios de comunicación e transportes. 

 

b) A cidade metropolitana (1930-1975): Agudización das tendencias anteriores, fase de maior 

desenvolvemento industrial en España. 

- O éxodo rural provocou un gran crecemento das cidades, especialmente Madrid, Barcelona e Bilbao, 

xerando desequilibrios no interior de España. 

- A consecuencia, densificouse o espazo interior e a periferia da cidade medrou anarquicamente. A cidade 

estendeuse polos concellos rurais limítrofes, xurdindo o concepto de área metropolitana. Necesidade de 

planificación e dotación de servizos. 

-O espazo da cidade metropolitana está especializado  en distintas funcións: 

* Centro:  Negocios, comercio, administración e r/:lecer. Está ben comunicado co resto. O elevado prezo do 

solo reduce a función residencial ás clases altas. 

* Áreas industriais. Polígonos instalados nas aforas, ben comunicados e con menor  prezo do solo. 

* Áreas residencias: Situados nas aforas e con diferenciación de clases. 

* Áreas de servizos e equipamentos colectivos: tamén nas aforas 

 

2.3- A cidade postindustrial. (1975- actualidade) 

A taxa de urbanización desacelerouse, debido á desaceleración do crecemento natural e á paralización do 

éxodo rural. A industria perde peso e gañan importancia ás actividades terciarias e danse os fenómenos de 

urbanización difusa, forte crecemento da periferia, que engloba áreas rurais, degradación e rehabilitación do 

centro e cambio de usos; aspectos todos que analizaremos máis adiante. 



2.4- Xerarquías e redes urbanas en España 

a) Xerarquía urbana en España.  

Está determinada polo número de habitantes, polas funcións da cidade e a extensión da súa área de 

influencia. 

 Metrópoles nacionais: Sobre 3.000.000 de habitantes, teñen influencia en todo o territorio nacional 

e integradas na rede mundial de cidades. Son Madrid e Barcelona. 

 Metrópoles rexionais de primeira orde: Poboación entre 500.000 e 1.500.000, área de influencia 

ampla, moi relacionadas coas metrópoles nacionais: Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza.  

 Metrópoles nacionais de segunda orde: Poboación entre 200.000 e 500.000, teñen servizos 

especializados (universidades) pero a súa área de influencia é reducida: A Coruña, Vigo, Santander...  

  As cidades medias: Poboación entre 50.000 e 200.000, coinciden frecuentemente coas capitais de 

provincia. As súas funcións están menos diversificadas e céntranse en servizos comerciais, 

administrativos e sociais de contorno provincial. 

 Cidades pequenas ou vilas: Poboación entre 10.000 e 50.000, como Astorga. As súas funcións son 

escasas e pouco especializadas. . Son nodos de transporte para a bisbarra e a súa área de influencia é 

comarcal. 

b) Redes urbanas en España. 

O sistema urbano español é herdanza da etapa industrial e está caracterizado pola localización central da 

maior aglomeración urbana do país, Madrid, rodeada por eixes urbanos periféricos e por un interior pouco 

urbanizado, sen eixes integrados. 

 Madrid: É o núcleo urbano principal de España. Caracterízase polas súas funcións terciarias e mantén 

relacións coas principais cidades españolas. 

 Eixes urbanos periféricos dispóñense de forma semianular en torno á capital. 

- Eixe atlántico galego: Esténdese pola costa entre Ferrol e Vigo, con prolongacións cara ao interior 

(Ourense e Lugo). Está especializado no comercio. 

- Eixe cantábrico: É descontinuo, inclúe o triángulo asturiano (Oviedo, Gijón, Avilés), Santander e o 

triángulo vasco (Bilbao, San Sebastián, Vitoria) e presenta ramificacións cara ao interior (León, 

Burgos e Logroño). Está en fase de axuste, con progresiva perda da preeminencia da industria como 

factor de urbanización. 

- Eixe mediterráneo: Comprende desde Girona a Cartagena. É o eixe máis dinámico, cunha industria 

moi diversificada e un forte peso dos servizos, sobre todo do turismo, que desprazaron á industria 

como factor principal de urbanización. 

- Eixe do val do Ebro: enlaza os eixes cantábrico e mediterráneo e ten como cidade principal Zaragoza. 

É un eixe dinámico, con equilibrio entre a industria e os servizos. 

- Eixe andaluz, é dobre: O eixe litoral, entre Almería e Huelva, é dinámico e está especializado no 

comercio, o turismo e a agricultura tecnificada. O eixe do val do Guadalquivir, entre a costa atlántica 

e Jaén, é menos dinámico e as súas cidades están ligadas ás actividades agrarias do contorno, a 

industrias locais e a actividades turísticas. 

 Interior peninsular: Carece de eixes urbanos integrados. Predominan as pequenas cidades 

especializadas no comercio e na agroalimentación. 

 Illas Baleares e Canarias: A formación de eixes urbanos vese dificultada pola fragmentación territorial 

en illas. As cidades máis destacadas son as capitais autonómicas, o factor de urbanización principal é 

o turismo. 



 

 

3- TRANSFORMACIÓNS RECENTES NA ESTRUTURA DAS CIDADES 

 A estrutura urbana é a división da cidade en áreas con morfoloxía e funcións características. Como 

resultado do longo proceso de urbanización, a cidade española actual ten unha estrutura complexa. 

 Nas cidades convencionais, ben individualizadas respecto ao campo circundante, estas zonas son o 

casco antigo, correspondente á urbanización preindustrial; o ensanche, da época industrial, e a periferia 

actual. Non obstante, a intensidade da urbanización levou a outras cidades a conectar con núcleos de 

poboación próximos, dando lugar á formación de aglomeracións urbanas e da “cidade difusa”, que ten como 

manifestación principal a formación de áreas periurbanas 

 

3.1- Cidade difusa 

 A partir da década de 1960 as cidades españolas experimentaron un enorme crecemento, debido ao 

incremento natural da poboación e ao éxodo rural, motivado polo auxe industrial e de servizos das cidades. 

 Así, as cidades ampliaron moito a súa área edificada e crearon extensas periferias ao longo das 

principais vías de comunicación. Estas áreas urbanas chegaron a unirse ás veces cos municipios veciños, 

construíndo aglomeracións urbanas. 

 Na actualidade, as grandes cidades teñen un ritmo de crecemento menos, pero continúan 

estendéndose no espazo, debido á difusión de parte da súa poboación e da súa actividade económica cara a 

periferias cada vez máis afastadas. Xorde así a chamada “cidade difusa”, que ten como manifestación 

principal a formación de áreas periurbanas ou rururbanas, de límites imprecisos, nas que se mesturan os 

usos do solo e as formas de vida do campo e da cidade. 

 As periferias urbanas estrutúranse en diferentes áreas: barrios residenciais, áreas industriais e áreas 

de equipamento. 

 

a) Barrios residenciais da periferia 

Responden a diversas tipoloxías e presentan bastante homoxeneidade social, derivada do prezo do 

solo e da distancia ao centro: 

- Barrios marxinais de infravivendas ou choupanas: Xorden sobre solo ilegal, rústico ou verde e sen 

organización urbanística. As vivendas son autoconstruídas con material de refugallo e carecen dos 

servizos elementais. Alcanzaron a súa máxima dimensión na década dos 60, foron renovados coa 

construción de vivendas sociais e actualmente o problema reavivouse co asentamento de 

inmigrantes e grupos sociais marxinados. 

- Barrios de vivendas de promoción oficial. Construíronse sobre todo entre 1940-1960, con axuda 

estatal e con limitacións no prezo de venda ou de aluguer. Formaron barrios de trama aberta, 

monótonos e de baixa calidade construtiva o que motivou un envellecemento prematuro e graves 

carencias en equipamentos e servizos. Actualmente, lévanse a cabo operacións de rehabilitación e 

dotación de equipamentos. 

- Polígonos de vivenda de promoción privada: Xurdiron a partir de 1960. Adoptaron trama aberta en 

bloques ou torres con amplos espazos entre as vivendas para xardíns ou aparcamentos. Pero pronto 

alcanzaron unha densidade excesiva. A edificación é xeométrica e monótona. O seu uso foi 

residencial, cos comercios e dotacións concentradas en determinadas zonas. 

- Barrios de quinteiro pechado: Rexurdiron nas décadas dos 80 e 90. Teñen menor densidade e danlle 

un uso colectivo ao patio, ben privado (xardíns, xogos infantís, piscina) ou ben público (prazas). 



- Áreas de vivenda unifamiliar: Xorden na periferia a partir dos 80, favorecidos por unha clase media 

que desexa o contacto coa natureza e polo uso do automóbil. Presentan trama aberta, edificación 

individual e uso do solo fundamentalmente residencial. 

 

b) Áreas industriais e de equipamento da periferia : Localízanse xunto ás principais vías de acceso á 

cidade, buscando á proximidade urbana e o solo abundante a prezo alcanzable. 

- As áreas industriais inclúen polígonos industriais das décadas 50 e 60, que nalgúns casos se 

rehabilitaron para acoller novas empresas. Tamén inclúen espazos industriais novos, como parques 

empresariais e tecnolóxicos, en áreas de gran calidade ambiental; ou polígonos de naves acaroadas, 

destinadas a empresas con menos recursos. 

- As áreas de equipamento son froito da actual descentralización das actividades económicas cara a 

periferia urbana. As máis frecuentes son grandes superficies comerciais, centros escolares, sanitarios 

e administrativos e outros servizos. 

3.2- Os cambios no centro urbano (degradación/ rehabilitación) 

 Na actualidade, os cascos históricos son áreas urbanas complexas que padecen diferentes 

problemas. A súa solución abórdase mediante políticas de rehabilitación integrada, que inclúe aspectos 

morfolóxicos, funcionais e sociais. 

- O trazado das rúas resulta inapropiado para o tráfico moderno e provoca saturación. Para solucionar o 

problema, as rúas fixéronse peonís e ensancháronse e axardináronse as prazas, co fin de recuperalas como 

lugar de asueto. 

- A edificación sofre a deterioración dalgúns edificios históricos e o contraste entre barrios. Nalgúns perdura 

a deterioración e están ocupados por persoas de baixos ingresos. Outros teñen vivendas novas ou 

rehabilitadas, de prezo elevado, ocupados por xente con alta renda que valoran o prestixio dos lugares 

históricos e a proximidade ao traballo ou aos centros de ocio e cultura. Neste contexto, rehabilítanse os 

edificios históricos, destinados ás veces a novos usos, e rehabilítanse as vivendas particulares, procurando 

que non supoña un encarecemento que expulse aos grupos populares. 

- Os usos do solo reducen a tradicional multifuncionalidade. Os barrios degradados perden os seu usos 

tradicionais, como o comercio de artigos cotiáns ou os pequenos talleres, e instálanse outros relacionados 

con actividades implantadas polos inmigrantes (almacenistas, venda de produtos baratos, restaurantes 

exótico). Os sectores renovados, en cambio, especialízanse en usos terciarios. Fronte a este problema, as 

políticas de rehabilitación promoven novos usos, como a recuperación do comercio tradicional e o uso 

cultural e turístico. 

- Socialmente, a mestura social propia dos cascos antigos substitúese por unha progresiva polarización social, 

que se trata de paliar fomentando a instalación das clases medias. 

 

3.3- Cambios de uso no solo urbano 

 Ademais dos cambios mencionados nos usos do centro, actualmente son moi importantes os que 

afectan aos antigos ensanches burgueses e barrios industriais. 

 Co paso do tempo, os ensanches foron verticalizándose e densificando e, nos usos do solo, 

comezaron a aparecer funcións terciarias; así, acabou producíndose unha división entre unha área 

residencial e cara para a burguesía e un sector terciarizado dominado por comercios e oficinas. Na 

actualidade, algunhas zonas envellecidas de boa accesibilidade foron obxecto de obras de modernización de 

inmobles e de embelecemento, co fin de atraer as actividades máis especializadas do sector terciario. 

 As antigas zonas industriais e barrios obreiros, co actual crecemento urbano, quedaron nunha 

posición máis céntrica no espazo urbano, que revalorizou o solo que ocupan e que propiciou os seguintes 

cambios: 



- Nas zonas industriais anticuadas ou en crise, produciuse un proceso de baleirado industrial. Nas 

áreas máis valoradas o solo foi ocupado por usos terciarios (centros comerciais ou recreativos, 

campus universitarios, museos) ou por residenciais, xeralmente con substitución da antiga 

poboación residente por outra de maior poder adquisitivo. Nas zonas menos valoradas, quedan 

terreos edificables ou inmobles abandonados que esperan iniciativas para ser reutilizados. 

- Nos antigos barrios obreiros, os sectores máis apreciados remodeláronse e revalorizáronse. Os 

menos accesibles e desorganizados mantéñense como espazos marxinais, cuxa deterioración se 

acentúa. 

 

4- IMPACTO AMBIENTAL DA URBANIZACIÓN 

Concrétase en diversos aspectos: 

 A existencia dun microclima urbano, caracterizado por temperaturas e precipitacións máis altas que 

as do campo circundante. A cidade é un foco calorífico ou illa de calor, ocasionada polo tráfico, as 

calefaccións e a industria, que se acentúa porque os materiais de construción urbanos reteñen máis 

a calor e as paredes verticais dos edificios reflicten a radiación solar cara o solo. As precipitacións 

tamén son superiores, pois a a calor reforza o ascenso do aire e as partículas do po favorecen a súa 

condensación. 

 A contaminación atmosférica debida ao tráfico e ás calefaccións crea unha campá de de po e fume 

que afecta á saúde, ás plantas e aos edificios. Fronte a este problema foméntase o transporte 

colectivo e o aforro enerxético. 

 Os altos niveis de ruído que adoitan rexistrarse nas cidades provocan trastornos como insomnio, 

cefaleas e xordeira. Actualmente, case todos os concellos toman medidas, como a instalación de 

paneis antirruído, a ordenación do tráfico e a regulación dos establecementos sonoros. 

 A produción e a eliminación de residuos xera algúns problemas. As augas fecais urbanas, nalgúns 

casos, só reciben unha depuración parcial antes de ser vertidas aos ríos ou ao mar, polo que é 

necesario crear instalacións de depuración integral. Ademais, as cidades producen un elevado 

volume de residuos sólidos, como o lixo e refugallos industriais, que se enterran ou queiman en en 

vertedoiros de lixo, provocando en ocasións un grave impacto ambiental. Para mitigar este 

problema, foméntase a redución, a recuperación e a reciclaxe dos residuos. 

 A desaparición de espazos verdes do interior e do contorno urbano aumenta a conxestión das 

cidades. Para solucionalo, remodélanse espazos urbanos instalando neles prazas e xardíns e créanse 

espazos protexidos no contorno urbano. 

 Consumo crecente de auga e enerxía. É necesario promover o aforro. 


