
TEMA 11 O SISTEMA URBANO 

ESQUEMA DA UNIDADE  
 
2.1. O proceso de urbanización en España.  

2.1.1. Concepto de cidade.  
2.1.2. Axentes sociais urbanos.  
2.1.3. Urbanismo e ordenación do territorio.  
2.1.4. Morfoloxía urbana (tipos de planos).  
2.1.5. Funcións urbanas.  

2.2. Fenómeno urbano en España.  
2.2.1. A cidade preindustrial,  
2.2.2. A cidade industrial,  
2.2.3. A cidade postindustrial.  
2.2.4. Xerarquías e redes urbanas en España.  

2.3. Transformacións recentes na estrutura das cidades.  
2.3.1. Cidade difusa.  
2.3.2. Os cambios no centro urbano (degradación /vs/ rehabilitación).  
2.3.3. Cambios de uso no solo urbano.  

2.4. Impacto ambiental da urbanización.  
 
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.  

 
 
 
 
 



VOCABULARIO  
 

ÁREA SUBURBANA: Espazo da periferia urbana adxacente á cidade pero que forma parte 

dela. 

ÁREA METROPOLITANA: Zona de influencia dunha metrópole caracterizada polo estilo de 

vida urbano e as intensas relación económicas e sociais coa cidade central desta área. 

CUALIFICACIÓN DO SOLO: En España considérase chan urbano aquel que conte con acceso 

rodado, abastecemento de auga, evacuación de augas residuais (alcantarillado) e 

subministro de enerxía eléctrica; en oposición a este temos o chan rural no cal non se 

pode edificar. Os Plans Xerais de Ordenación Urbana (PXOU) deseñados polos concellos 

son os encargados de facer esta clasificación; eles establecen tamén o chan urbanizable 

que son aquelas zonas cara a onde se prevé que medren as nosas cidades. 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANO (PXOU): Realizado polos concellos é o 

instrumento básico para a ordenación urbanística integral do municipio, nel establécese a 

clasificación do solo e os seus usos, as normas de edificación, delimitación de espazos 

verdes, rede viaria etc.., ó mesmo tempo intenta loitar en contra da especulación 

urbanística. 

UNIDADE VECIÑAL DE ABSORCIÓN (UVA): Son barriadas de protección oficial, con 

vivendas prefabricadas que se construíron con carácter provisional (como máximo para 

cinco anos) pero que en moitos casos permaneceron durante décadas. 

XENTRIFICACIÓN: Mellora na calidade da vivenda nun barrio dunha cidade asociada a un 

cambio na composición social do seu vecindario; as clases sociais de baixos ingresos 

desprázanse a outros lugares máis asequibles e son substituídas por familias de ingresos 

máis altos. 

 


