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Cronoloxía e cascada de planificación 
estratéxica da AUE. 
Fonte: elaboración propia
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1.1 ANTECEDENTES

A Axenda Urbana Española (AUE) preséntase como un novo instrumento de gobernanza, que 
de xeito intencionado non ten nesta fase inicial financiamento directo. Como Política Nacional Ur-
bana, propón unha visión integrada, holística e transversal de vilas e cidades para achegarse a un 
desenvolvemento sostible e integrado dende as perspectivas económica, social e medioambien-
tal, atravesado por sistemas de participación e de mellora da gobernaza. A metodoloxía proposta 
pola AUE perfílase como o paraugas do que deben derivar as posibilidades de financiamento en 
forma de candidaturas, non só a fondos europeos, senón tamén estatais ou autonómicos. Os 
Plans de Acción Local, ademais de servir para unha implantación efectiva da AUE a nivel territo-
rial, permitirán ás administracións locais contar cun arquivo de proxectos e actuacións concretas 
que poidan ser abordadas de xeito material, pero previamente pensadas de forma integral e 
participada.

Aínda que os Plans de Acción Local parecen ser os instrumentos chamados a substituír ás Es-

tratexias DUSI, vemos que non parten, pois, dos mesmos postulados. En demasiadas ocasións, 
as candidaturas das Estratexias DUSI careceron de estratexia, limitándose a xustificar unha serie 
de investimentos vencellados aos catro obxectivos temáticos nos que estaba permitido o investi-
mento. As poucas posibilidades ás que se podía dedicar financiamento condicionou en ocasións, 
tamén, a análise e diagnose previa, resultando unha estratexia non tan integrada como o seu 
nome indica.

Porén, podemos dicir que a Estratexia DUSI “Ponteareas, Hábitat Saudable”, recoñecida pola 
Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo, foi realizada dende unha óptica ampla que abarca 
retos máis alá dos inicialmente propostos pola convocatoria EDUSI. A aposta pola saúde das e 
dos habitantes, tocando temáticas como a perda de poboación ou a capacidade produtiva do 
territorio, supera os catro obxectivos temáticos aos que tiña que ceñirse a candidatura para o 
MFP 2014-2020. Aínda así, o obrigatorio encadre nestes obxectivos fai que algunhas posibles 
liñas estratéxicas e actuacións quedaran necesariamente fóra dos investimentos elixibles no seu 
momento. Por outra banda, a pandemia causada polo COVID-19 fai máis vixente que nunca a Imaxe aérea de Ponteareas

Fonte: Concello de Ponteareas

“os Plans de Acción 
Local parecen ser 
os instrumentos 
chamados a substituír 
ás Estratexias DUSI”
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continuidade dunha estratexia que fai da saúde o seu leit motiv. 

Por todo isto, o Plan de Acción Local da AUE preséntase como un marco axeitado onde re-si-
tuar as prioridades de Ponteareas cunha maior flexibilidade (en canto aos obxectivos aos que se 
pode atender, ao horizonte temporal, e as administracións e axentes aos que se pretente implicar) 
dende a continuidade do traballo xa iniciado no 2015.

1.2 OBXECTO E OBXECTIVOS

O obxecto desta fase de traballo intermedia entre a EDUSI e o Plan de Acción Local é obter 
unha diagnose actualizada e un Marco Estratéxico básico co que iniciar un novo proceso de 
reflexión e participación pública de todos os axentes que interveñen na cidade de xeito previo á 
redacción do Plan de Acción Local, que deberá completarse cunha proposta de implementación, 
financiamento e seguimiento. 

A proposta metodolóxica que se establece ten a vontade de trascender o ámbito territorial 
de Ponteareas e ser replicable para outros municipios españoles de similar rango poboacional 
(20.001-50.000 habitantes), especialmente que xa contaran con unha estratexia DUSI no MFP 
2014-2020. A importancia das vilas e cidades de pequeno ou mediano tamaño está a ser crucial 
nestes momentos. O auxe do teletraballo, acelerado pola irrupción da pandemia, e a procura de 
formas de vida máis tranquilas e saudables sen renunciar aos servizos e bondades das cidades, 
fan que se poida prever que nos vindeiros anos as áreas urbanas de tamaño intermedio cobren 
un papel destacado no desenvolvemento urbano. Ponteareas, como municipio que xa leva anos 
traballando con visión estratéxica e integrada na cuestión da mellora da saúde para os seus habi-
tantes, pode servir de guía para que outras entidades locais poidan inspirarse na súa experiencia. 
Contar con modelos e traballar de forma colaborativa é especialmente importante no caso das 
administracións locais de tamaño reducido, que non contan cos mesmos recursos humanos e 
financeiros das grandes cidades 

O obxectivo deste traballo preparatorio é facilitar a incorporación no futuro Plan de Acción 
Local de Ponteareas o coñecemento acumulado e as propostas que xa existen na Corporación 
municipal, aliñando a acción de goberno coa metodoloxía proposta na Axenda Urbana Española 
e polo tanto cos obxectivos dos instrumentos de planificación internacional como son a Axenda 
2030 e a Nova Axenda Urbana. De xeito complementario, engádense tres capítulos finais onde se 
delimita un marco estratéxico específico para Ponteareas, que reforza e amplía a idea de “hábitat 
saudable”, e unha serie de recomendacións e guías para a redacción do futuro Plan de Acción 
Local do municipio.

1.3 METODOLOXÍA

Para o desenvolvemento da análise e diagnose, estruturouse a información seguindo os dez 
ámbitos correspondentes aos dez obxectivos estratéxicos marcados pola AUE. Tendo en conta 
que as Axendas Urbanas están a dar os seus primeiros pasos a nivel local, seguir a mesma 
configuración marcada polo documento de referencia a nivel estatal facilita que o esquema sexa 
comparable, e mesmo replicable, para outros municipios similares.

“O obxecto desta fase 
de traballo intermedia 
entre a EDUSI e o 
Plan de Acción Local 
é obter unha diagnose 
actualizada”

Imaxe da Praza do Bugallal
Fonte: elaboración propia
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poderán ser considerados para o momento da redacción do Plan de Acción Local.

En segundo lugar, o análise cualitativo aliña co marco estratéxico da AUE as operacións le-
vadas a cabo ou en proceso de implementación no marco da Estratexia DUSI Hábitat Saudable 
e do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES). As accións levadas a cabo na 
EDUSI inciden, de maneira xeral, en máis dun obxectivo específico e incluso estratéxico da AUE, 
pero para abordar esta tarefa seguiuse o criterio de realizar o encaixe atendendo ao grao de 
coincidencia co obxectivo específico e temático no que foron formuladas esas liñas de actuación, 
como se pode ver na táboa incluída ao final deste apartado. O carácter destas accións, seguindo 
o esquema da AUE, pode ser normativo, de planificación, de gobernanza, de financiamento ou de 
difusión. Dentro deste punto seguinte punto recóllense tamén se existen estudos e documentos 
de planificación previos e ás cuestións relativas á gobernanza, onde se enumeran os axentes con 
incidencia específica no ámbito de análise.

Por cada un destes ámbitos de análise, o análise cuantitativo recolle os datos descritivos 
relacionados proporcionados polo Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana para 
o municipio de Ponteareas, ofrecendo tamén as medias a nivel provincial, galego e concellos 
galegos de similar rango (20.000 - 50.000 habitantes). Esta comparativa pode axudar a situar os 
datos de Ponteareas, pero non pretende establecer un xuízo de valor. Un indicador que presente 
un mellor valor non indica necesariamente que este sexa axeitado, xa que podemos partir de un 
dato moi negativo, ou viceversa. A esta limitación engádese a que presenta o traballo con medias 
estatísticas, que poden ser o resultado de valores situados nun e outro extremo. É necesario pun-
tualizar que os datos relativos a planeamento urbanístico e áreas de desenvolvemento refírense 
ás Normas Subsidiarias e non ao PXOM de próxima aprobación, polo que deben ser interpreta-
dos con cautela. Os indicadores propostos polo Ministerio serán complementados cunha enume-
ración dos datos dispoñibles no banco municipal de datos do Instituto Galego de Estatística, que 

Imaxe de camiño xunto ao Regato da 
Venda
Fonte: elaboración propia
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Para finalizar, desagregouse o DAFO realizado na EDUSI en cada unha das temáticas de aná-
lise, ampliándoo coa lectura dos datos descritivos no apartado correspondente ás conclusións, e 
que remata cunha relación dos principais retos a abordar no ámbito.

A modo resumo, a ficha de cada obxectivo estratéxico ten o seguinte esquema:

1. Estudo cuantitativo: Datos Descritivos relacionados e lectura dos mesmos

2. Estudo cualitativo: Accións municipais implementadas/en curso, estudos e documentos de 
planificación e axentes clave

3. Conclusións: Factores favorables e desfavorables, retos a abordar e medidas iniciais.

Para definir o Marco Estratéxico Básico do futuro Plan de Acción Local da Axenda Urbana de 
Ponteareas, aliñáronse as 120 operacións propostas dende o Goberno municipal segundo os 
obxectivos estratéxicos, obxectivos específicos e liñas da actuación da AUE pero estruturados 
a través de seis eixos específicos da formulación local que enfatizan a saúde e os cuidados 
como obxectivos principais da estratexia. As 120 operacións estrutúranse en fichas coa seguinte 
información: Acción a implementar, carácter, liña de actuación, obxectivo específico e obxectivo 
estratéxico da AUE no que se enmcarca, prazo, outros axentes e eixo de intervención local.
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Vista aérea.
Fonte: Concello de Ponteareas
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OBXECTIVO ESPECÍFICO EDUSI LIÑA DE ACTUACIÓN EDUSI OBXECTIVO ESPECÍFICO AUE OBXECTIVO ESTRATÉXICO AUE

OE.2.3.3. PROMOVER LAS TECNOLO-
GÍAS DE LA INFORMACIÓN EN ESTRATE-
GIAS URBANAS INTEGRADAS, INCLUYEN-
DO LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
LOCAL Y SMART CITIES

L01 Modernización da administración local 
e dos servizos públicos a través das TICs

10.2. Asegurar a particpación cidadá, a 
transparencia e favorecer a gobernanza mul-
tinivel.

10. MELLORAR OS INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN E A GOBERNANZA 

L02 Impulsar actuacións para catalogar a 
vila como unha smart city

9.1. Favorecer a sociedade do coñecimen-
to e avanzar cara o desenvolvemento das ci-
dades intelixentes (Smart cities).

9. LIDERAR E FOMENTAR A INNOVA-
CIÓN DIXITAL

L03 Fomento do desenvolvemento sostible 
do medio rural mediante o uso de novas tec-
noloxías

9.2. Fomentar a Administración electrónica 
e reducir a fenda dixital.

9. LIDERAR E FOMENTAR A INNOVA-
CIÓN DIXITAL

OE.4.5.3. MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y AUMENTO DE LAS ENER-
GÍAS RENOVABLES EN LAS ÁREAS URBA-
NAS

L04 Planes de mellora da eficiencia ener-
xética en edificios e en instalacións municipais

4.1. Ser máis eficientes enerxéticamente e 
aforrar energía.

4. FACER UNHA XESTIÓN SOSTIBLE 
DOS RECURSOS E FAVORECER A ECONO-
MÍA CIRCULAR

L05 Implantación de sistemas de aproveita-
mento de biomasa

4.1. Ser máis eficientes enerxéticamente e 
aforrar energía.

4. FACER UNHA XESTIÓN SOSTIBLE 
DOS RECURSOS E FAVORECER A ECONO-
MÍA CIRCULAR

OE.4.5.1. FOMENTO MOVILIDAD URBA-
NA SOSTENIBLE: TRANSPORTE COLEC-
TIVO, CICLISTA, PEATONAL, MOVILIDAD 
ELÉCTRICA Y ENERGÍAS LIMPIAS

L06 Implantación de sistemas de mobilida-
de urbana sostible e fomento da vida saudable 5.1 Favorecer a cidade de proximidade. 5. FAVORECER A PROXIMIDADE E A MO-

BILIDADE SOSTIBLE

OE.6.3.4. PROMOVER LA PROTECCIÓN, 
FOMENTO Y DESARROLLO DEL PATRIMO-
NIO CULTURAL Y NATURAL DE LAS ÁREAS 
URBANAS, EN PARTICULAR LAS DE INTE-
RÉS TURÍSTICO

L07 Actuacións de promoción da paisaxe 
cultural e natural e do patrimonio inmaterial 1.2. Conservar e mellorar o patrimonio na-

tural e cultural e protexer a paisaxe.

1. ORDENAR O TERRTORIO E FACER 
UN USO RACIONAL DO SOLO, CONSERVA-
LO E PROTEXELO 

OE.6.5.2. ACCIONES INTEGRADAS DE 
REVITALIZACIÓN DE CIUDADES, DE MEJO-
RA DEL ENTORNO URBANO Y SU MEDIO 
AMBIENTE

L08 Operacións de recuperación e cone-
xión de zonas verdes

1.3. Mellorar as infraestruturas verdes e 
azuis e vinculalas co contexto natural.

1. ORDENAR O TERRTORIO E FACER 
UN USO RACIONAL DO SOLO, CONSERVA-
LO E PROTEXELO 

L09 Operacións de mellora da imaxe urba-
na

2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade 
universal dos espazos públicos. 

2. EVITAR A DISPERSIÓN URBANA E RE-
VITALIZAR A CIDADE EXISTENTE 

OE.9.8.2 REGENERACIÓN FÍSICA, ECO-
NÓMICA Y SOCIAL DEL ENTORNO URBANO 
EN ÁREAS URBANAS DESFAVORECIDAS A 
TRAVÉS DE ESTRATEGIAS URBANAS IN-
TEGRADAS

L10 Revitalización da economía social, 
nova orientación cara actividades de produ-
ción e comercio sostible

7.1. Buscar a productividade local, a xera-
ción de emprego e a dinamización e diversifi-
cación da actividade económica. 

7. IMPULSAR E FAVORECER A ECONO-
MÍA URBANA

L11 Rexeneración urbana / recuperación e 
actualización do patrimonio tradicional

6.2. Buscar a igualdade de oportunidades 
desde unha perspectiva de xénero, idade e 
capacidade.

6. FOMENTAR A COHESIÓN SOCIAL E 
BUSCAR A EQUIDADE

L12 Inclusión activa e loita contra a discri-
minación

8.2. Garantizar o acceso á vivenda, espe-
cialmente dos colectivos máis vulnerables. 8. GARANTIZAR O ACCESO  VIVIENDA

Correspondencia entre os obxectivos 
específicos e liñas de actuación da 
EDUSI e obxectivos específicos e estra-
téxicos da AUE. Con este marco como 
guía encádranse as distintas operacións 
da EDUSI nas liñas de actuación da 
AUE por cada ámbito.
Fonte: elaboración propia





TERRITORIO, PAISAXE E 
BIODIVERSIDADE

ámbito 1
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Obxectivo estratéxico
1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo

Obxectivos específicos
OE 1.1. Ordenar o solo de maneira compatible co seu contorno territorial.
OE 1.2. Conservar e mellorar o patrimonio natural e cultural e protexer a paisaxe.
OE 1.3. Mellorar as infraestruturas verdes e azuis e vinculalas co seu contexto natural.

1.1 ANÁLISE CUANTITATIVA

No tocante aos datos descritivos para o OE 1, móstranse unha serie de indicadores com-
parativos entre diferentes niveis territoriais (provincia de Pontevedra, municipios con cifras de 
poboación entre 20000 e 50000 habitantes e por último para toda a Comunidade Autónoma de 
Galicia), que axudarán ao lector a situar e a contextualizar a Ponteareas en función dunha serie 
de temáticas territoriais dentro de cada Obxectivo Estratéxico da Axenda Urbana Española.

Este primeiro cadro, que se corresponde co primeiro OE, ten que ver coa ordenación do terri-
torio de cara a facer un uso racional do solo (conservalo e protexelo). É importante tamén sinalar 
que os indicadores están directamente relacionados entre si. Por exemplo, neste caso, os indi-
cadores demográficos, están directamente relacionados cos indicadores de cobertura terrestre, 
de planeamento e desenvolvementos urbanos, de infraestruturas, ou de ocupación entre outras. 
Esta relación entre indicadores está presente en todos os cadros de indicadores dos OE deste 
documento.  

Ponteareas, nun período de 10 anos (2006-2016) tivo unha variación de poboación dun 
2,15%. Esta cifra é relativamente elevada se a comparamos coa media provincial e galega, que 
se sitúan en 0.34% e -0.42% respectivamente, mentres que para o grupo de municipios de entre 
20000 e 50000 habitantes a media de Ponteareas é baixa, xa que neste grupo de municipios, o 
crecemento foi dun 5.01%. 

Por outra banda, ao contrario do que cabería agardar (polo crecemento demográfico de Pon-
teareas) os indicadores de superficie de cobertura artificial e de cultivos queda moi por debaixo 
das medias municipais, provinciais e autonómicas, mentres que no que respecta ás superficies 
de zona forestal e dehesa, superficies de explotación agraria e forestal, superficie de solo non 
urbanizable e superficie verde, as cifras de Ponteareas superan aos tres niveis territoriais cos 
que se está comparar (unicamente o conxunto galego supera a Ponteareas en superficie verde). 

No seguinte grupo de indicadores é onde Ponteareas marca a diferencia con respecto aos 
outros ámbitos territoriais. Son os indicadores que teñen que ver con ocupación, densidades e 
novos desenvolvementos residenciais. A densidade de poboación en solo urbano, que se mide 
a través do número de habitantes por hectárea de superficie de solo urbano é para o ámbito de 
estudio de 240,32 hab/ha, moi por riba do resto de ámbitos que se sitúan entre 40 e 80 hab/ha. 
Os seguintes catro indicadores non deixan lugar a dúbidas e as cifras de Ponteareas sextuplican 

“Ponteareas, nun 
período de 10 anos 
(2006-2016) tivo 
unha variación 
de poboación dun 
2,15%. Esta cifra é 
relativamente elevada 
se a comparamos 
coa media provincial 
e galega, mentres 
que para o grupo 
de municipios de 
entre 20000 e 50000 
habitantes a media de 
Ponteareas é baixa
”
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neste caso as dos outros tres ámbitos territoriais, en canto a densidade de vivenda por superficie 
de solo urbano, porcentaxe de áreas de solo de desenvolvemento respecto ao total de solo urba-
no, de solo urbanizable delimitado respecto ao total de solo urbano, e superficie de solo previsto 
para uso residencial respecto ao total de solo urbano.

Os seguintes grupos de indicadores están referidos ás infraestruturas de transporte, á varia-
ción de vivendas e e fogares e ao planeamento urbanístico. No primeiro grupo Ponteareas sitúa-
se por detrás dos outros tres ámbitos territoriais, no que se refire a superficie de infraestrutura de 
transportes. O crecemento do número de vivendas e de fogares son similares, o que suxire un 
crecemento do parque edificatorio axustado á realidade. No que se refire á figura de planeamento 
vixente, a do ámbito de estudio sitúase no 1995, mentres para a provincia é 1948, para Galicia 
1982, e para o resto de concellos entre 20000 e 50000 habitantes o ano da figura de planeamento 
vixente é 2001. Con respecto aos datos sobre planeamento e desenvolvemento urbanístico, debe 
terse en conta que se refiren ás Normas Subsidiarias, estando próxima a aprobación do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal no concello.

Imaxe aérea do río Tea ao seu paso 
por Ponteareas.
Fonte: Concello de Ponteareas

DATO MUNICIPIO PROVINCIA 20-50 MIL CCAA
D.01. Variación da poboación 2006 – 2016 (%) 2,15 0,34 5,01 -0,42
D.02.a Superficie de cobertura artificial por municipio (%) 0,94 7,30 8,82 6,51
D.02.b Superficie de cultivos por municipio (%) 13,41 22,44 25,32 26,43
D.02.c. Superficie de zona forestal por municipio (%) 68,24 55,82 53,80 56,86
D.03.a Superficie municipal destinada a explotacións agrarias e forestais (%) 0,11 0,05 0,07 0,09
D.03.b Superficie destinada a explotacións agrarias e forestais respecto ao solo urbano e urbanizable (%) 6,11 1,49 2,33 3,03
D.04 Superficie de solo non urbanizable (%) 98,07 80,89 84,84 82,37
D.05. Superficie verde por cada 1.000 habitantes 2,78 2,32 2,50 3,14
D.06. Densidade de poboación en solo urbano. Número de habitantes por hectárea de superficie de solo urbano (hab./ha) 240,32 63,15 78,30 43,25
D.07. Superficie de suelo urbano mixto discontinuo sobre suelo urbano mixto total (%) 38,25 60,15 59,53 56,53
D.08. Densidade de vivenda por superficie de solo urbano (Viv/ha) 129,71 33,38 41,79 24,17
D.ST.02. Porcentaxe de áreas de solo en desenvolvemento respecto ao total do solo urbano (%) 165,39 34,30 63,10 28,50
D.ST.03. Porcentaxe de solo urbanizable delimitado respecto ao total do solo urbano (%) 146,12 28,65 51,66 23,58
D.ST.04. Superficie de solo previsto para uso residencial respecto ao total de solo urbano (%) 160,37 25,22 43,14 20,07
D.ST.05. Porcentaxe de áreas de solo en desenvolvemento de uso actividades económica (industrial ou terciario) respecto ao 
total de solo urbano (%) - 12,28 18,52 11,59

D.17.a. Superficie de infraestruturas de transporte (ha) 97,31 114,03 177,66 116,06
D.17.b. Porcentaxe de superficie de infraestruturas de transporte respecto ao término municipal (%) 0,78 1,67 2,24 1,59
D.32. Variación do número de fogares 32,18 24,21 33,58 21,84
D.33. Crecemento do parque de vivenda 33,96 29,33 31,47 28,81
D.ST.06. Porcentaxe de vivendas previstas en áreas de desenvolvemento respecto ao parque de vivenda existente (%) 21,41 19,50 28,76 22,89
D.ST.07 Número de vivendas previstas en áreas de desenvolvemento por cada 1.000 habitantes 115,55 119,06 153,37 137,10
D.37. Figura de planeamento urbanístico vixente no municipio NNSS
D.38. Data da figura de planeamiento urbanístico vixente 1995 1948 2001 1982
D.39. Axenda urbana, planeamento estratéxico e Smart cities

valor inferior ao municipal

valor superior ao municipal
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1.2 ANÁLISE CUALITATIVA

Accións implementadas ou en curso aliñadas coa AUE

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 1.1. Ordenar o solo de maneira compatible co seu contor-
no territorial.

Non ten accións en marcha relacionadas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 1.2. Conservar e mellorar o patrimonio natural e cultural e 
protexer a paisaxe.

LIÑA ESTRATÉXICA

Elaborar estratexias para mellorar e poñer en valor o patrimonio cultural (tanto nos 
seus aspectos tanxibles como intanxibles -formas de vida, tradicións, etc-) e a paisaxe 
urbana e rural, co fin de desenvolver todo o seu potencial e garantir un nivel adecuado 
de conservación e mantemento.

Acción implementada ou en 
marcha Recuperación da nave de Aceiros do Tea S.A.

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES
Acción implementada ou en 
marcha Mellora da senda do Tea

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES
Acción implementada ou en 
marcha Conexión das sendas peonís co entorno urbano.

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincu-
larlas con el contexto natural.

LIÑA ESTRATÉXICA

Incorporar á planificación e á xestión urbanística o concepto de infraestructuras verdes 
urbanas, como solucións multifuncionais basadas na natureza, que permiten atender 
aos problemas urbanos. Non só constitúen a mellorar a biodiversidade, senón que loi-
tan contra o cambio climático, tanto no ámbito da reducción de emisións GEIs, como na 
adaptación local. Por último, contribúen ao ocio e disfrute cidadán. Este tipo de infraes-
truturas son por tanto, claves para a comprensión e xestión do metabolismo urbano.

Acción implementada ou en 
marcha Reforma da praza Bugallal

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES
Acción implementada ou en 
marcha Reforma da rúa Dr. Fernández Vega

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Estudos e documentos de planificación

Con respecto aos estudos e documentos de planificación que afectan ao ámbito da ordena-
ción do territorio en Galicia, en primeiro lugar temos as Directrices de Ordenación do Territorio, 
aprobadas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia 

Vista aérea da Ponte dos Remedios

Fonte: Concello de Ponteareas
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no 2011. No que fai referencia ao Concello de Ponteareas, e como xa se manifesta na memoria 
xustificativa do PXOM en tramitación, este non se inclúe especificamente na  denominada  área  
metropolitana  Vigo - Pontevedra,  nin  no  sistema  urbano  intermedio,  nin  nos  nodos  para  o  
equilibrio  do  territorio.  Porén, como se recoñece tanto no Plan Xeral en tramitación como noutros 
documentos como o Estudo de Mobilidade redactado no 2017, Ponteareas sitúase na segunda 
coroa da área funcional de Vigo, no extremo dun notable eixo de descentralización e expansión 
da cidade central, e ocupando un espazo central a nivel comarcal (Condado-Paradanta). Debido 
a este papel dual sufriu unha importante reconversión como cidade de servizos e experimentou 
un importante incremento do seu tecido residencial.

O análise do medio físico contido na EDUSI recoñécelle ao municipio unha estrutura territorial 
reticular definida pola súa ubicación no val do río Tea. O espazo central do val é ocupado polo 
casco urbano, polo que discorre o río Tea de norte a sur. O río vertebra o Concello e xera unha 
importante actividade de ocio e tempo libre na súa contorna. Está incluido na relación de LIC “Río 
Tea” e é o elemento principal dun anel verde que rodeará a cidade, previsto tanto polo PXOM 
como contemplado na EDUSI

Gobernanza e axentes chave

Dentro do Goberno municipal, este ámbito de análise relaciónase principalmente coa Con-
cellería de Medio Ambiente, aínda que tamén está estreitamente vencellada á Concellería de 
Facenda, Medio Urbano, Seguridade Cidadá, Emerxencias e Urbanismo e á Concellería de Vías, 
Obras, Alumeado e Urbanismo nas parroquias.

Noutros niveis administrativos, a Confederación Hidrográfica, a Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Vivenda e o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico poden 
xogar un papel primordial neste ámbito concreto.

Ademais, na vila existen outros axentes relevantes no ámbito da ordenación do territorio nos 
que podemos citar:

• ADENCO (Asociación Ecologista)
• Plataforma Defensa Rio Tea
• CC.MM En Man Común
• CC. Traídas de Augas e Veciñais
• Asociación de Empresarios do Condado

1.3 CONCLUSIÓNS

Factores desfavorables e favorables nesta materia

Factores desfavorables
Escaso coñecemento do patrimonio natural e cultural de elevado valor e necesidade de 

actuacións de divulgación.
Alto risco de incendios forestais e pérdidas de solo asociadas a unha imaxe social deteriora-

da da actividade no sector primario
Porcentaxe de áreas de solo en desenvolvemento moi superior ás medias galega, provincial 

e de municipios similares.

Factores favorables
Alta productividade agraria e forestal, sendo unha zona con grandes recursos en biomasa.
Non existe unha gran presión sobre o medio natural que rodea á vila.
Existencia dun patrimonio natural, histórico e inmaterial de primeira magnitude
Densidade de poboación e vivendas en solo urbano elevada, o que indica un alto grado de 

compacidade urbana
Crecemento do parque de vivendas equilibrado co crecemento do número de fogares
Cobertura artificial do solo inferior á media autonómica, provincial e de municipios similares
Superficie agraria e forestal superior á media autonómica e provincial

Retos a abordar no ámbito da ordenación ao territorio

Ponteareas é un municipio privilexiado en canto á superficies verdes e forestais. Porén, a 
xestión das mesmas e a súa integración nos espazos de esparcemento aínda é feble. O desen-
volvemento de programas de rexeneración ambiental, incluíndo accións de difusión e concien-
ciación, é un dos retos claves a abordar nun futuro próximo. O cauce fluvial do Tea será o eixo 
estruturante dunha rede de camiños e sendas peonís e zonas verdes, cumprindo unha dobre 
función medioambiental como anel verde e como espazo destinado á mobilidade sostible e ao 
lecer. Non se debe esquecer a capacidade produtiva agraria e forestal do territorio, imprescindible 
para facer do mesmo un recurso vivo. 

Proponse, dende esta lectura, catro operacións enmarcadas neste obxectivo estratéxico, que 
poderán ser matizadas ou ampliadas na redacción do Plan de Acción Local:

1.1 Favorecer ás actividades forestais e agrícolas
1.2 Xestión de biomasa e medidas de prevención de incendios na superficie forestal
1.3 Valorización, difusión e recoñecemento da labor das Comunidades de Montes Veciñais 

en Man Común
1.4 Promoción dos espazos turísticos, de interese medioambiental e miradoiros: Picaraña,  

Guláns-Couso, Reibadetea-Xinzo, Alto do galleiro, Guillade



CONCELLO DE PONTEAREAS 19

Acción a implementar 1.2 Xestión de biomasa e medidas de prevención de 
incendios na superficie forestal

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

1.1. Ordenar o solo de maneira compatible co seu contorno territorial.
1.2. Conservar e mellorar o patrimonio natural e cultural e protexer a paisaxe.
1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto 
natural.

Liña estratéxica AUE

Realizar un adecuado aproveitamento dos montes dende o punto de vista da 
biomasa forestal con fins enerxéticos, como parte dunha estratexia para o 
impulso do desenvolvemento rural, a conservación dos usos tradicionais que 
favorezan a conservación dos espazos naturais e a prevención dos incendios.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes
Ministerio para a Transición Ecolóxica
Xunta de Galicia
Comunidades de Montes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 1.1 Favorecer as actividades forestais e agrícolas

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

1.1. Ordenar o solo de maneira compatible co seu contorno territorial.
1.2. Conservar e mellorar o patrimonio natural e cultural e protexer a paisaxe.
1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto 
natural.

Liña estratéxica AUE

Impulsar a máxina interconexión entre os ámbitos rural e urbano, fomentando 
a súa interdependencia mediante políticas económicas, medioambientais, 
sociais e de gobernanza, con medidas que favorezan as actividades forestais 
e agrícolas urbanas e periurbanas ordeadas, así como as gandeiras e as 
políticas de desenvolvemento rural sostible.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes
Iniciativa privada
Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 1.3 Valorizar, difundir e recoñecer a labor das Comuni-
dades de Montes Veciñais en Man Común

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

1.1. Ordenar o solo de maneira compatible co seu contorno territorial.
1.2. Conservar e mellorar o patrimonio natural e cultural e protexer a paisaxe.
1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto 
natural.

Liña estratéxica AUE

Realizar un adecuado aproveitamento dos montes dende o punto de vista da 
biomasa forestal con fins enerxéticos, como parte dunha estratexia para o 
impulso do desenvolvemento rural, a conservación dos usos tradicionais que 
favorezan a conservación dos espazos naturais e a prevención dos incendios.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Comunidades de Montes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Vista aérea do río Tea
Fonte: Concello de Ponteareas
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Acción a implementar
1.4 Promoción dos espazos turísticos, de interese 
medioambiental e miradoiros: Picaraña Guláns-Couso, 
Ribadetea-Xinzo, Alto do galleiro, Guillade)

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

1.1. Ordenar o solo de maneira compatible co seu contorno territorial.
1.2. Conservar e mellorar o patrimonio natural e cultural e protexer a paisaxe.
1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto 
natural.

Liña estratéxica AUE
Poñer en marcha campañas de difusión do patrimonio cultural e natural, para 
acadar unha auténtica cultura de pertenza basada no coñecemento, que se 
sume á súa utilización racional como recurso económico e turístico.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes
Ministerio para a Transición Ecolóxica
Xunta de Galicia
Comunidades de Montes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Vista aérea do Castelo de Sobroso
Fonte: Concello de Ponteareas
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MODELO DE CIDADE
ámbito 2
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Obxectivo estratéxico
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente.

Obxectivos específicos
2.1 Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano e a dotación 

de servizos básicos.
2.2 Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3 Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4 Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5 Impulsar a rexeneración urbana.
2.6 Mellorar a calidade e sostibilidade dos edificios.

2.1 ANÁLISE CUANTITATIVA

Os indicadores para medir este segundo obxectivo teñen que ver con dous ámbitos temáticos 
xerais: Planeamento, desenvolvementos urbanos e clasificación do solo; demografía e poboa-
ción; e por último vivenda e fogares.

Ao igual que no primeiro OE, a variación de poboación axúdanos a ter unha imaxe máis clara 
do que acontece en Ponteareas en termos de dispersión urbana e de posibles actuacións que 
contribúan a revitalizar o concello. Neste sentido, como xa se comentou, Ponteareas medra máis 
que a media provincial e galega, pero menos que o conxunto de municipios galegos de entre 
20000 e 50000 habitantes. Estas cifras axúdannos a entender e a contextualizar o resto de in-
dicadores demográficos, de planeamento e desenvolvemento urbano, e de vivendas e fogares.

O primeiro indicador que chama á atención é a densidade de poboación en solo urbano, me-
dido a través do número de habitantes por ha de superficie de solo urbano (hab/ha), no que Pon-
teareas sitúase moi por riba do resto de delimitacións territoriais con 240,32 hab/ha, quedando o 
resto de municipios entre 20000-50000 habitantes a moita distancia con 78,30 hab/ha. O mesmo 
acontece na densidade de vivendas por superficie de solo urbano, onde o ámbito de estudio 
conta con 129,70 viv/ha, quedando o seguinte ámbito a moita distancia con 41,71 viv/ha. Ambos 
indicadores definen con moita claridade a densidade poboacional existente en Ponteareas. Por 
outra banda, os indicadores que teñen que ver co planeamento urbano e coa clasificación do 
solo, onde Ponteareas destaca con respecto aos outros tres ámbitos territoriais xa están comen-
tados en detalle no anterior apartado. 

A continuación, pásase a indicadores demográficos, onde Ponteareas sobresae respecto ao 
resto de ámbitos xeográficos, polas súa estrutura demográfica menos envellecida o cal déixase 
ver en todos os indicadores que quedan baixo esta temática: indice de envellecemento, índice de 
senectude, porcentaxe de poboación estranxeira, índice de dependencia total, índice de depen-
dencia infantil, índice de dependencia de maiores. En conclusión, pódese afirmar que a estrutura 
demográfica menos envellecida que o resto de ámbitos (explicado en parte pola chegada de 
poboación estranxeira, cuxa cifra de novo se sitúa por riba do resto de ámbitos), da lugar a que 
haxa menos dependencia de poboación en idade avanzada, pero máis dependencia de poboa-
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ción nova, así como índices de envellecemento e senectude relativamente baixos. 

Por último, o cadro expón os indicadores que teñen que ver con vivendas e fogares, nos que 
Ponteareas queda situado en diferentes posicións con respecto ao resto de ámbitos territoriais. 
En variación no número de fogares, crecemento do parque de vivenda, porcentaxe de viven-
das secundarias e porcentaxe de vivendas previstas en areas de desenvolvemento respecto 

DATO MUNICIPIO PROVINCIA 20-50 MIL CCAACCAA
D.01. Variación da poboación 2006 – 2016 (%) 2,15 0,34 5,01 -0,42
D.06. Densidade da poboación en solo urbano. Número de habitantes por hectárea de superficie de solo urbano (hab./ha) 240,32 63,15 78,30 43,25
D.07. Superficie de solo urbano mixto discontinuo sobre solo urbano mixto total (%) 38,25 60,15 59,53 56,53
D.08. Densidade de vivenda por superficie de solo urbano (Viv/ha) 129,71 33,38 41,79 24,17
D.09. Compacidade urbana. Superficie construída total por superficie de solo (m2t/m2s) 3,28 0,84 1,05 0,65
D.10.a. Superficie construída de uso residencial por superficie de solo (m2t/m2s) 2,21 0,60 0,74 0,44
D.10.b. Superficie construída de uso residencial respecto ao total de superficie construída (%) 67,38 71,29 69,66 68,25
D.11. Complexidade urbana

D.12.a. Zonas verdes por habitante (m2/hab)

D.12.b. Densidade zonas verdes (%)

D.ST.01. Densidade de vivendas previstas nas áreas de solo de desenvolvemento (Viv/ha) 17,43 23,28 22,70 22,30
D.ST.02 Porcentaxe de áreas de solo en desenvolvemento respecto ao total do solo urbano (%) 165,39 34,30 63,10 28,50
D.ST.03 Porcentaxe de solo urbanizable delimitado respecto ao total do solo urbano (%) 146,12 28,65 51,66 23,58
D.ST.04 Superficie de solo previsto para uso residencial respecto ao total de solo urbano (%) 160,37 25,22 43,14 20,07
D.ST.05. Porcentaxe de áreas de solo en desenvolvemento de uso para actividades económicas (industrial ou terciario) 
respecto ao total de solo urbano (%)

- 12,28 18,52 11,59

D.14. Porcentaxe do parque edificatorio por municipio con una antigüidade anterior ao ano 2000 (%) 66,30 67,50 66,87 70,02
D.16.a.Calidade do silencio DÍA (%)

D.16.b.Calidade do silencio NOITE (%)

D.22.a. Índice de envellecemento da poboación (%) 17,34 21,96 19,48 24,20
D.22.b. Índice de senectude da poboación (%) 16,59 19,21 17,80 20,50
D.23. Porcentaxe de poboación estranxeira (%) 3,54 2,78 3,09 2,84
D.24.a. Índice de dependencia total (%) 49,27 54,20 50,80 57,50
D.24.b. Índice de dependencia infantil (%) 23,38 20,09 21,23 19,01
D.24.c. Índice de dependencia de maiores (%) 26,33 34,56 29,98 38,96
D.29. Número de vivendas por cada 1.000 habitantes 539,82 518,03 534,03 595,60
D.30. Tipoloxía de vivenda

D.31. Vivenda protexida

D.32. Variación do número de fogares 32,18 24,21 33,58 21,84
D.33. Crecemento do parque de vivenda 33,96 29,33 31,47 28,81
D.34. Porcentaxe de vivenda secundaria (%) 60,05 15,63 20,10 13,22
D.35. Porcentaxe de vivenda baleira (%) 10,70 11,80 13,34 15,49
D.ST.06. Porcentaxe de vivendas previstas en áreas de desenvolvemento respecto ao parque de vivienda existente (%). 21,41 19,50 28,76 22,89
D.ST.07 Número de vivendas previstas en áreas de desenvolvemento por cada 1.000 habitantes 115,55 119,06 153,37 137,10
D.37 Figura de planeamento urbanístico vixente no municipio NNSS

D.38 Data da figura de planeamento urbanístico vixente 1995 1948 2001 1982
D.39 Axenda urbana, planeamento estratéxico e Smart cities

valor inferior ao municipal

valor superior ao municipal

ao parque de vivendas existente, as cifras de Ponteareas quedan por riba do resto de ámbitos 
xeográficos. A relación destes indicadores cos indicadores demográficas é directa: un concello en 
crecemento demográfico, con estruturas máis rexuvenecidas, precisa unha bolsa de vivenda en 
expansión para darlle resposta a unha demanda crecente. Namentres en porcentaxe de vivendas 
baleiras e número de vivendas previstas en areas de desenvolvemento por cada 1000 habitantes, 
Ponteareas queda na última posición. 

“O primeiro indicador 
que chama á atención 
é a densidade de 
poboación en solo 
urbano, medido a 
través do número 
de habitantes por 
ha de superficie 
de solo urbano 
(hab/ha), no que 
Ponteareas sitúase 
moi por riba do resto 
de delimitacións 
territoriais”
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2.2    ANÁLISE CUANTITATIVA

Accións implementadas ou en curso aliñadas coa AUE 

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 2.1 Definir un modelo urbano que fomente a compacida-
de, o equilibrio urbano e a dotación de servizos básicos.

Liña estratéxica da AUE

Potenciar o uso do espazo público para a xeración de enerxías renovables, estable-
cendo recomendacións, ou incluso obligacións en función da superficie para conseguir 
dito obxectivo. (Exemplo: cubrición con placas fotovoltaicas dos espazos destinados a 
aparcamento de vehículos en superficie en solo urbano)

Acción implementada ou en 
marcha Instalación fotovoltaica na Praza de Abastos

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 2.2 Garantizar a complexidade funcional e diversidade de 
usos.

Non ten accións en marcha relacionadas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 2.3 Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos 
espazos públicos.

Liña estratéxica da AUE
Fomentar a diversidade, a calidade e a versatilidade dos espazos públicos; dotalos 
dun mobiliario adecuado e polivalente, convenientemente revisado e mellorar a súa 
estética, conservación e beleza. Atender á paisaxe urbana.

Acción implementada ou en 
marcha Reurbanización rúa San Roque

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Documento no que se encadra EDUSI PACES

Liña estratéxica da AUE
Eliminar barreiras arquitectónicas, persiguindo a maior autonomía das persoas con 
discapacidade ou con mobilidade reducida, mellorando a accesibilidade universal a 
espacios e equipamentos públicos, vivenda e servizos básicos.

Acción implementada ou en 
marcha Plan de accesibilidade nos espazos e edificios públicos

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Documento no que se encadra EDUSI PACES

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 2.4 Mellorar o medioambiente urbano e reducir a conta-
minación.

Non ten accións en marcha relacionadas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 2.5 Impulsar a rexeneración urbana.

Liña estratéxica da AUE Aproveitar o patrimonio cultural para realizar operacións de rexeneración urbana, 
porque é unha verdadeira oportunidade para a mesma.

Acción implementada ou en 
marcha Solicitude de declaración de ARI do Casco Vello de Ponteareas

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Estudos e documentos de planificación

Neste ámbito, podemos citar como principais documentos o PXOM en tramitación, as Normas 
Subsidiarias en vigor e a EDUSI “Ponteareas, Hábitat Saudable”. O planeamento urbanístico 
de Ponteareas está suspendido dende 2002, o que levou a unha paralización case absoluta do 
proceso de desenvolvemento urbano e a carencia de solo público para novos espazos libres 
ou equipamentos. A inminente aprobación do planeamento xeral permitirá contar coa base xu-
rídica para retomar o desenvolvemento do centro urbano, priorizando a compacidade fronte á 
dispersión, e protexendo o valor agrario e natural do solo sen desenvolver. Os novos espazos 
públicos completarán un camino xa iniciado coa reforma da praza Maior, da praza de Bugallal ou 
da contorna do Auditorio e Praza de Abastos. A EDUSI plantea tamén importantes operacións de 
mellora da estética urbana e a intervención sobre áreas degradadas do núcleo urbano, baseados 
nas propostas recollidas nos procesos de participación realizados.

Axentes chave 

A principal área de goberno relacionada é a Concellería de Facenda, Medio Urbano, Segurida-
de Cidadá, Emerxencias e Urbanismo, se ben tamén a Concellería de Vías, Obras, Alumeado e 
Urbanismo nas parroquias e a Concellería de Bo Goberno, Transparencia, Participación Cidadá, 
Mobilidade, Tráfico e Medio Rural teñen unha forte relación co ámbito de análise. 

Noutros niveis administrativos, a Deputación de Pontevedra, polo importante pulo que está a 
facer na mellora dos espazos públicos e da mobilidade amable, e a Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Vivenda terán tamén relevancia. 

Ademais, na vila existen outros axentes relevantes no ámbito da ordenación do territorio nos 
que podemos citar:

• ADENCO (Asociación Ecologista)
• CC.MM En Man Común
• CC. Traídas de Augas e Veciñais
• Asociación de Empresarios do Condado
• Asociacións de Comerciantes (Banastra, Asociación Comerciantes do Tea)
• Hostalaría

2.3 CONCLUSIÓNS

Factores desfavorables e favorables nesta materia

Factores desfavorables
Escaso coñecemento do patrimonio natural e cultural de elevado valor e necesidade de 

actuacións de divulgación.
Crecemento poboacional inferior á media de municipios de similar rango
Superficie de cultivos inferior á media autonómica, provincial e de municipios similares
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Imaxe de rúa peoníl dentro la amén-
doa central do núcleo urbano de 
Ponteareas

Fonte: elaboración propia

Alto risco de incendios forestais e pérdidas de solo asociadas a unha imaxe social deteriora-
da da actividade no sector primario

Porcentaxe de áreas de solo en desenvolvemento moi superior ás medias dos tres ámbitos 
estudados

Factores favorables
Alta productividade agraria e foresta, sendo unha zona con grandes recursos en biomasa.
Non existe unha gran presión sobre o medio natural que rodea á vila.
Existencia dun patrimonio natural, histórico e inmaterial de primeira magnitude
Densidade de poboación e vivendas en solo urbano elevada, o que indica un alto grado de 

compacidade
Crecemento do parque de vivendas  equilibrado co crecemento do número de fogares
Cobertura artificial do solo inferior á media autonómica, provincial e de municipios similares
Superficie agraria e forestal superior á media autonómica e provincial

Retos a abordar no ámbito do modelo de cidade

Ponteareas ten un núcleo urbano denso, cualidade que debe ser potenciada e aproveita-
da pero matizada, coidando e mellorando o espazo público existente. Aínda que se fomente a 
compacidade, o concepto de “revitalizar a cidade existente” non debe esquecer a mellora das 
condicións de vida e das dotacións públicas nas parroquias, menos dotadas de equipamentos 
e servizos que o núcleo urbano. A estrutura demográfica de Ponteareas, relativamente pouco 
envellecida, esixe ter en conta as necesidades da poboación infantil, combinándoa na medida 
do posible coas necesidades da poboación maior, favorecendo o intercambio e a convivencia. 
Equipamentos que faciliten a conciliación e espazos agradables onde relacionarse socialmente 
poden significar, ademais do aumento da calidade de vida da poboación residente, que a taxa 
de incremento poboacional de Ponteareas se achegue á media dos concellos de similar rango.

Algunhas das medidas propostas son:

2.1 Implantación da xestión do PXOM para obter solo para novos equipamentos
2.2 Dotación de equipamentos de xogos infantís no rural
2.3 Creación dunha zona deportiva no Alto da Gloria
2.4 Local social en San Lourenzo de Oliveira
2.5 Casa Cultural de Padróns
2.6 Casa Cultural de Ribadetea
2.7 Casa Cultural de Pías
2.8 Centro Socio Cultural de Paredes
2.9 Ampliación do espazo de convicencia da Casa Cultural de Fozara
2.10 Ampliación do Centro de saúde
2.11 Creación dunha nova escola infantil para un mínimo de 100 prazas
2.12 Creación dun espazo de Conciliación Familiar
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2.13 Implantación de novos equipamentos sociais para persoas maiores
2.14 Cubrición con placas fotovoltaicas do aparcadoiro de Granitos
2.15 Instalación de paneis solares fotovoltaicos na nave de maquinaria municipal
2.16 Ordenación urbanística no entorno do Centro Cultural de Xinzo para novos equipamen-

tos e reordenación do torreiro
2.17 Reordenación do torreiro parroquial de Padróns
2.18 Reordenación do torreiro e entorno da igrexa de Guillade, respectando os elementos 

patrimoniais.
2.19 Instalación de herba sintética no campo de fútbol de Santiago de Oliveira
2.20 Mellora das instalacións do campo de fútbol de San Mateo de Oliveira
2.21 Programa de exercicio físico no espazo público
2.22 Mellora do entorno peonil da Praza de Abastos
2.23 Reforma do parque da Feira Vella, combinando usos diferentes segundo a época do 

ano e favorecendo a multifuncionalidade
2.24 Mellora do entorno peonil da Capela dos Remedios
2.25 Mellora no acceso á igrexa de Angoares, dende As Pombas e dende a estrada autonó-

mica. Mellora do entorno da igrexa como elemento patrimonial protexido
2.26 Adecentamento e mellora do torreiro e do entorno da Casa da Cultura e do acceso á 

igrexa de Moreira
2.27 Adecentamento do torreiro parroquial de Guláns
2.28 Mellora do torreiro de Areas
2.29 Remate da humanización do Paseo Matutino
2.30 Plan de recuperación da actividade deportiva
2.31 Creación de parques infantís cubertos e favorecer as zoas de convivencia con maiores 

ao aire libre
2.32 Cubrir parcialmente a Praza da Música, na zona de xogos infantís, a partir da convoca-

toria dun concurso de ideas
2.33 Desenvolvemento do Plan de accesibilidade dos espazos públicos
2.34 Mellora da rúa Sarmiento Rivera, para facilitar o acceso peonil do centro urbano ao 

parque das Pombas
2.35 Reforma do espazo central do núcleo urbano, entorno da praza de Bugallal - Concello 

- praza Fernández Vega, fronte ao conservatorio, para gañar en espazo peonil e en coherencia 
coas actuacións en marcha nesas rúas e prazas.

2.36 Oficina de asesoramento para impulsar a mellora da eficiencia enerxética dos edificios 
privados e aplicar incentivos fiscais

Imaxe aérea da N-120 á súa chega-
da polo este de Ponteareas

Fonte: Concello de Ponteareas
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Acción a implementar 2.1 Implantación da xestión do PXOM: conseguir espa-
zos para novos equipamentos

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano 
y la dotación de servicos básicos.
2.2 Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3 Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4 Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5 Impulsar a rexeneración urbana.
2.6 Mellorar a calidade e sostibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE

Deseñar un sistema de dotacións e equipamentos locais adecuado e 
equilibrado, cuantitativa e cualitativamente, e tendo en conta o criterio de 
proximidade para a súa localización, con especial atención ás zonas verdes e 
aos espazos libres de convivencia. Estudiar a posibilidade de combinar usos 
dotacionais diferentes nun só equipamento en tempos diferentes, favorecendo 
a multifuncionalidade.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes
Iniciativa privada
Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 2.2 Completar equipamentos de xogos infantís no rural

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano 
y la dotación de servicos básicos.
2.2 Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3 Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4 Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5 Impulsar a rexeneración urbana.
2.6 Mellorar a calidade e sostibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Non xeneralizar os equipamentos e a súa absoluta identidade en tódolos 
barrios. É preciso graduar os realmente necesarios en cada un deles para 
evitar costes económicos e medioambientais insostibles
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Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 2.3 Creación dunha zona deportiva no Alto da Gloria

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano 
y la dotación de servicos básicos.
2.2 Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3 Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4 Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5 Impulsar a rexeneración urbana.
2.6 Mellorar a calidade e sostibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Non xeneralizar os equipamentos e a súa absoluta identidade en tódolos 
barrios. É preciso graduar os realmente necesarios en cada un deles para 
evitar costes económicos e medioambientais insostibles
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Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Axonometría do Estudo de Mobilida-
de Sostible de Ponteareas.

Fonte: elaboración propia
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Acción a implementar 2.4 Local social en San Lourenzo de Oliveira

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano 
y la dotación de servicos básicos.
2.2 Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3 Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4 Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5 Impulsar a rexeneración urbana.
2.6 Mellorar a calidade e sostibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Non xeneralizar os equipamentos e a súa absoluta identidade en tódolos 
barrios. É preciso graduar os realmente necesarios en cada un deles para 
evitar costes económicos e medioambientais insostibles
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Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 2.5 Casa Cultural de Padróns

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano 
y la dotación de servicos básicos.
2.2 Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3 Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4 Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5 Impulsar a rexeneración urbana.
2.6 Mellorar a calidade e sostibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Non xeneralizar os equipamentos e a súa absoluta identidade en tódolos 
barrios. É preciso graduar os realmente necesarios en cada un deles para 
evitar costes económicos e medioambientais insostibles
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Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 2.6 Casa Cultural de Ribadetea

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano 
y la dotación de servicos básicos.
2.2 Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3 Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4 Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5 Impulsar a rexeneración urbana.
2.6 Mellorar a calidade e sostibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Non xeneralizar os equipamentos e a súa absoluta identidade en tódolos 
barrios. É preciso graduar os realmente necesarios en cada un deles para 
evitar costes económicos e medioambientais insostibles
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Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 2.7 Casa Cultural de Pías

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano 
y la dotación de servicos básicos.
2.2 Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3 Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4 Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5 Impulsar a rexeneración urbana.
2.6 Mellorar a calidade e sostibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Non xeneralizar os equipamentos e a súa absoluta identidade en tódolos 
barrios. É preciso graduar os realmente necesarios en cada un deles para 
evitar costes económicos e medioambientais insostibles
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Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 2.8 Centro Socio Cultural de Paredes

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano 
y la dotación de servicos básicos.
2.2 Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3 Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4 Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5 Impulsar a rexeneración urbana.
2.6 Mellorar a calidade e sostibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Non xeneralizar os equipamentos e a súa absoluta identidade en tódolos 
barrios. É preciso graduar os realmente necesarios en cada un deles para 
evitar costes económicos e medioambientais insostibles

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Futuro emprazamento do Centro So-
cio Cultural de Paredes
Fonte: elaboración propia
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Acción a implementar 2.9 Ampliación do espazo de convivencia da Casa Cultu-
ral de Fozara

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Non xeneralizar os equipamentos e a súa absoluta identidade en tódolos 
barrios. É preciso graduar os realmente necesarios en cada un deles para 
evitar costes económicos e medioambientais insostibles

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Centro de saúde de Ponteareas
Fonte: elaboración propia
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Acción a implementar 2.10 Ampliación do centro de saúde

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE

Asegurar a prestación dos servizos públicos que favorezan a conciliación 
familiar á vez que contribúen á igualdade de trato e á igualdade efectiva 
de mulleres e homes, como residencias de maiores, centros de día, garde-
rías ou campamentos municipais. Todo elo no marco das respectivas compe-
tencias.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 2.11 Nova escola infantil para un mínimo de 100 prazas

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE

Asegurar a prestación dos servizos públicos que favorezan a conciliación 
familiar á vez que contribúen á igualdade de trato e á igualdade efectiva 
de mulleres e homes, como residencias de maiores, centros de día, garde-
rías ou campamentos municipais. Todo elo no marco das respectivas compe-
tencias.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 2.12 Creación dun espazo de Conciliación Familiar

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE

Asegurar a prestación dos servizos públicos que favorezan a conciliación 
familiar á vez que contribúen á igualdade de trato e á igualdade efectiva 
de mulleres e homes, como residencias de maiores, centros de día, garde-
rías ou campamentos municipais. Todo elo no marco das respectivas compe-
tencias.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 2.13 Novos equipamentos sociais para persoas maiores

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE

Asegurar a prestación dos servizos públicos que favorezan a conciliación 
familiar á vez que contribúen á igualdade de trato e á igualdade efectiva 
de mulleres e homes, como residencias de maiores, centros de día, garde-
rías ou campamentos municipais. Todo elo no marco das respectivas compe-
tencias.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 2.14 Cubrición con placas fotovoltaicas do aparcadoiro 
de Granitos

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE

Potenciar o uso do espazo público para a xeración de enerxías renovables, 
establecendo recomendacións, ou incluso obligacións en función da superficie, 
para conseguir dito obxectivo (exemplo: cubrición con placas fotovoltaicas 
dos espazos destinados a aparcamentos de vehículos en superficie en solo 
urbano).

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Ministerio para a Transición Ecolóxica

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Residencia da 3ª idade do Concello 
de Ponteareas

Fonte: elaboración propia
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Acción a implementar 2.15 Instalación de paneis solares fotovoltaicos na nave 
de maquinaria municipal

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE

Potenciar o uso do espazo público para a xeración de enerxías renovables, 
establecendo recomendacións, ou incluso obligacións en función da superficie, 
para conseguir dito obxectivo (exemplo: cubrición con placas fotovoltaicas 
dos espazos destinados a aparcamentos de vehículos en superficie en solo 
urbano).

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Ministerio para a Transición Ecolóxica

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Imaxe aérea do entorno rural de Pon-
teareas

Fonte:Concello de Ponteareas
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Acción a implementar
2.16 Ordenación urbanística no entorno do Centro Cul-
tural de Xinzo para novos equipamentos e reordenación 
do torreiro

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE Asegurar co planeamento urbanístico unha ocupación e uso do solo eficien-
te combinando os usos compatibles, principalmente a escala de barrio.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 2.17 Reordenación do torreiro parroquial de Padróns

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE Asegurar co planeamento urbanístico unha ocupación e uso do solo eficien-
te combinando os usos compatibles, principalmente a escala de barrio.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero



CONCELLO DE PONTEAREAS 41

Acción a implementar 2.18 Reordenación do torreiro e entorno da igrexa de 
Guillade respectando os elementos patrimoniais.

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE Asegurar co planeamento urbanístico unha ocupación e uso do solo eficien-
te combinando os usos compatibles, principalmente a escala de barrio.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 2.19 Instalación de herba sintética no campo de fútbol 
de Santiago de Oliveira

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE Impulsar o espazo público como eixo vertebrador da cidade con entornos 
propicios para garantir unha vida saudable a todos os sectores da poboación.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 2.20 Mellora das instalacións do campo de fútbol de San 
Mateo de Oliveira

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE Impulsar o espazo público como eixo vertebrador da cidade con entornos 
propicios para garantir unha vida saudable a todos os sectores da poboación.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 2.21 Programa de exercicio físico no espazo público

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE Impulsar o espazo público como eixo vertebrador da cidade con entornos 
propicios para garantir unha vida saudable a todos os sectores da poboación.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 2.22 Mellora do entorno peonil da Praza de Abastos

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Fomentar a diversidade, a calidade e a versatilidade dos espazos públicos, 
dotalos dun mobiliario adecuado e polivalente, convenientemente revisado e 
mellorar a súa estética, conservación e beleza. Atender á paisaxe urbana.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar
2.23 Reforma do parque da Feira Vella, combinando 
usos diferentes segundo a época do ano e favorecendo 
a multifuncionalidade

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Fomentar a diversidade, a calidade e a versatilidade dos espazos públicos, 
dotalos dun mobiliario adecuado e polivalente, convenientemente revisado e 
mellorar a súa estética, conservación e beleza. Atender á paisaxe urbana.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 2.24 Mellora do entorno peonil da Capela dos Remedios

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Fomentar a diversidade, a calidade e a versatilidade dos espazos públicos, 
dotalos dun mobiliario adecuado e polivalente, convenientemente revisado e 
mellorar a súa estética, conservación e beleza. Atender á paisaxe urbana.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Capela dos remedios

Fonte: www.patrimoniogalego.net
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Acción a implementar
2.25 Mellora no acceso á igrexa de Angoares, dende 
As Pombas e dende a estrada autonómica. Mellora do 
entorno da igrexa como elemento patrimonial protexido

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Fomentar a diversidade, a calidade e a versatilidade dos espazos públicos, 
dotalos dun mobiliario adecuado e polivalente, convenientemente revisado e 
mellorar a súa estética, conservación e beleza. Atender á paisaxe urbana.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Igrexa de Angoares

Fonte: www.turismoponteareas.gal
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Acción a implementar 2.26 Adecentamento e mellora do torreiro e do entorno 
da Casa da Cultura e do acceso á igrexa de Moreira

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Fomentar a diversidade, a calidade e a versatilidade dos espazos públicos, 
dotalos dun mobiliario adecuado e polivalente, convenientemente revisado e 
mellorar a súa estética, conservación e beleza. Atender á paisaxe urbana.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 2.27 Adecentamento do torreiro parroquial de Guláns

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Fomentar a diversidade, a calidade e a versatilidade dos espazos públicos, 
dotalos dun mobiliario adecuado e polivalente, convenientemente revisado e 
mellorar a súa estética, conservación e beleza. Atender á paisaxe urbana.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 2.28 Mellora do torreiro de Areas

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Fomentar a diversidade, a calidade e a versatilidade dos espazos públicos, 
dotalos dun mobiliario adecuado e polivalente, convenientemente revisado e 
mellorar a súa estética, conservación e beleza. Atender á paisaxe urbana.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Entorno do Torreiro de Areas

Fonte: Google Street View
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Acción a implementar 2.29 Finalización da humanización do Paseo Matutino

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Fomentar a cultura, o intercambio, a convivencia e o ocio urbanos, con-
vertindo as rúas en “prazas”, para lograr que o espazo público sexa un aceno 
de identidade.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 2.30 Plan de recuperación da actividade deportiva

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Activar os espazos de convivencia como fórmula para mellorar a saúde psí-
quica dos cidadáns e romper burbullas de soidade e de illamento, propiciando 
a diversidade de usos, o intercambio cultural e o sentido de pertenza ao lugar.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar
2.32 Cubrir parcialmente a Praza da Música, na zona de 
xogos infantís, a partir da convocatoria dun concurso 
de ideas

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Activar os espazos de convivencia como fórmula para mellorar a saúde psí-
quica dos cidadáns e romper burbullas de soidade e de illamento, propiciando 
a diversidade de usos, o intercambio cultural e o sentido de pertenza ao lugar.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 2.31 Creación de parques infantís cubertos e favorecer 
as zoas de convivencia con maiores ao aire libre

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Activar os espazos de convivencia como fórmula para mellorar a saúde psí-
quica dos cidadáns e romper burbullas de soidade e de illamento, propiciando 
a diversidade de usos, o intercambio cultural e o sentido de pertenza ao lugar.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 2.33 Desenvolvemento do Plan de accesibilidade dos 
espazos públicos

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE

Eliminar barreiras arquitectónicas, perseguindo a maior autonomía das 
persoas con discapacidade ou con mobilidade reducida, mellorando a accesi-
bilidade universal aos espazos e equipamentos públicos, vivenda e servizos 
básicos.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Imaxe aérea da Praza da Música

Fonte: Concello de Ponteareas
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Acción a implementar 2.34 Mellora da rúa Sarmiento Rivera, para facilitar o 
acceso peonil do centro urbano ao parque das Pombas

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Liberar o espazo público ocupado polo automóbil privado para convertilo 
en espazo público de uso múltiple, favorecendo os usos peonís e o comercio 
local. 

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Vista da rúa Sarmiento Rivera
Fonte: Google Street View
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Fotomontaxe para o EDUSI de Pon-
teareas
Fonte: Elaboración propia
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Acción a implementar
2.36 Oficina de asesoramento para impulsar a mellora 
da eficiencia enerxética dos edificios privados e aplicar 
incentivos fiscais

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE Mellorar o estado de conservación, seguridade, mantemento dos edificios e a 
habitabilidade das vivendas. 

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes
Instituto Galego de Vivenda e Solo
Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar

2.35 Reforma do espazo central do núcleo urbano, 
entorno da praza de Bugallal - Concello - praza Fernán-
dez Vega, fronte ao conservatorio, para gañar en espa-
zo peonil e en coherencia coas actuacións en marcha 
nesas rúas e prazas.

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

2.1. Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano 
e a dotación de servizos básicos.
2.2. Garantizar a complexidade funcional e diversidade de usos.
2.3. Mellorar a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos.
2.4. Mellorar o medioambiente urbano e reducir a contaminación.
2.5. Impulsar a rexeneración urbana.
2.6. Mellorar a calidade e sostenibilidade dos edificios.

Liña estratéxica AUE
Liberar o espazo público ocupado polo automóbil privado para convertilo 
en espazo público de uso múltiple, favorecendo os usos peonís e o comercio 
local. 

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Vista aérea do entorno da Praza do 
Bugallal

Fonte: Concello de Ponteareas
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Obxectivo estratéxico
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climático e mellorar a resiliencia.

Obxectivos específicos
3.1 Adaptar o modelo territorial e urbano aos efectos do cambio climático e avanzar na súa 

prevención.
3.2 Reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro.
3.3 Mellorar a resiliencia frente ao cambio climático.

3.1 ANÁLISE CUANTITATIVA

Neste terceiro obxectivo da AEU, moitos dos indicadores coinciden cos do primeiro obxectivo. 
En definitiva, facendo un uso racional do solo, conservándoo e protexéndoo, contribúese a redu-
cir os efectos do cambio climático e a mellorar a resiliencia.

A variación na poboación, no caso de Ponteareas en crecemento (2,15% no período entre 
2006 e 2016), inflúe nos indicadores que quedan baixo o paraugas de usos e coberturas dos solo. 
Nesta liña de indicadores, Ponteareas queda por debaixo do resto de ámbitos xeográficos en sur-
perficie  de cobertura artificial por municipio (%), e en superficie de cultivos por municipio, mentres 
que en superficie de zona forestal, en superficie destinada a explotacións agrarias e forestais e 
en superficies verdes, o ámbito de estudio, queda por riba do resto de ámbitos xeográficos cos 
que se está a facer a compartiva.

O seguinte grupo correspóndese con indicadores relacionados con mobilidade onde o posicio-
namento de Ponteareas respecto ao resto de ámbitos xeográficos difire moito entre un indicador 
e outro. Neste sentido, en Ponteareas hai máis vehículos por cada 1000 habitantes (601,14) que 
no grupo de concellos de 20000 a 50000 habitantes, pero menos que no conxunto provincial e 
galego. No que se refire á porcentaxe de turismos (75,97%), sitúase por riba da media provincial 
e autonómica pero por debaixo da media do grupo de concellos de 20000 a 50000 habitantes. 
Por último a porcentaxe de ciclomotores é máis baixa en Ponteareas que no resto de ámbitos 
xeográficos de referencia, contando o ámbito de estudio con 6,38% de motocicletas.

O último bloque de indicadores correspóndese ao parque edificatorio, onde neste caso inclúe-
se un único indicador: porcentaxe do parque edificatorio por municipio cunha antiguedade ante-
rior ao ano 2000 (%). Neste caso, de novo Ponteareas queda por debaixo do resto de ámbitos 
territoriais cun 66,30%, quedando o conxunto autonómico en primeiro lugar cunha porcentaxe de 
70,02%. Este indicador deixa entrever un acusado crecemento edificatorio nos últimos 20 anos, 
máis que no resto de ámbitos. Pódese concluir dicindo que Ponteareas ten un parque edificatorio 
moito máis rexuvenecido que o resto de ámbitos cos que se está a comparar. De novo este último 
indicador está directamente relacionado coa variación de poboación en positivo dende a ano 
2006 ao ano 2016. 

“...facendo un uso 
racional do solo, 
conservándoo 
e protexéndoo, 
contribúese a reducir 
os efectos do cambio 
climático e a mellorar 
a resiliencia.”
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DATO MUNICIPIO PROVINCIA 20-50 MIL CCAACCAA
D.01. Variación da poboación 2006 – 2016 (%) 2,15 0,34 5,01 -0,42
D.02.a. Superficie de cobertura artificial por municipio (%). 0,94 7,30 8,82 6,51
D.02.b. Superficie de cultivos por municipio (%). 13,41 22,44 25,32 26,43
D.02.c. Superficie de zona forestal por municipio (%). 68,24 55,82 53,80 56,86
D.03.a. Superficie municipal destinada a explotacións agrarias e forestais (%). 0,11 0,05 0,07 0,09
D.03.b. Superficie destinada a explotacións agrarias e forestais respecto ao solo urbano e urbanizable delimitado da cidade 
(%). 6,11 1,49 2,33 3,03

D.05. Superficie verde por cada 1.000 habitantes. 2,78 2,32 2,50 3,14
D.12.a.Zonas verdes por habitante (m2/hab)

D.12.b.Densidade zonas verdes (%)

D.14. Porcentaxe do parque edificatorio por municipio cunha antigüedad anterior ao ano 2000 (%). 66,30 67,50 66,87 70,02
D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1000 habitantes. 601,14 645,83 576,77 620,86
D.18.b. Porcentaxe de Turismos (%) 75,97 74,14 77,55 75,74
D.18.c. Porcentaxe de motocicletas (%) 6,38 8,66 7,42 7,04
D.18.d. Antigüidade do Parque de vehículos 

D.21. Dotación de vías ciclistas

D.39 Axenda urbana, planeamento estratéxico e Smart cities

valor inferior ao municipal

valor superior ao municipal

Esquema zonas verdes e centralida-
des urbanas de Ponteareas

Fonte: elaboración propia
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3.2 ANÁLISE CUALITATIVA

Accións implementadas ou en curso aliñadas coa AUE 

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 3.1. Adaptar o modelo territorial e urbano aos efectos do 
cambio climático e avanzar na súa prevención.

Non ten accións en marcha relacionadas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 3.2. Reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro.
Non ten accións en marcha relacionadas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 3.3. Mellorar a resiliencia fronte ao cambio climático.

Non ten accións en marcha relacionadas.

Estudos e documentos de planificación

Neste ámbito, podemos citar como principal documento a EDUSI “Hábitat Saudable”, onde 
se recoñece ao río Tea como vertebrador do municipio. No PXOM en tramitación, así mesmo, 
recoñécese que o disfrute do medio ambiente natural, especialmente vencellado ao río, é unha 
das principais demandas da ciudadanía. Este ámbito está protexido na relación de LIC “Río Tea”. 
A intensa utilización do solo agrícola altérnase con zonas de monte, mentres que nas zonas altas 
do municipio gañan importancia as zonas forestais nas que predominan as especies de repoboa-
ción a monte baixo. Con respecto as emisións medias, na análise realizada na EDUSI ponse de 
manifesto que as emisións medias de CO2 de Ponteareas superan nun 35% as dun municipio da 
mesma poboación. Antes da implantación das medidas propostas nesta estratexia, os sistemas 
de calefacción utilizaban combustible de orixe fósil no 200% dos casos. O 70% do consumo eléc-
trico débese ao alumbrado público, de moi baixa eficiencia.

Axentes chave 

As Concellerías de Facenda, Medio Urbano, Seguridade Cidadá, Emerxencias e Urbanismo, 
e de Medio Ambiente son claves neste ámbito. No nivel autonómico, a Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Vivenda e a  Consellería de Infraestruturas e Mobilidade terán especial 
relevancia.

Ademais, na vila existen outros axentes relevantes no ámbito da ordenación do territorio nos 
que podemos citar:

• ADENCO (Asociación Ecologista)
• Plataforma Defensa Río Tea
• Asociación Ponteareas Saudable
• CC.MM En Man Común
• CC. Traídas de Augas e Veciñais

Imaxe aérea do río Tea

Fonte: Concello de Ponteareas

“...o disfrute do medio 
ambiente natural, 
especialmente 
vencellado ao río, é 
unha das principais 
demandas da 
ciudadanía.”
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Axonometría Estudo de Mobilidade 
Sostible de Ponteareas.

Fonte: elaboración propia
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3.3 CONCLUSIÓNS

Factores desfavorables e favorables nesta materia

Factores desfavorables
Elevado consumo enerxético, de orixe predominantemente fósil e moi vinculado co transpor-

te e as necesidades dos edificios
Crecemento poboacional inferior á media de municipios de similar rango
Superficie de cultivos inferior á media autonómica, provincial e de municipios similares
Gran dependencia enerxética exterior e vulnerabilidade ante a suba do prezo de combusti-

bles fósiles e outro tipo de shocks externos como o teito do petróleo.
Problemas de saúde pública derivados da contaminación e unha maior vulnerabilidade ante 

riscos medioambientais e catástrofes naturais (inundacións, abastecemento de auga potable, 
etc.).

Factores favorables
Posúe espazos saudables con menor contaminación e maior riqueza en biodiversidade que 

cidades similares.
Parque edificatorio dunha antigüidade lixeiramente menor que a media autonómica, provin-

cial e de municipios de similar rango.
Cobertura artificial do solo inferior á media autonómica, provincial e de municipios similares

Retos a abordar no ámbito do cambio climático

Para seguir o camiño iniciado na EDUSI, proponse, ademais da aposta pola mellora enerxéti-
ca das edificacións e as fontes de enerxía renovables polas que se aposta noutros ámbitos deste 
documento, a mellora da calidade do aire no centro urbano e a restauración da biodiversidade 
tanto nos espazos naturais asociados ao Tea como noutros de gran valor natural. O Concello de 
Ponteareas, a través da Área de Medio Ambiente, ten xa proxectos en marcha sobre eliminación 
de invasoras (principalmente en Tea e Troña), para o que está pendente de recibir financiamento.

Algunhas das medidas propostas son:

3.1 Restauración ecolóxica e renaturalización do Parque do Tea
3.2 Eliminación de especies invasoras: Sendas do Tea e Uma, parques forestais, Castro de 

Troña, senda As Partidas-Salvaterra, Senda A Freixa-Fozara, Senda San Roque-Moreira, etc.

Acción a implementar 3.1 Restauración ecolóxica e renaturalización do Parque 
do Tea

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

3.1 Adaptar o modelo territorial e urbano aos efectos do cambio climático e 
avanzar na súa prevención.
3.2 Reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro.
3.3 Mellorar a resiliencia frente ao cambio climático.

Liña estratéxica AUE

Aproveitar a paisaxe como oportunidade e valor de cada pobo e cidade, 
incorporar o término de “restauración ecolóxica” e transformar no imaxinario 
colectivo as zonas verdes en modelos autóctonos que permitan realizar 
unha xestión eficiente dos recursos. 

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Augas de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Imaxe da crecida do río Tea no 2016

Fonte: elaboración propia

Acción a implementar

3.2 Eliminación de especies invasoras: Sendas do Tea 
e Uma, parques forestais, Castro de Troña, senda As 
Partidas-Salvaterra, Senda A Freixa-Fozara, Senda San 
Roque-Moreira, etc.

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

3.1 Adaptar o modelo territorial e urbano aos efectos do cambio climático e 
avanzar na súa prevención.
3.2 Reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro.
3.3 Mellorar a resiliencia frente ao cambio climático.

Liña estratéxica AUE
Fomentar a conservación de especies animais e vexetais autóctonas. 
Aumentar a superficie de solo capaz de soster a vexetación e mellorar a 
permeabilidade.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Augas de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero





XESTIÓN SOSTIBLE DOS RECURSOS 
E ECONOMÍA CIRCULAR

ámbito 4
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Obxectivo estratéxico
4. Facer unha xestión sostible dos recursos e favorecer a economía circular

Obxectivos específicos
OE 4.1. Ser máis eficientes enerxéticamente e aforrar enerxía.
OE 4.2. Optimizar e reducir o consumo de auga
OE 4.3. Fomentar o ciclo dos materiais.
OE 4.4 Reducir os residuos e favorecer a súa reciclaxe.

4.1   ANÁLISE CUANTITATIVA

No caso deste cuarto obxectivo estratéxico da Axenda Urbana Española, os datos descritivos 
fican divididos nos seguintes grupos: indicadores de densidades de poboación e de vivendas, 
e indicadores de parque edificatorio. Canta máis densidade de poboación haxa nun territorio e 
canto maior sexa a ocupación do solo, máis difícil e complicada será a xestión sostible dos seus 
recursos , así como a contribución a desenvolver unha economía circular. Neste sentido o pri-
meiro indicador deste cuarto obxectivo é o crecemento demográfico entre os anos 2006 a 2016, 
cun resultado de 2,15%, por riba da media provincial e autonómica pero por debaixo do resto de 
concellos galegos no rango de 20 000 e 50 000 habitantes.

Os indicadores demográficos de densidade, volven a situar a Ponteareas con moita diferencia 
respecto aos outros ámbitos xeográficos, a través de cifras moito máis elevadas. No caso da den-
sidade urbana, a través do número de habitantes por hectárea de superficie de solo urbano (hab/
ha), así como na densidade de vivenda por superficie de solo urbano (viv/ha), as cifras do ámbito 
de estudio chegan a cuadruplicar as do resto de ámbitos, con 240,32 hab/ha para o primeiro 
indicador e 129,71 para o segundo indicador. 

O segundo grupo de indicadores permítennos ter unha imaxe máis clara de como funciona 
e crece o parque edificatorio de Ponteareas. De novo estes indicadores están directamente re-
lacionados cos indicadores demográficos e de densidades. De forma parecido ao crecemento 
demográico, medra tamén a parque de vivendas, cun 33,96% no intervalo de anos entre 2001 e 
2011, sobrepasando lixeiramente o resto de ámbitos xeográficos. 

A porcentaxe de vivendas previstas en areas de desenvolvemento respecto ao parque de 
vivendas existente non resulta tan elevado como a anterior cifra, e de feito supera unicamente 
á media provincial quedando por debaixo da media autonómica e do grupo de municipios no 
mesmo rango de tamaño poboacional. Por último o número de vivendas previstas nas áreas de 
desenvolvemento por cada 1000 habitantes, non chega ás cifras das outras tres delimitacións. 
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DATO MUNICIPIO PROVINCIA 20-50 MIL CCAACCAA
D.01. Variación da poboación 2006 – 2016 (%) 2,15 0,34 5,01 -0,42

D.06. Densidade Urbana. Número de habitantes por hectárea de superficie de solo urbano (hab./ha). 240,32 63,15 78,30 43,25
D.08. Densidade de vivenda por superficie de solo urbano (Viv/ha). 129,71 33,38 41,79 24,17
D.14. Porcentaxe do parque edificatorio por municipio cunha antigüedad anterior ao ano 2000 (%). 66,30 67,50 66,87 70,02
D.15. Consumo de auga

D.33. Crecemento do parque de vivenda 2001-2011 (%) 33,96 29,33 31,47 28,81
D.ST.06. Porcentaxe de vivendas previstas en áreas de desenvolvemento respecto ao parque de vivenda existente (%). 21,41 19,50 28,76 22,89
D.ST.07. Número de vivendas previstas nas áreas de desenvolvemento por cada 1.000 habitantes. 115,55 119,06 153,37 137,10
D.37. Figura de planeamento urbanístico vixente no municipio NNSS

D.39 Axenda urbana, planeamento estratéxico e Smart cities

valor inferior ao municipal

valor superior ao municipal

Entorno praia fluvial da Freixa

Fonte: Concello de Ponteareas
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OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 4.2 Optimizar e reducir o consumo de auga.
Non ten accións en marcha relacionadas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 4.3 Fomentar o ciclo dos materiais.
Non ten accións en marcha relacionadas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 4.4 Reducir os residuos e favorecer a súa reciclaxe.
Non ten accións en marcha relacionadas.

Estudos e documentos de planificación

O servizo de abastecemento e saneamento público no medio rural é (segundo o contido no 
Informe de Sustentabilidade Ambiental do PXOM en trámite) en xeral, deficiente, mentres que no 
núcleo urbano pódense considerar aceptable. Os servizos de abastecemento e saneamento no 
concello son os seguintes, ademais dos correspondentes colectores: 

• Ponteareas: Depuradora e potabilizadora. 
• San Salvador de Cristiñade: Estación de bombeo e depósito de almacenamento. 
• San Fiz de Celeiros: Depósito en Carixa 
• San Cibrán de Paredes: Depósito de auga 
• San Xurxo de Ribadetea:captación existente 
• Santa Mariña de Pías: captación existente. 
• San Martiño de Moreira: captación existente. 

4.2 ANÁLISE CUALITATIVA

Accións implementadas ou en curso aliñadas coa AUE

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 4.1 Ser máis eficientes enerxéticamente e aforrar enerxía.

Liña estratéxica AUE

Conter e incluso reducir o gasto de enerxía, fomentar o seu aforro e promover a efi-
ciencia enerxética a través dos plans, estratexias ou outras medidas. Entre elas: ter en 
conta a morfoloxía urbana e as condicións bioclimáticas da cidade; incorporar criterios 
de arquitectura bioclimática pasiva ou maximizar a prestación de servizo de calefac-
ción, refrixeración ou iluminación, co mínimo consumo posible.

Acción implementada ou en 
marcha

Mellora eficiencia enerxética de varios edificios a través de intervencións na envolvente 
e iluminación interior

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Acción implementada ou en 
marcha Mellora eficiencia enerxética conservatorio, escola infantil e biblioteca-museo

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Liña estratéxica AUE
Fomentar o uso de enerxías renovables térmicas, de maneira especial no parque 
edificatorio, que debería de aproveitar a súa relativa baixa demanda enerxética e o seu 
potencial de captación solar.

Acción implementada ou en 
marcha Mellora enerxética da Casa Cultural de Fozara

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Acción implementada ou en 
marcha Mellora envolvente e aerotermia centro ASPRODICO

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Acción implementada ou en 
marcha

Mellora envolvente e biomasa policía e bombeiros, CC Angoares, CEIP Feliciano 
Barrera

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Liña estratéxica AUE Fomentar o uso compartido de redes de infraestructuras para os distintos servicios 
urbanos.

Acción implementada ou en 
marcha Construcción dunha rede de calor

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Liña estratéxica AUE
Fomentar o uso da enerxía eléctrica na medida en que permita constribuír aos obxecti-
vos de eficiencia enerxética e enerxías renovables e deslocalizar as emisións fóra das 
cidades.

Acción implementada ou en 
marcha Alumeado público casco urbano, zonas rurais 1, 2 e 3

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Liña estratéxica AUE
Apoiar a transición enerxética en e das cidades: nelas está as claves. A xeración distri-
buída e o autoconsumo de enerxía no ámbito urbano son ferramentas básicas para ese 
cambio de modelo enerxético.

Acción implementada ou en 
marcha Mellora enerxética EDAR

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Esquema do EDUSI de Ponteareas
Fonte: elaboración propia
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A vivenda unifamiliar nas parroquias sérvese normalmente de traídas veciñais e fosas sépti-
cas. O Plan de Saneamento de Galicia formulou actuacións como a execución do saneamento 
das parroquias de Pías, Padróns e Prado. Isto significou un avance na mellora ambiental do 
municipio, ampliando a rede de colectores e pozos e actuando sobre unha poboación estimada 
de 1800 persoas.

O Informe de Sustentabilidade Ambiental do PXOM tamén incide, nos seus obxectivos especí-
ficos, na xestión eficiente dos materiais e residuos dispondo dos espazos, recursos e maquinaria 
necesarios. 

Axentes chave 

As áreas de goberno relacionadas son, en primeiro lugar, a Concellería de Medio Ambiente, 
aínda que tamén está moi estreitamente ligada coa Concellería de Vías, Obras, Alumeado e 
Urbanismo nas parroquias.

Noutros niveis administrativos, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e In-
fraestruturas e Mobilidade terán tamén relevancia. 

Con respecto ao tecido asociativo municipal, podemos citar a ADENCO(Asociación Ecoloxis-
ta), A Plataforma Defensa Rio Tea, Asoc. de Empresarios do Condado, pequenos produtores e 
cooperativistas, praceiros do Mercado Municipal, asociacións de veciños,  comercio, hostalería, 
comunidades de augas e de montes.

4.3 CONCLUSIÓNS

Factores desfavorables e favorables nesta materia

Factores desfavorables
Incremento da presión sobre o medio ambiente e os recursos naturales, con insuficiente 

grado de protección.
Crecemento poboacional inferior á media de municipios de similar rango
Porcentaxe de áreas de solo en desenvolvemento moi superior ás medias dos tres ámbitos 

estudados

Factores favorables
O seu tamaño permite que se adapte ás necesidades da sostibilidade, cunha maior capaci-

dade de impacto das súas medidas.
 Ampla dispoñibilidade de augas de calidade
Parque edificatorio dunha antigüidade lixeiramente menor que a media autonómica, provin-

cial e de municipios de similar rango.
Densidade de poboación e vivendas en solo urbano elevada, o que indica un alto grado de 

compacidade
Crecemento do parque de vivendas  equilibrado co crecemento do número de fogaresSistemas de reciclaxe na zona urba-

na de Ponteareas
Fonte: elaboración propia

“O Informe de 
Sustentabilidade 
Ambiental do PXOM 
tamén incide, nos 
seus obxectivos 
específicos, na 
xestión eficiente dos 
materiais e residuos”
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4.17 Implantación do colector marrón e mellora da xestión dos residuos

Acción a implementar 4.1 Mellora da eficiencia enerxética da Casa de Música 
de Guláns

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE

Conter e incluso reducir o gasto de enerxía, fomentar o seu aforro e promover 
a eficiencia enerxética a través dos plans, estratexias ou outras medidas. 
Entre elas: ter en conta a morfoloxía urbana e as condicións bioclimáticas da 
cidade; incorporar criterios de arquitectura bioclimática pasiva ou maximizar a 
prestación de servizo de calefacción, refrixeración ou iluminación, co mínimo 
consumo posible.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Instituto Galego de Vivenda e Solo

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Conexión con mundo rural, que permite a creación de mercados de proximidade que impul-
sen las áreas rurales e faciliten as infraestrturas verdes

Aforro enerxético e de xeración mediante renovables, en particular aproveitando o seu maior 
acceso ao recurso da biomasa

Xestión dos residuos, incluíndo o seu reciclado e valorización enerxética, fomentando unha 
maior conciencia de separación de residuos

Aproveitar a súa ubicación como nodo de infraestruturas en red (transporte, abastecemento, 
enerxía e telecomunicacións)

Retos a abordar no ámbito da xestión dos recursos

Se ben, como se pode apreciar na análise cualitativa, unha primeira fase da estratexia de con-
verter a Ponteareas nun hábitat saudable a través da EDUSI e do PACES incidiu principalmente 
na cuestión enerxética das edificacións públicas, a Axenda Urbana pretende continuar nesta liña 
e tamén poñer o acento nas cuestións relativas ao ciclo da auga e á mellora dos residuos sólidos 
urbanos, para o que xa se ten iniciado o percorrido coa solicitude dun estudo para a implantación 
do colector marrón.

Algunhas das medidas propostas son:

4.1 Mellora da eficiencia enerxética da Casa de Música de Guláns
4.2 Mellora da eficiencia enerxética do edificio do Mercado Municipal
4.3 Mellora da eficiencia enerxética da Casa Cultural de Angoares
4.4 Mellora da eficiencia enerxética do Centro de Día
4.5 Renovación da rede municipal de abastecemento de auga no núcleo urbano, eliminando 

tuberías de amianto e ampliando a capacidade da rede.
4.6. Ampliar a rede municipal de abastecemento de auga aos núcleos do rural que carecen 

deste servizo básico, principalmnete nas parroquias de Moreira e San Mateo de Oliveira.
4.7 Consolidación da aceña na Freixa para garantir a captación de auga para a rede muni-

cipal de abastecemento.
4.8 Nova ETAP en Cristiñade para completar o tratamento de auga na rede municipal de 

abastecemento
4.9 Nova EDAR e colectores en Moreira para 4500 habitantes
4.10 Desenvolver o Plan Director de Saneamento
4.11 Retirar a minidepuradora na Freixa construíndo un novo colector que conecte no futuro 

cos colectores xerais na Moscadeira.
4.12 Saneamento na parroquia de Ribadetea
4.13 Saneamento de parroquias illadas ou pequenos núcleos: Padróns, Guillade, Pías, Fo-

zara, Couso e Cillarga
4.14 Implantar un sistema de saneamiento natural na parroquia de Celeiros
4.15 Mellora do punto limpo
4.16 Plan para promover a separación en orixe e xestionar e reutilizar os residuos da cons-

trución
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Acción a implementar 4.2 Mellora da eficiencia enerxética do edificio do Merca-
do Municipal

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE

Conter e incluso reducir o gasto de enerxía, fomentar o seu aforro e promover 
a eficiencia enerxética a través dos plans, estratexias ou outras medidas. 
Entre elas: ter en conta a morfoloxía urbana e as condicións bioclimáticas da 
cidade; incorporar criterios de arquitectura bioclimática pasiva ou maximizar a 
prestación de servizo de calefacción, refrixeración ou iluminación, co mínimo 
consumo posible. 

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Instituto Galego de Vivenda e Solo

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Coches estacionados fronte á Igrexa 
de San Miguel na Praza do Bugallal

Fonte: elaboración propia
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Acción a implementar 4.4 Mellora da eficiencia enerxética do Centro de Día

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE

Conter e incluso reducir o gasto de enerxía, fomentar o seu aforro e promover 
a eficiencia enerxética a través dos plans, estratexias ou outras medidas. 
Entre elas: ter en conta a morfoloxía urbana e as condicións bioclimáticas da 
cidade; incorporar criterios de arquitectura bioclimática pasiva ou maximizar a 
prestación de servizo de calefacción, refrixeración ou iluminación, co mínimo 
consumo posible. 

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Instituto Galego de Vivenda e Solo

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 4.3 Mellora da eficiencia enerxética da Casa Cultural de 
Angoares

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE

Conter e incluso reducir o gasto de enerxía, fomentar o seu aforro e promover 
a eficiencia enerxética a través dos plans, estratexias ou outras medidas. 
Entre elas: ter en conta a morfoloxía urbana e as condicións bioclimáticas da 
cidade; incorporar criterios de arquitectura bioclimática pasiva ou maximizar a 
prestación de servizo de calefacción, refrixeración ou iluminación, co mínimo 
consumo posible. 

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Instituto Galego de Vivenda e Solo

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar

4.6 Ampliar a rede municipal de abastecemento de auga 
aos núcleos do rural que carecen deste servizo básico, 
principalmente nas parroquias de Moreira e San Mateo 
de Oliveira.

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE Adoptar medidas para disminuír o consumo de auga e do gasto enerxético e 
emisións asociadas á distribución e tratamento do recurso.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes
Augas de Galicia
Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar
4.5 Renovación da rede municipal de abastecemento de 
auga no núcleo urbano, eliminando tuberías de amianto 
e ampliando a capacidade da rede.

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE Adoptar medidas para disminuír o consumo de auga e do gasto enerxético e 
emisións asociadas á distribución e tratamento do recurso.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes
Augas de Galicia
Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar
4.7 Consolidación da aceña na Freixa para garantir a 
captación de auga para a rede municipal de abastece-
mento.

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE Adoptar medidas para disminuír o consumo de auga e do gasto enerxético e 
emisións asociadas á distribución e tratamento do recurso.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes
Augas de Galicia
Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Río Tea ao seu paso polo concello

Fonte: Concello de Ponteareas



PREPARACIÓN PARA A AXENDA URBANA74

Acción a implementar 4.9 Nova EDAR e colectores en Moreira para 4500 habi-
tantes

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE
Construír sistemas de depuración de augas non agresivos co entorno. A nivel 
local, aplicar tratamentos que eviten a devolución da auga á natureza contami-
nándoa ou destruíndo a biodiversidad.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 4.8 Nova ETAP en Cristiñade para completar o tratamen-
to de auga na rede municipal de abastecemento

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE Adoptar medidas para disminuír o consumo de auga e do gasto enerxético e 
emisións asociadas á distribución e tratamento do recurso.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes
Augas de Galicia
Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 4.10 Desenvolver o Plan Director de Saneamento

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE
Construír sistemas de depuración de augas non agresivos co entorno. A nivel 
local, aplicar tratamentos que eviten a devolución da auga á natureza contami-
nándoa ou destruíndo a biodiversidad.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar
4.11 Retirar a minidepuradora na Freixa construíndo 
un novo colector que conecte no futuro cos colectores 
xerais na Moscadeira.

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE
Construír sistemas de depuración de augas non agresivos co entorno. A nivel 
local, aplicar tratamentos que eviten a devolución da auga á natureza contami-
nándoa ou destruíndo a biodiversidad.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 4.12 Saneamento na parroquia de Ribadetea

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE
Construír sistemas de depuración de augas non agresivos co entorno. A nivel 
local, aplicar tratamentos que eviten a devolución da auga á natureza contami-
nándoa ou destruíndo a biodiversidad.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Entorno do Regato da Venda

Fonte: elaboración propia
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Acción a implementar 4.13 Saneamento de parroquias illadas ou pequenos nú-
cleos: Padróns, Guillade, Pías, Fozara, Couso e Cillarga

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE
Construír sistemas de depuración de augas non agresivos co entorno. A nivel 
local, aplicar tratamentos que eviten a devolución da auga á natureza contami-
nándoa ou destruíndo a biodiversidad.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Vista aérea dun entorno rural no con-
cello de Ponteareas
Fonte: Concello de Ponteareas
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Acción a implementar 4.14 Implantar un sistema de saneamiento natural na 
parroquia de Celeiros

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE
Construír sistemas de depuración de augas non agresivos co entorno. A nivel 
local, aplicar tratamentos que eviten a devolución da auga á natureza contami-
nándoa ou destruíndo a biodiversidad.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 4.15 Mellora do punto limpo

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE
Construír sistemas de depuración de augas non agresivos co entorno. A nivel 
local, aplicar tratamentos que eviten a devolución da auga á natureza contami-
nándoa ou destruíndo a biodiversidad.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 4.16 Plan para promover a separación en orixe e xestio-
nar e reutilizar os residuos da construción

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE
Construír sistemas de depuración de augas non agresivos co entorno. A nivel 
local, aplicar tratamentos que eviten a devolución da auga á natureza contami-
nándoa ou destruíndo a biodiversidad.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 4.17 Implantación do colector marrón e mellora da xes-
tión dos residuos

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

4.1 Ser máis eficientes enerxeticamente e aforrar enerxía
4.2. Optimizar e reducir o consumo de agua.
4.3 Fomentar o ciclo dos materiais
4.4 Reducir os residuos e favorecer o seu reciclaxe

Liña estratéxica AUE
Construír sistemas de depuración de augas non agresivos co entorno. A nivel 
local, aplicar tratamentos que eviten a devolución da auga á natureza contami-
nándoa ou destruíndo a biodiversidad.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes
Ministerio para a Transición Ecolóxica
Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Vista aérea do río Tea no entorno da 
antiga sala de festas
Fonte: Concello de Ponteareas





MOBILIDADE E TRANSPORTE
ámbito 5
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Obxectivo estratéxico
5. Favorecer a proximidade e mobilidade sostible

Obxectivos específicos
OE 5.1. Favorecer a cidade de proximidade
OE 5.2. Potenciar modos de transporte sostible.

5.1 ANÁLISE CUANTITATIVA

De cara a coñecer o grado de alcance deste quinto obxectivo estratéxico da AUE, que ten 
que ver coa mobilidade sostible e co feito de favorecer a proximidade, propóñense unha serie de 
indicadores relacionados entre si, e divididos en varios subgrupos por areas temáticas.

En primeiro lugar, ao igual que no resto de obxectivos, está a variación demográfica entre 
os anos 2006 e 2016, onde a cifra se sitúa en 2,15%, por riba da media provincial e autonómica 
pero inferior ao grupo de concellos do mesmo rango. Evidentemente este indicador, vai a influir 
nas cifras de vivendas e fogares e por suposto nos indicadores máis específicos de mobilidade, 
que teñen que ver cos medios e modos de desprazamento, así como coas infraestruturas de 
mobilidade. 

O primeiro grupo de indicadores, correpóndense con densidades de vivenda e de poboación 
así como coa clasificación e usos do solo no concello de estudio. Neste sentido Ponteareas supe-
ra con diferenza ao resto de ámbitos xeográficos en densidade de vivenda por superficie de solo 
urbano con 129,711 viv/ha, en compacidade urbana ou superficie construida total por superficie 
de solo, con 3,28/m2s, e por último en superficie construida de uso residencial por superficie de 
solo, con 2,21/m2s. Sen embargo, nos indicadores de superficie de solo urbano mixto discon-
tinuo sobre solo urbano total e na superficie construída de uso residencial respecto ao total de 
superficie construida, Ponteareas queda por debaixo coas seguintes cifras: 38,25% e 67,38%, 
respectivamente.

O seguinte grupo de indicadores teñen que ver coas infraestruturas e modos de despraza-
mento. No que respecta a superficie de infraestruturas de transportes, porcentaxe de superficies 
de infraestruturas de transporte respecto ao termo municipal, vehículos domiciliados por cada 
1000 habitantes e porcentaxe de motocicletas, as cifras de Ponteareas volven a ser menores. O 
municipio conta con 97,31 has de superficie de infraestruturas fronte ás 177,66 has do conxunto 
galego; un 0,78% de infraestrutura de superficie de infraestruturas de transporte respecto ao 
termo municipal; 601,14 vehículos domiciliados por cada 1000 habitantes, e un 6,38% de moto-
cicletas. Sen embargo a porcentaxe de turismos é maior que a media provincial e galega, cun 
75,97% de vehículos.

Por último, o cadro deste quinto obxectivo, propón un terceiro grupo de indicadores que ten 
que ver coa estrutura de poboación e máis concretamente cos grupos de poboación en idade 
avanzada, xa que son estes os efectivos demográficos que máis necesidades de desprazamento 

“Ponteareas supera 
con diferenza ao 
resto de ámbitos 
xeográficos en 
densidade de vivenda 
por superficie de solo 
urbano”
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a motor teñen. Neste caso obsérvanse dous indicadores que son por unha banda o índice de 
avellentamento da poboación e o índice de senectude da poboación. Ambos indicadores son 
máis baixos e polo tanto máis positivos para Ponteareas que para o resto de delimitacións xeo-
gráficas. No índice de avellentamento a porcentaxe do ámbito de estudio chega a 17,34% e no 
de senectude a un 16,59%, mentres que no outro extremo está o conxunto galego con 24,20% e 
20,50% respectivamente.

DATO MUNICIPIO PROVINCIA 20-50 MIL CCAACCAA
D01. Variación de la población 2006 – 2016 (%) 2,15 0,34 5,01 -0,42
D.06 Densidad de población en suelo urbano Número de habitantes por hectárea de superficie de suelo urbano (hab./ha). 240,32 63,15 78,30 43,25
D.07. Superficie de suelo urbano mixto discontinuo sobre suelo urbano mixto total (%) 38,25 60,15 59,53 56,53
D.08 Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha). 129,71 33,38 41,79 24,17
D.09. Compacidade urbana. Superficie construída total por superficie de solo (m2t/m2s) 3,28 0,84 1,05 0,65
D.10.a. Superficie construída de uso residencial por superficie de solo (m2t/m2s) 2,21 0,60 0,74 0,44
D.10.b. Superficie construída de uso residencial respecto ao total de superficie construída (%). 67,38 71,29 69,66 68,25
D.11. Complexidade urbana
D.ST.01. Densidade de vivendas previstas nas áreas de solo de desenvolvemento  (Viv/ha). 17,43 23,28 22,70 22,30
D.17.a. Superficie de infraestructuras de transporte (ha). 97,31 114,03 177,66 116,06
D.17.b. Porcentaje de superficie de infraestructuras de transporte respecto al término municipal (%) 0,78 1,67 2,24 1,59
D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1000 habitantes. 601,14 645,83 576,77 620,86
D.18.b. Porcentaxe de Turismos (%) 75,97 74,14 77,55 75,74
D.18.c. Porcentaxe de motocicletas (%) 6,38 8,66 7,42 7,04
D.18.d. Antigüidade do Parque de vehículos 
D.19.a.Densidade de liñas de autobús
D.19.b.Oferta de liñas de autobús por habitante

D.19.c.Oferta de prazas de autobús por habitante 
D.19.d.Densidade de redes ferroviarias
D.19.e.Oferta de redes ferroviarias por habitante 
D.20. Accesibilidade aos servizos de transporte público
D.21. Dotación de vías ciclistas
D.22.a. Índice de avellentamento da poboación (%) 17,34 21,96 19,48 24,20
D.22.b. Índice de senectude da poboación (%) 16,59 19,21 17,80 20,50

valor inferior ao municipal

valor superior ao municipal

Fotografía do aparcadoiro do Centro 
Sportivo.

Fonte: elaboración propia
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5.2   ANÁLISE CUALITATIVA

Accións municipais implementadas ou en curso aliñadas cos obxectivos espe-
cíficos da AUE

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 5.1 Favorecer a cidade de proximidade.

Liña estratéxica AUE
Priorizar, na medida do posible, a cidade para o peón favorecendo os itinerarios 
continuos, seguros e responsables e propiciando unha forma de vida máis saudable e 
activa.

Acción implementada ou en 
marcha Proxecto e obra de humanización da rúa Redondela

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Liña estratéxica AUE
Desenrolar redes peonís e ciclistas, incluíndo os novos desenvolvementos urbanos, ga-
rantindo desprazamentos non motorizados seguros e en un entorno amigable. Elaborar 
ordenanzas de coexistencia de ciclistas e peóns.

Acción implementada ou en 
marcha Proxecto e plan de implementación do camiño escolar seguro

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 5.2 Potenciar modos de transporte sostible

Liña estratéxica AUE

Adoptar medidas a través dos planes de movilidade urbana sostible, para reducir as 
viaxes en transporte privado, fomentar os sistemas de transporte público eficientes e 
mellorar a calidade dos desprazamentos peonís. Nestos plans deberíase de fixar a 
prioridade peatonal na circulación urbana.

Acción implementada ou en 
marcha PMUS

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Estudos e documentos de planificación

Dende a EDUSI esbózanse algunhas liñas con respecto á mobilidade que se concretarán na 
elaboración dun Plan de Mobilidade Urbana Sostible. Isto foi iniciado cun Estudo de Mobilidade 
que propón tres eixos de intervención: o establecemento dun modelo de prioridade peonil e ciclis-
ta, a redución do desprazamento de vehículos e a racionalización da estructura viaria de Pontea-
reas. A orografía do centro urbano de Ponteareas e as distancias entre centros atractores permi-
ten favorecer a mobilidade activa, mentres que diminuir o espazo dedicado ao coche tradúcese 
en máis espazos para o peón. Proponse a creación dunha rede de estacionamentos públicos que 
evite a provisionalidade da actual, consistente en cesións temporais de espazos ao Concello. 
O estudo tamén propón o desenvolvemento dunha política de transporte público e a promoción 
das viaxes compartidas. Vencellado a un novo modelo de estructura viaria, a conexión do tecido 
urbano co anel verde proposto na EDUSI permite a práctica de actividade física, o coñecemento 
da contorna e a reducción das emisións evitando desprazamentos rodados.

O PXOM, pola súa banda, prevé a creación de novos elementos estruturantes nos bordes do 
centro urbano que reducirán a problemática de tráfico interior e accesibilidade do núcleo. O casco 

Imaxe do aparcadoiro na rúa Amado 
Garra.
Fonte: elaboración propia
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vello destaca como área de posibles actuacións nas que a escala humana adquira protagonis-
mo. Contémplanse varios aparcadoiros públicos soterrados en réxime de concesión (Santa Ana, 
Granitos, Bugallal).

Axentes chave 

No goberno municipal, o principal departamento relacionado con este ámbito será a Conce-
llería de Bo Goberno, Transparencia, Participación Cidadá, Mobilidade, Tráfico e Medio Rural. 

Con respecto ao nivel autonómico, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade será a área 
de maior relevancia. Pola existencia de vías de titularidade estatal, tamén o Ministerio de Trans-
portes, Mobilidade e Axenda Urbana será un axente clave no desenvolvemento das actuacións.

En relación ao tecido asociativo, podemos citar a:

• ADENCO (Asociación Ecoloxista)
• Asociacións Veciñais
• Adapta

5.3 CONCLUSIÓNS

Factores desfavorables e favorables nesta materia

Factores desfavorables
Crecemento poboacional inferior á media de municipios de similar rango
Superficie de infraestruturas de transporte inferiores á media
Ausencia de transporte ferroviario polo que podería perder competitividade no futuro

Factores favorables
Espazos naturais con potencialidade para a mobilidade alternativa, en especial na contorna 

do ría Tea.
Densidade de poboación e vivendas en solo urbano elevada, o que indica un alto grado de 

compacidade
Estrutura demográfica menos envellecida en comparación cos tres niveis territoriais estu-

dados
Desenvolvemento dun Plan de Mobilidade Urbana Sostible migrando cara modos máis sos-

tibles, accesibles e inclusivos.

Imaxe do aparcadoiro no supermer-
cado Eroski.
Fonte: elaboración propia

“...o Ministerio 
de Transportes, 
Mobilidade e Axenda 
Urbana será un 
axente clave no 
desenvolvemento das 
actuacións.”
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Retos a abordar no ámbito da mobilidade e transporte

Os principais retos a abordar neste ámbito son continuar o camiño (xa iniciado coas opera-
cións propostas na EDUSI) de potenciar os espazos naturais para a mobilidade branda entre nú-
cleos, entre o núcleo urbano e as parroquias e para a práctica deportiva. Para isto, o Concello ten 
solicitados proxectos para as sendas As Partidas-Salvaterra, A Freixa-Fozara e San Roque-Mo-
reira, ademais dos roteiros que se detallan no ámbito 7.

A seguinte prioridade é a ampliación e mellora da calidade do espazo peonil no núcleo central 
(principalmente no acceso a equipamentos ou otros centros atractores), cuestión que é especial-
mente importante dada a elevada densidade do centro urbano de Ponteareas, e a diminución do 
tráfico no centro e xestión dos espazos de aparcadoiros. En 2019 iniciouse o camiño para con-
seguir un parque de vehículos municipal híbrido coa dotación dun vehículo destas características 
para o departamento de Medio Ambiente.

Algunhas das medidas propostas son:

5.1 Implantación da xestión do PXOM: apertura de novos viais e accesos peonís aos centros 
de ensino

5.2 Melloras das conexións das sendas peonís do Tea e Uma co núcleo urbano
5.3 Ampliación do paseo peonil no Alto da Gloria entre as dúas estradas provinciais
5.4 Ampliación da plataforma peonil na estrada provincial a Pazos de Borbén, dende a N-120 

ata o CDL e acceso á urbanización da Freixa
5.5 Humanización da avenida Castelao (tramo autonómico)
5.6 Apertura da nova avenida das Pombas á N-120 que retire tráfico do núcleo urbano.
5.7 Proxecto de conservación e mantemento dos camiños tradicionais como espazos peonís 

e ciclables.
5.8 Implantación dun bus eléctrico no termo municipal para conectar o núcleo urbano co 

rural
5.9 Aparcadoiro disuasorio na Avenida Rosalía de Castro, utilizando parcialmente a parcela 

do colexio Nosa Señora dos Remedios, creando en superficie un pavillón polideportivo, un gran 
parque infantil cuberto e un campo de herba sintética con dimensións similares ao actual

5.10 Promoción da renovación do parque de vehículos municipal a eléctricos
5.11 Implantación de puntos de recarga de coches eléctricos.
5.12 Colocación de aparcadoiros de bicicletas nos centros educativos
5.13 Sendas no parque forestal da Picaraña

Acción a implementar 5.1 Implantación da xestión do PXOM: apertura de no-
vos viais e accesos peonís aos centros de ensino

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
5.1. Favorecer a cidade de proximidade
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

Liña estratéxica AUE
Establecer nos intrumentos de ordenación unha repartición equilibrado do 
espazo urbano destinado a mobilidade motorizada e non motorizada, acorde 
coas políticas de desenvolvemento sostible das cidades. 

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

“...potenciar os 
espazos naturais para 
a mobilidade branda 
entre núcleos”



PREPARACIÓN PARA A AXENDA URBANA88

Imaxe da rúa Amado Garra
Fonte: elaboración propia

Acción a implementar 5.2 Mellora das conexións das sendas peonís do Tea e 
Uma co núcleo urbano

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
5.1. Favorecer a cidade de proximidade
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

Liña estratéxica AUE
Priorizar, na medida do posible, a cidade para o peón favorecendo os itinera-
rios continuos, seguros e responsables e propiciando unha forma de vida máis 
saudable e activa.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes
Augas de Galicia
Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Imaxe da rúa Rogelio Groba
Fonte: elaboración propia

Acción a implementar 5.3 Ampliación do paseo peonil no Alto da Gloria entre 
as dúas estradas provinciais

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
5.1. Favorecer a cidade de proximidade
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

Liña estratéxica AUE
Priorizar, na medida do posible, a cidade para o peón favorecendo os itinera-
rios continuos, seguros e responsables e propiciando unha forma de vida máis 
saudable e activa.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar
5.4 Ampliación da plataforma peonil na estrada pro-
vincial a Pazos de Borbén, dende a N-120 ata o CDL e 
acceso á urbanización da Freixa

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
5.1. Favorecer a cidade de proximidade
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

Liña estratéxica AUE
Priorizar, na medida do posible, a cidade para o peón favorecendo os itinera-
rios continuos, seguros e responsables e propiciando unha forma de vida máis 
saudable e activa.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 5.5 Humanización da Avenida Castelao (tramo autonómi-
co)

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
5.1. Favorecer a cidade de proximidade
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

Liña estratéxica AUE
Priorizar, na medida do posible, a cidade para o peón favorecendo os itinera-
rios continuos, seguros e responsables e propiciando unha forma de vida máis 
saudable e activa.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 5.6 Apertura da nova avenida das Pombas á N-120 que 
retire tráfico do núcleo urbano.

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
5.1. Favorecer a cidade de proximidade
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

Liña estratéxica AUE
Priorizar, na medida do posible, a cidade para o peón favorecendo os itinera-
rios continuos, seguros e responsables e propiciando unha forma de vida máis 
saudable e activa.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 5.7 Proxecto de conservación e mantemento dos cami-
ños tradicionais como espazos peonís e ciclables.

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
5.1. Favorecer a cidade de proximidade
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

Liña estratéxica AUE
Desenvolver redes peonís e ciclistas, incluíndo os novos desenvolvementos 
urbanos, garantindo desprazamentos non motorizados seguros e nun entorno 
amigable. Elaborar ordenanzas de coexistencia de ciclistas e peóns.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 5.8 Implantación dun bus eléctrico no termo municipal 
para conectar o núcleo urbano co rural.

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
5.1. Favorecer a cidade de proximidade
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

Liña estratéxica AUE Esteblecer unha oferta adecuada de transporte público a escala urbana e 
construír redes integradas que interconecten os distintos modos.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Imaxe da rúa Arxentina
Fonte: elaboración propia
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Acción a implementar

5.9 Aparcadoiro disuasorio na Avenida Rosalía de Cas-
tro, utilizando parcialmente a parcela do colexio Nosa 
Señora dos Remedios, creando en superficie un pavi-
llón polideportivo, un gran parque infantil cuberto e un 
campo de herba sintética con dimensións similares ao 
actual

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
5.1. Favorecer a cidade de proximidade
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

Liña estratéxica AUE
Ubicar aparcadoiros de disuasión na periferia urbana, facilitando a transfe-
rencia do usuario dun vehículo privado ao transporte público ou ao vehículo 
compartido.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Imaxe do aparcadoiro da rúa Rosalía 
de Castro
Fonte: elaboración propia
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Acción a implementar 5.10 Promoción da renovación do parque de vehículos 
municipal a eléctricos

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
5.1. Favorecer a cidade de proximidade
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

Liña estratéxica AUE Impulsar e favorecer o uso de vehículos de enerxías alternativas e híbridos. 
Implantar puntos de recarga de coches eléctricos.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Ministerio para a Transición Ecolóxica

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 5.11 Implantación de puntos de recarga de coches eléc-
tricos.

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
5.1. Favorecer a cidade de proximidade
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

Liña estratéxica AUE Impulsar e favorecer o uso de vehículos de enerxías alternativas e híbridos. 
Implantar puntos de recarga de coches eléctricos.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Ministerio para a Transición Ecolóxica

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 5.12 Colocación de aparcadoiros de bicicletas nos cen-
tros educativos

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
5.1. Favorecer a cidade de proximidade
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

Liña estratéxica AUE Potenciar a mobilidade ciclistas mediante o deseño de vías exclusivas ou 
prioritarias e aparcamentos para bicicletas.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 5.13 Sendas no parque forestal da Picaraña

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
5.1. Favorecer a cidade de proximidade
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

Liña estratéxica AUE Impulsar e favorecer o uso de vehículos de enerxías alternativas e híbridos. 
Implantar puntos de recarga de coches eléctricos.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Imaxe do IES Val do Tea
Fonte: elaboración propia





COHESIÓN SOCIAL E 
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

ámbito 6
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Obxectivo estratéxico
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade

Obxectivos específicos
OE 6.1. Reducir o risco de pobreza e exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos
OE 6.2. Buscar a igualdade de oportunidades dende unha perspectiva de xénero, idade e 

discapacidade

6.1 ANÁLISE CUANTITATIVA

Para medir o alcance deste sexto obxectivo estratéxico da AUE, utilízanse unha serie de 
indicadores estruturados en varios grupos temáticos: demografía e poboación; planeamento e 
clasificación do solo; economía. Medindo os indicadores propostos podemos chegar a coñecer o 
nivel de cohesión social e equidade. 

Tal e como xa se comentou en anteriores obxectivos, Ponteareas medra un 2,15% no periodo 
comprendido entre 2006 e 2016, por riba da media provincial e autonómica pero por debaixo da 
media do conxunto de municipios entre 2000-50000 habitantes. A maior parte desta poboación 
aséntase sobre solo urbano, tal e como se reflicte no seguinte indicador que ten que ver coa den-
sidade de poboación en solo urbano, medido a través do número de habitantes por hectárea de 
superficie de solo urbano (hab/ha). A cifra deste indicador en ponteareas elévase ata os 240,32 
hab/ha, moi por riba do resto de ámbitos. Por exemplo o seguinte ámbito nesa clasificación son 
os municipios do mesmo tamaño con 78,30 hab/ha. O resto de ámbitos quedan por debaixo. Se 
analizamos o resto de indicadores que se integran neste grupo de planeamento e clasificación do 
solo, observamos que na maioría de indicadores Ponteareas sitúase á cabeza. 

É o caso da densidade de vivenda por superficie de solo urbano ( 129,71 viv/ha), da compa-
cidade urbana (superficie construída total por superficie de solo medida con 3,28 m2t/m2s), e da 
superficie construída de uso residencial por superficie de solo (2,21 m2t/m2s). Nestes tres casos, 
as cifras de Ponteareas superan ás do resto de ámbitos territoriais, na maior parte dos casos 
triplicando e incluso cuadriplicando. Sen embargo neste grupo hai outros dous indicadores nos 
que o concello do río Tea sitúase nas cifras máis baixas. É o caso da superficie construída de uso 
residencial respecto ao total de superficie construída e a densidade de vivendas previstas nas 
áreas de solo de desenvolvemento, con 67,38% e 17,43 viv/ha, respectivamente, mentres que a 
media provincial sube a 71,29% e 23,28 viv/ha.

No que se refire ao segundo grupo: poboación e demografía, as cifras dos indicadores son moi 
variados. Como xa se comentou con anterioridade, Ponteareas caracterízase por ser un concello 
que ten unha estrutura demográfica lixeiramente máis rexuvenecida que a maior parte dos con-
cellos galegos. Ata o ano 2011 gañou poboación chegando ata os 23 561, para a partires de ahí 
perder poboación durante 7 anos (crise económica) e volver a crecer no ano 2018 e ata a actua-
lidade. Esta dinámica demográfica reflíctese nos indicadores de poboación. Ponteareas sitúase 
por debaixo do resto de ámbitos xeográficos en índice de avellentamento (17,34%), índice de 
senectude (16,59%), índice de dependencia total (49,27%) e índice de dependencia de maiores 

“Ponteareas 
caracterízase por 
ser un concello que 
ten unha estrutura 
demográfica 
lixeiramente máis 
rexuvenecida que 
a maior parte dos 
concellos galegos”
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(34,56%), mentres que supero aos outros tres ámbitos xeográficos en porcentaxe de poboación 
estranxeira con 3,54% e índice de dependencia infantil con 23,38%.

Por último, o cadro deste sexto obxectivo estratéxico, propón unha serie de indicadores eco-
nómicos, nos que de novo, os resultados son moi variados. Hai varios aspectos que chaman á 
atención. En primeiro lugar o que máis chama á atención é a elevadísima porcentaxe do sector 
servizos en Ponteareas, chegando ao 70.56%. Esta cifra define a este concello como claramente 
volcado hacia este sector económico, moi por riba dos tres ámbitos xeográficos quedando todos 
por debaixo do 70%. Tamén chama á atención, as cifras de paro, situándose o ámbito de estudio 
como o concello coas cifras máis altas cunha porcentaxe total de 14,79% e unha proporción de 
paro feminino por riba do 62,91%. Ponteareas configúrase como un concello que vive do terciario 
e con tasas de desemprego por riba da media autonómica e provincial.

DATO MUNICIPIO PROVINCIA 20-50 MIL CCAACCAA
D.01. Variación da poboación 2006 – 2016 (%) 2,15 0,34 5,01 -0,42
D.06. Densidade de poboación en solo urbano. Número de habitantes por hectárea de superficie de suelo urbano (hab./ha). 240,32 63,15 78,30 43,25
D.08. Densidade de vivenda por superficie de solo urbano (Viv/ha). 129,71 33,38 41,79 24,17
D.09. Compacidade urbana. Superficie construída total por superficie de solo (m2t/m2s) 3,28 0,84 1,05 0,65
D.10.a. Superficie construída de uso residencial por superficie de solo (m2t/m2s) 2,21 0,60 0,74 0,44
D.10.b. Superficie construída de uso residencial respecto ao total de superficie construída (%). 67,38 71,29 69,66 68,25
D.11. Complexidade urbana
D.12.a. Zonas verdes por habitante (m2/hab)
D.12.b. Densidade zonas verdes (%)
D.13.a. Lonxitude rúas peatonais (%)
D.13.b. Área rúas peatonais (%)
D.ST.01. Densidade de vivendas previstas nas áreas de solo de desenvolvemento  (Viv/ha). 17,43 23,28 22,70 22,30
D.ST.05. Porcentaxe de áreas de solo en desenvolvemento de uso actividades económica (industrial ou terciario) respecto ao 
total de solo urbano (%) 12,28 18,52 11,59

D.20. Accesibilidade aos servizos de transporte público
D.22.a. Índice de avellentamento da poboación (%) 17,34 21,96 19,48 24,20
D.22.b. Índice de senectude da poboación (%) 16,59 19,21 17,80 20,50
D.23. Porcentaxe de poboación estranxeira (%) 3,54 2,78 3,09 2,84
D.24.a. Índice de dependencia total (%) 49,27 54,20 50,80 57,50
D.24.b. Índice de dependencia infantil (%) 23,38 20,09 21,23 19,01
D.24.c. Índice de dependencia de maiores (%) 26,33 34,56 29,98 38,96
D.26.a. Traballadores en sector agricultura (%). 2,47 9,05 4,89 9,48
D.26.b. Traballadores en sector industria (%). 14,53 19,43 18,19 17,53
D.26.c. Traballadores en sector construción (%). 12,43 9,84 10,82 10,38
D.26.d. Traballadores en sector servizos (%). 70,56 61,68 66,11 62,61
D.28.a. Porcentaxe de parados total (%). 14,79 11,97 10,92 10,60
D.28.b. Porcentaxe de parados entre 25 e 44 anos (%) 43,90 43,60 43,37 42,96
D.28.c. Proporción de paro feminino (%) 62,91 56,68 58,90 56,48
D.39. Axenda urbana, planeamento estratéxico e Smart cities.

valor inferior ao municipal

valor superior ao municipal

Feira de Ponteareas
Fonte: elaboración propia
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6.2   ANÁLISE CUALITATIVA

Accións municipais implementadas ou en curso aliñadas cos obxectivos espe-
cíficos da AUE

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 6.1. Reducir o risco de pobreza e exclusión social en 
entornos urbanos desfavorecidos

Liña estratéxica AUE Adoptar medidas de apoio á formación e acceso ao emprego.
Acción implementada ou en 
marcha Programa de formación para a inserción laboral de colectivos en risco

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 6.2. Buscar a igualdade de oportunidades dende unha 
perspectiva de xénero, idade e discapacidade

Liña estratéxica AUE Fomentar a creación de actividades sociais, culturais, etc., que favorezan a integración 
intercultural, dende unha perspectiva educativa, social, etc.

Acción implementada ou en 
marcha Inmoble de usos múltiples na contorna da Praza Maior

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Estudos e documentos de planificación

Na análise social realizada para a EDUSI, chamábase a atención sobre o baixo indicador de 
renta dispoñible por fogar (o segundo menor das ciudades de Galicia) e a alta demanda de axuda 
social indicada polas asociacións locais. Previsiblemente, a pandemia provocada polo COVID-19 
non ten mellorado esta situación. A ausencia de conflito ante estes datos explicábase na EDUSI 
pola elevada cohesión xerada polas actividades autoxestionadas, tanto no núcleo urbano como 
nas parroquias rurais, especialmente as relacionadas coa música, que favorecen un trasvase 
continuo de información e capacidades entre os grupos de diferente idade e grupo social.

Axentes chave

A principal área de Goberno municipal relacionada é a Concellería de Benestar Social e Igual-
dade, pero tamén está estreitamente relacionada coas Concellerías de Cultura e Lingua, de Edu-
cación, Eventos, Saúde e Consumo, de Mocidade e de Sanidade e Emprego. 

A nivel galego, a Consellería máis relacionada é Consellería de Emprego e Igualdade e de 
Cultura, Educación e Universidade.

No tecido asociativo, destacan:

• ADENCO (Asociación Ecologista)
• Asociacións Veciñais
• Asociacións de comerciantes

Imaxe do proceso de participación 
pública da EDUSI de Ponteareas
Fonte: elaboración propia

Gráficas comparativas de renda dis-
poñible por hogar e taxas de ocupa-
ción
Fonte: elaboración propia

“Na análise social 
realizada para a 
EDUSI, chamábase 
a atención sobre o 
baixo indicador de 
renta dispoñible por 
fogar”
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• Colectivo Mellorando e outras entidades adicadas á igualdade de xénero
• Ponte Solidario
• Avelaíña
• Asociación de Persoas Maiores
• Adapta
• Clubes deportivos

6.3 CONCLUSIÓNS

Factores desfavorables e favorables nesta materia

Factores desfavorables
Pobreza relativa elevada, o que limita posibilidades de investimento e a calidade de vida dos 

cidadáns agravada pola ausencia de solo industrial.
Crecemento poboacional inferior á media de municipios de similar rango
Alta dependencia do sector servizos
Elevada taxa de paro, especialmente feminino
Risco de que se non se toman as medidas adecuadas para favorecer a inclusión de colec-

tivos desfavorecidos, en particular os inmigrantes e desempregados, se xeren bolsas crónicas 
de pobreza que leven a procesos de exclusión permanente

Factores favorables
Densidade de poboación e vivendas en solo urbano elevada, o que indica un alto grado de 

compacidade
Estrtutura demográfica menos envellecida en comparación cos tres niveis territoriais estu-

dados

Retos a abordar no ámbito da cohesión social e igualdade

A taxa de paro en Ponteareas, se ben non é tan elevada como no momento da redacción 
da EDUSI, segue a selo máis que a media provincial. O funcionamento dos Servizos Sociais, e 
garantir que cheguen a quen os necesita, como nivel administrativo máis cercano á cidadanía, 
prevese fundamental na época post-COVID. O traballo nas idades temperás, para detectar posi-
bles necesidades especiais, fomentar a autonomía ou traballar a perspectiva de xénero, será un 
eixo fundamental das propostas neste ámbito. 

Abordaranse tamén políticas de instalación de mobiliario urbano e alumeado, aumentando a 
percepción de seguridade e permitindo que persoas con diferentes capacidades físicas poidan 
desfrutar do espazo público. 

Finalmente, iniciativas que fomenten a convivencia e hermanamento coa cultura portuguesa 
teñen tamén cabida neste ámbito, tendo en conta que conforman o 24% da poboación estranxeira 
do municipio, máis de dez puntos máis da relación a nivel galego (segundo o Padrón municipal 
do 2020).

Imaxe da Rúa Baixada de San Gre-
gorio
Fonte: elaboración propia
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Imaxe da San Silvestre de Pontea-
reas
Fonte: elaboración propia

As medidas propostas inicialmente son:

6.1 Plan de Igualdade de Xénero
6.2 Rehabilitación e mellora da eficiencia enerxética do Centro de Servizos Sociais
6.3 Mellora e difusión do traballo realizado en Servizos Sociais, especialmente en persoas 

en risco de exclusión social
6.4 Semana das Ciencias no espazo público, incidindo na igualdade de xénero no ámbito 

científico
6.5 Proxecto “Entre Nós” de atención psicopedagóxica ao alumnado con comportamentos 

disruptivos dentro da aula
6.6 Terapia con cans para alumnado con necesidades educativas
6.7 Plan de Cohesión Social post-pandemia
6.8 Rehabilitación e mellora da eficiencia enerxética da Residencia de Maiores
6.9 Iluminación con placas solares da Senda do Regato da Venda e Senda do Tea, da Freixa 

a Padróns
6.10 Execución do camiño escolar seguro
6.11 Iniciativas sobre o patrimonio inmaterial: cultura galego-portuguesa
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Acción a implementar 6.1 Plan de Igualdade de Xénero

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

6.1. Reducir o risco de pobreza e exclusión social en entornos urbanos desfa-
vorecidos.
6.2. Buscar a igualdade de oportunidades desde unha perspectiva de xénero, 
idade e capacidade.

Liña estratéxica AUE

Identificar aqueles barrios ou entornos urbanos que presenten un maior 
grao de vulnerabilidade social, económica e ambiental como áreas de actua-
ción preferente para favorecer a equidade no desenvolvemento urbano e loitar 
contra as bolsas de pobreza, a exclusión social e a desigualdade. Os Observa-
torios de Barrios Vulnerables son ferramentas útiles a ditos feitos.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 6.2 Rehabilitación e mellora da eficiencia enerxética do 
Centro de Servizos Sociais

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

6.1. Reducir o risco de pobreza e exclusión social en entornos urbanos desfa-
vorecidos.
6.2. Buscar a igualdade de oportunidades desde unha perspectiva de xénero, 
idade e capacidade.

Liña estratéxica AUE

Fomentar a creación ou mellora de servizos sociais dirixidos a personas 
en risco de exclusión social e promover campañas de difusión dos servizos 
existentes para coñecemento da cidadanía. Adaptar os sistemas de acollida de 
persoas e fogares en situación de vulnerabilidade ás necesidades actuais, 
incluíndo fluxos migratorios.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes
Instituto Galego de Vivenda e Solo
Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar
6.3 Mellora e difusión do traballo realizado en Servizos 
Sociais, especialmente en persoas en risco de exclusión 
social

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

6.1. Reducir o risco de pobreza e exclusión social en entornos urbanos desfa-
vorecidos.
6.2. Buscar a igualdade de oportunidades desde unha perspectiva de xénero, 
idade e capacidade.

Liña estratéxica AUE

Fomentar a creación ou mellora de servizos sociais dirixidos a personas 
en risco de exclusión social e promover campañas de difusión dos servizos 
existentes para coñecemento da cidadanía. Adaptar os sistemas de acollida de 
persoas e fogares en situación de vulnerabilidade ás necesidades actuais, 
incluíndo fluxos migratorios.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes
Instituto Galego de Vivenda e Solo
Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 6.4 Semana das Ciencias no espazo público, incidindo 
na igualdade de xénero no ámbito científico

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

6.1. Reducir o risco de pobreza e exclusión social en entornos urbanos desfa-
vorecidos.
6.2. Buscar a igualdade de oportunidades desde unha perspectiva de xénero, 
idade e capacidade.

Liña estratéxica AUE

Promover o uso do espazo público e a convivencia cidadá como elementos 
de cohesión social. Convertir as rúas en prazas, non só como espazos de dis-
frute e convivencia comúns, senón tamén como espazos públicos inclusivos. 
Garantindo a accesibilidade universal aos mesmos

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Imaxe do IES Pedra da Auga
Fonte: elaboración propia

Acción a implementar
6.5 Proxecto “Entre Nós” de atención psicopedagóxica 
ao alumnado con comportamentos disruptivos dentro 
da aula

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

6.1. Reducir o risco de pobreza e exclusión social en entornos urbanos desfa-
vorecidos.
6.2. Buscar a igualdade de oportunidades desde unha perspectiva de xénero, 
idade e capacidade.

Liña estratéxica AUE Adoptar medidas de prevención e loita contra o abandono escolar.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 6.6 Terapia con cans para alumnado con necesidades 
educativas

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

6.1. Reducir o risco de pobreza e exclusión social en entornos urbanos desfa-
vorecidos.
6.2. Buscar a igualdade de oportunidades desde unha perspectiva de xénero, 
idade e capacidade.

Liña estratéxica AUE Adoptar medidas de prevención e loita contra o abandono escolar.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Imaxe de actividades de participa-
ción cidadá dentro do EDUSI de 
Ponteareas
Fonte: elaboración propia
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Acción a implementar 6.7 Plan de Cohesión Social post-pandemia

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

6.1. Reducir o risco de pobreza e exclusión social en entornos urbanos desfa-
vorecidos.
6.2. Buscar a igualdade de oportunidades desde unha perspectiva de xénero, 
idade e capacidade.

Liña estratéxica AUE

Adoptar medidas a través de plans de estratexias para garantir a igualdade 
de trato e de oportunidades, o acceso ao mercado de traballo e a vida 
pública en condicións de igualdade que garantan a non discriminación por 
motivo de orixe racial ou étnico, discapacidade, identidade sexual e de xénero, 
relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 6.8 Rehabilitación e mellora da eficiencia enerxética da 
Residencia de Maiores

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

6.1. Reducir o risco de pobreza e exclusión social en entornos urbanos desfa-
vorecidos.
6.2. Buscar a igualdade de oportunidades desde unha perspectiva de xénero, 
idade e capacidade.

Liña estratéxica AUE Fomentar a creación de actividades sociais, culturais, etc. , que favorezan a 
integración intercultural, dende unha perspectiva educativa, social, etc. 

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes
Instituto Galego de Vivenda e Solo
Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 6.9 Iluminación con placas solares da Senda do Regato 
da Venda e Senda do Tea, da Freixa a Padróns

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

6.1. Reducir o risco de pobreza e exclusión social en entornos urbanos desfa-
vorecidos.
6.2. Buscar a igualdade de oportunidades desde unha perspectiva de xénero, 
idade e capacidade.

Liña estratéxica AUE Aumentar a seguridade cidadá nos espazos urbanos adoptando as medi-
das adecuadas de deseño urbano (iluminación, mobiliario, etc.)

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Ministerio para a Transición Ecolóxica

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 6.10 Execución do camiño escolar seguro

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

6.1. Reducir o risco de pobreza e exclusión social en entornos urbanos desfa-
vorecidos.
6.2. Buscar a igualdade de oportunidades desde unha perspectiva de xénero, 
idade e capacidade.

Liña estratéxica AUE
Identificar e difundir boas prácticas de planificación urbanística, arquitectó-
nica e de mobilidade urbana e rural, que incidan favorablemente na concilia-
ción da vida persoal, familiar e laboral, así como na autonomía das persoa.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 6.11 Iniciativas sobre o patrimonio inmaterial: cultura 
galego-portuguesa

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

6.1. Reducir o risco de pobreza e exclusión social en entornos urbanos desfa-
vorecidos.
6.2. Buscar a igualdade de oportunidades desde unha perspectiva de xénero, 
idade e capacidade.

Liña estratéxica AUE Fomentar a creación de actividades sociais, culturais, etc. , que favorezan a 
integración intercultural, dende unha perspectiva educativa, social, etc. 

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes
Administración portuguesa
Deputación de Pontevedra

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Río Tea ao seu paso por Moscadeira
Fonte: elaboración propia





ECONOMÍA URBANA
ámbito 7
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Obxectivo estratéxico
7. Impulsar e favorecer a economía urbana

Obxectivos específicos
OE 7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e diversifica-

ción da actividade económica
OE 7.2. Fomentar o turisto intelixente, sostible e de calidade e os sectores claves da econo-

mía local

7.1 ANÁLISE CUANTITATIVA

Este sétimo Obxectivo Estratéxico xira entorno á economía, o seu impulso e como favorecela. 
Seguindo esta liña, propóñense unha serie de indicadores que nos axudarán a medir o grado de 
cobertura e consecución deste OE.

Ao igual que no resto de OE, o primeiro indicador é a variación de poboación, que nos axuda 
contextualizar o resto de indicadores, neste caso, divididos nos seguintes grandes grupos: clasi-
ficación do solo, demografía e economía. 

Respecto á clasificación do solo, o primeiro indicador do cadro, é a densidade de poboación 
en solo urbano (número de habitantes por hectárea de superficie de solo urbano), onde a cifra 
de Ponteareas supera amplamente as cifras dos outros tres ámbitos territoriais cos que se está a 
comparar. Ponteareas conta con 240,32 hab/ha, mentres que o conxunto de municipios entre 20 
000 e 50 000 hab, o indicador sitúase en 78,30 hab/ha, seguido de lonxe pola media provincial e 
finalmente pola media autonómica, con 43,25 hab/ha. A densidade de vivenda por superficie de 
solo urbano tamén é maior para o concello do Tea, triplicando a cifra do seguinte ámbito co que 
estamos a comparar: 129,71 viv/ha en Ponteareas e 41,79 no conxunto de municipios co mesmo 
rango de poboación.

O seguinte bloque de indicadores correspóndense co ámbito demográfico e de poboación. 
Neste caso, polas dinámicas demográficas de Ponteareas, os índices de avellentamento, senec-
tude, dependencia total e dependencia de maiores, sitúanse por debaixo da media, mentres que 
os índices de poboación estranxeira e dependencia infantil superan aos restantes.

No bloque de economía, onde se insiren os últimos once indicadores, as cifras son moi dife-
rentes entre cada un deles. En canto a sectores económicos, Ponteareas é claramente un con-
cello baseado no sector terciario (o 70,56% dos traballadores e traballadoras adícanse ao sector 
servizos), mentres que o sector primario é residual con 2,47% dos activos, chegando o conxunto 
galego ao 9,47% da poboación activa. Algo moi parecido ocorre coa porcentaxe de establece-
mentos por sector económico, ainda que as cifras son lixeiramente máis altas: o 78,17% dos 
establecementos de Ponteareas están adicados ao sector servizos, aínda que neste caso chama 
á atención que esta cifra é superada polos establecementos no grupo de concellos entre 20 000 
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“...as cifras de paro, 
onde (...) Ponteareas 
supera ao resto 
de delimitacións 
territoriais. ”

– 50 000 habitantes con 78,67%. No lado oposto están os establecementos adicados ao sector 
primario, que supoñen un 25 do total no ámbito de estudio, mentres que na media provincial a 
porcentaxe é dun 7%. Por último están as cifras de paro, onde nos tres indicadores (total entre 
25-44 anos e feminino) Ponteareas supera ao resto de delimitacións territoriais. 

DATO MUNICIPIO PROVINCIA 20-50 MIL CCAA
D.01. Variación de la población 2006 – 2016 (%) 2,15 0,34 5,01 -0,42
D.06 Densidad de población en suelo urbano Número de habitantes por hectárea de superficie de suelo urbano (hab./ha). 240,32 63,15 78,30 43,25
D.08. Densidade de vivenda por superficie de solo urbano (Viv/ha). 129,71 33,38 41,79 24,17
D.ST.05. Porcentaxe de áreas de solo en desenvolvemento de uso actividades económica (industrial ou terciario) respecto ao 
total de solo urbano (%) 12,28 18,52 11,59

D.19.a.Densidade de liñas de autobús
D.19.b.Oferta de liñas de autobús por habitante
D.19.c.Oferta de prazas de autobús por habitante 
D.19.d.Densidade de redes ferroviarias
D.19.e.Oferta de redes ferroviarias por habitante 
D.22.a. Índice de avellentamento da poboación (%) 17,34 21,96 19,48 24,20
D.22.b. Índice de senectude da poboación (%) 16,59 19,21 17,80 20,50
D.23. Porcentaxe de poboación estranxeira (%) 3,54 2,78 3,09 2,84
D.24.a. Índice de dependencia total (%) 49,27 54,20 50,80 57,50
D.24.b. Índice de dependencia infantil (%) 23,38 20,09 21,23 19,01
D.24.c. Índice de dependencia de maiores (%) 26,33 34,56 29,98 38,96
D.26.a. Traballadores en sector agricultura (%). 2,47 9,05 4,89 9,48
D.26.b. Traballadores en sector industria (%). 14,53 19,43 18,19 17,53
D.26.c. Traballadores en sector construción (%). 12,43 9,84 10,82 10,38
D.26.d. Traballadores en sector servizos (%). 70,56 61,68 66,11 62,61
D.27.a. Establecementos en sector agricultura (%). 2,00 7,90 4,04 7,24
D.27.b. Establecementos en sector industria (%). 9,51 10,00 8,20 8,80
D.27.c. Establecementos en sector construción (%). 10,33 9,34 9,09 8,94
D.27.d. Establecementos en sector servizos (%). 78,17 72,77 78,67 75,02
D.28.a. Porcentaxe de parados total (%). 14,79 11,97 10,92 10,60
D.28.b. Porcentaxe de parados entre 25 e 44 anos (%) 43,90 43,60 43,37 42,96
D.28.c. Proporción de paro feminino (%) 62,91 56,68 58,90 56,48
D.39. Axenda urbana, planeamento estratéxico e smart cities.

valor inferior ao municipal

valor superior ao municipal

Ilustración para o EDUSI de Pontea-
reas
Fonte: elaboración propia
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• Pequenos produtores e cooperativistas
• Praceiras/os do Mercado Municipal
• Comercio e hostalaría
• Asociación de Empresarios do Condado

7.3 CONCLUSIÓNS

Factores desfavorables e favorables nesta materia

Factores desfavorables
Crecemento poboacional inferior á media de municipios de similar rango
Superficie de infraestruturas de transporte inferiores á media
Ausencia de transporte ferroviario polo que podería perder competitividade no futuro

Factores favorables
Espazos naturais con potencialidade para a mobilidade alternativa, en especial na contorna 

do ría Tea.
Densidade de poboación e vivendas en solo urbano elevada, o que indica un alto grado de 

compacidade
Estrutura demográfica menos envellecida en comparación cos tres niveis territoriais estu-

dados
Desenvolvemento dun Plan de Mobilidade Urbana Sostible migrando cara modos máis sos-

tibles, accesibles e inclusivos.

Retos a abordar no ámbito da economía urbana

O principal reto a abordar é o aproveitamento da capacidade produtiva de Ponteareas, tan-
to dende o punto de vista humano (cunha poboación pouco envellecida) como físico (cun solo 
pouco artificializado e con alta capacidade agrícola), e que esas plusvalías repercutan e queden 
no mesmo territorio. Nesta liña, o Concello xa ten encargado un estudo para a implantación de 
hortas urbanas. Tamén o desenvolvemento turístico formúlase dende a perspectiva de aproveitar 
os recursos endóxenos e que supoñan un impacto positivo para o sector primario. A execución e 
homologación de roteiros e sendas leva un importante percorrido en termos de planificación, con-
tando o Concello cun proxecto e permisos sectoriais para o roteiro circular no Uma e memorias 
valoradas para a posta a punto da sendas PRG30, PRG120 e PRG132 (esenciais para o futuro 
Circuito BTT). O desenvolvemento industrial tamén resulta de importancia para unha economía 
sostible, restando peso a un sector servizos que, se ben é imprescindible, corre o risco de des-
prazar ao resto de iniciativas. A perspectiva de xénero será fundamental dado o alto paro feminino 
(e en alza) existente.

As medidas propostas inicialmente son:

7.2   ANÁLISE CUALITATIVA

OBXECTIVO ESPECÍFICO
OE 7.1. Buscar a productividade local, a xeración de empre-
go e a dinamización e diversificación da actividade económi-
ca

Liña estratéxica AUE
Prever e fomentar espazos de traballo flexibles (coworking) no centro das cidades, tan-
to pola súa capacidade de atraer a novos emprendedores, como por abaratar o prezo 
do aluguer convencional das oficinas.

Acción implementada ou en 
marcha Posta en funcionamento do Centro de Dinamización Empresarial 

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 7.2. Fomentar o turisto intelixente, sostible e de calidade 
e os sectores claves da economía local

Non ten accións en marcha relacionadas.

Estudos e documentación de planificación

No análise económico realizado no marco da EDUSI, destácase que a estrutura de poboación 
de Ponteareas ten unha elevada taxa de paro relativa, comparada coa provincia e coa media 
galega, así como cos municipios de similar rango poboacional. Nos datos descritivos ofrecidos 
polo Ministerio para a elaboración da Axenda Urbana, vemos que se mantén esta característica. 
A feminización do paro, nun 60%, agravouse dende entón, sendo agora de 62,91% e ampliando 
a fenda co resto de niveis territoriais.

Con respecto ao número de empresas, na EDUSI destacábase a maior concentración empre-
sarial no sector servizos con cerca de 1300 empresas, o 75%, dato que pasa ao 78,17%.

Hai un 35% dos 1127 locais comerciais do municipio baleiros.  Dos 607 activos, a grande 
maioría están dedicados ao comercio, hostalería, servizos persoais e oficinas. A liña de actuación 
10 da EDUSI propuña apoiar ao tecido económico e produtivo mediante o fomento das empresa 
de economía social, mediante iniciativas de produción local e ecolóxica que xeren valor engadido 
no territorio, propoñendo como accións orientativas a implantación dun centro de dinamización 
empresarial, e a posta en marcha dun banco de terrras e a habiltiación de espazos para a posta 
en marcha de actividades comerciais ou cooperativas. A acción posta en marcha finalmente foi a 
primeira das enumeradas.

Axentes chave

As principais áreas de goberno neste ámbito son as de Promoción económica, Comercio e 
Turismo, así como Sanidade e Emprego.

Ademais, na vila existen outros axentes relevantes no tecido social e económico:

• Asociacións Veciñais
• Ponte Solidario
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7.1 Mellora das conexións rurais-urbanas co enlace da estrada parella á autovía en Moreira, 
dando saída na estrada autonómica PO-403

7.2 Plan de recuperación de comercio e hostalería
7.3 Desenvolvemento do Parque Empresarial da Lomba
7.4 Fomento da utilización dos canais de venta dixitais no comercio e hostalería locais
7.5 Programa de hortas urbanas
7.6 Fomento da formación agraria na poboación nova
7.7 Acompañamento na procura de terras para produción agrícola
7.8 Axuda na comercialización dos produtos do campo
7.9 Dinamización da Praza de Abastos
7.10 Actualización dos mercados dos sábados
7.11 Programa de dinamización empresarial: oficina para persoas emprendedoras e tenda 

pop-up
7.12 Plan de dixitalización para o sector turístico do concello
7.13 Impulso do Plan de Sostibilidade Turística do Condado - Paradanta
7.14 Impulso á etiqueta de Indicación Xeográfica Protexida dos pementos de Guláns
7.15 Impulso á etiqueta de Indicación Xeográfica Protexida das rosquillas de Ponteareas
7.16 Promoción e desestacionalización do Corpus como maior evento cultural e turístico do 

Concello
7.17 Creación de novas prazas de aloxamento a través do Camping da Freixa
7.18 Creación dun Centro BTT Galicia

Imaxe do centro urbano de Pontea-
reas
Fonte: elaboración propia
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Acción a implementar
7.1 Mellora das conexións rurais-urbanas co enlace da 
estrada parella á autovía en Moreira, dando saída na 
estrada autonómica PO-403

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE

Introducir as medidas necesarias para coordinar a ordenación territorial e 
urbanística coa planificación sectorial das actividades económicas, con estra-
texias para os pequenos núcleos de población e outros núcleos con tendencia 
á despoblación.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Vista aérea de Ponteareas
Fonte: Concello de Ponteareas
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Acción a implementar 7.2 Plan de recuperación de comercio e hostalería

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE Impulsar a rede de cidades intermedias como polos de actividades rexionais.
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Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 7.3 Desenvolvemento do Parque Empresarial da Lomba

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE Impulsar a rede de cidades intermedias como polos de actividades rexionais.
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Outros axentes
Xunta de Galicia
Iniciativa privada

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 7.4 Fomento da utilización dos canais de venta dixitais 
no comercio e hostalería locais

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE Impulsar a rede de cidades intermedias como polos de actividades rexionais.
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Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Zonas de cultivo xunto ao río Tea
Fonte: Concello de Ponteareas
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Acción a implementar 7.5 Programa de hortas urbanas

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE

Favorecer as actividades económicas no ámbito rural e a produción local, a 
alimentación de proximidade -para lograr a máxima interconexión entre os 
ámbitos rural e urbano- e tratar de limitar ao máximo o transporte de alimentos 
para consumir menos recursos e favorecer a alimentación de tempada máis 
sana e medioambientalmente máis recomendable.
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Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 7.6 Fomento da formación agraria na poboación nova

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE Incentivar o sector primario como recurso económico dos municipios con 
valores agrolóxicos significativos.
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Outros axentes Centro de Formación Agraria “A Granxa”

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 7.7 Acompañamento na procura de terras para produ-
ción agrícola

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE Incentivar o sector primario como recurso económico dos municipios con 
valores agrolóxicos significativos.
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Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 7.8 Axuda na comercialización dos productos do campo

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE Incentivar o sector primario como recurso económico dos municipios con 
valores agrolóxicos significativos.
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Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 7.9 Dinamización da Praza de Abastos

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE Xerar espazos atractivos para a actividade económica e o comercio local e 
reservar espazos para a comercialización de produtos locais.
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Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Vista aérea da Praza de Abastos
Fonte: Concello de Ponteareas
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Acción a implementar 7.10 Actualización dos mercados dos sábados

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE Xerar espazos atractivos para a actividade económica e o comercio local e 
reservar espazos para a comercialización de produtos locais.
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Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Feira de Ponteareas

Fonte: elaboración propia
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Acción a implementar 7.11 Programa de dinamización empresarial: oficina 
para persoas emprendedoras e tenda pop-up

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE
Prever e fomentar espazos de traballo flexibles (coworking) no centro das 
cidades, tanto pola súa capacidade de atraer a novos emprendedores, como 
de abaratar o prezo de aluguer convencional de oficinas.
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Outros axentes Tecido comercial

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 7.12 Plan de dixitalización para o sector turístico do 
concello

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE
Impulsar a realización de diagnósticos e plans de acción de destino 
turístico intelixente para a mellora da sustentabilidade e a competitividade 
dos destinos turísticos.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 7.13 Impulso do Plan de Sostibilidade Turística do Con-
dado - Paradanta

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE
Realizar plans turísticos que teñan unha visión integrada na que se recollan 
accións a longo prazo e nos que se permita participar de maneira efectiva ás 
comunidades locais.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Imaxe do Castro de Troña
Fonte: www.turismoponteareas.gal
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Acción a implementar 7.14 Impulso á etiqueta de Indicación Xeográfica Pro-
texida dos pementos de Guláns

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE Aportar pola cultura, a gastronomía e os produtos locais como recursos 
propios e existentes.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 7.15 Impulso á etiqueta de Indicación Xeográfica Pro-
texida das rosquillas de Ponteareas

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE Aportar pola cultura, a gastronomía e os produtos locais como recursos 
propios e existentes.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 7.16 Promoción e desestacionalización do Corpus como 
maior evento cultural e turístico do Concello

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE
Conseguir a desestacionalización do turistmo, revalorizando os recursos que 
fomenten o equilibrio socio-territorial, creando novas categorías de produto 
que sexan capaces de operar todo o ano.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 7.17 Creación de novas prazas de aloxamento a través 
do Camping da Freixa

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE
Favorecer o ecoturismo e o turismo rural como forma de dinamizar econó-
micamente e de forma sostible, entornos e núcleos territoriais en regresión, co 
fin de diversificar a demanda de actividade e de sectores económicos.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 7.18 Creación dun Centro BTT Galicia

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

7.1. Buscar a productividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 
diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local.

Liña estratéxica AUE Disponer de oferta cara a un turismo especializado con actividades ligadas á 
innovación, á creatividade e ó ocio.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes
Outros seis concellos do Xeodestino Condado-Paradanta
Xunta de Galicia

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Imaxe dunha alfombra floral no Cor-
pus Christi
Fonte: www.turismoponteareas.gal
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Obxectivo estratéxico
8. Garantir o acceso á vivenda

Obxectivos específicos
OE 8.1. Fomentar a existencia dun parque de vivenda adecuado a un prezo asequible.
OE 8.2. Garantir o acceso á vivenda, especialmente aos colectivos máis vulnerables.

8.1 ANÁLISE CUANTITATIVO

Para este octavo obxectivo estratéxico da AUE propóñense unha serie de indicadores re-
lacionados con vivenda, demografía e planeamento. Estes axudarannos a coñecer a grado de 
cobertura do obxectivo proposto.

En primeiro lugar, os indicadores demográficos e de planeamento, os números varían moito 
entre uns e outros, así como o posicionamento de Ponteareas con respecto aos outros tres ámbi-
tos territoriais. No que respecta á densidade de poboación en solo urbano a través do número de 
habitantes por ha de superficie de solo urbano, Ponteareas mantense á cabeza con moita dife-
rencia con 240,32 habitantes por ha. Isto sucede tamén coa densidade de vivendas por superficie 
de solo urbano, con 129,71 vivendas por hectárea. Sen embargo hai outros indicadores, nos que 
o concello do Tea queda por debaixo dos outros tres conxuntos. Isto sucede coa densidade de 
vivendas previstas nas areas de solo de desenvolvemento con 17,43 viv/ha, mentres os outros 
tres ámbitos sobre pasan o límite das 20 viv/ha.

 
Por outra banda, como xa se mencionou noutros OE, o índice de avellentamento, e o índice de 

senectude, no caso de Ponteareas é o máis baixo dos tres, por mor das súas dinámicas demográ-
ficas. Pasando aos indicadores relacionados con fogar e vivenda, as cifras son variadas e Pon-
teareas sitúase en diferentes posicións. Respecto á variación no número de fogares entre 2001 e 
2011, a cifra é de 32,18%, por riba doa provincia (24,21%) e da Comunidade Autónoma (21,84%), 
pero por debaixo do conxunto de concellos do mesmo rango (33,58%). Na porcentaxe de vivenda 
secundaria, o ámbito de estudio chega a triplicar a media provincial e autonómica, con 60,05%, 
e no crecemento do parque de vivenda entre os anos 2001 e 2011, a diferencia non é tan ampla 
pero tamén supera a do resto de ámbitos, tendo Ponteareas un 33,96% e o seguinte ámbito 
(concellos de 20000 – 50000 habitantes) 31,47%. Na porcentaxe de vivendas previstas en areas 
de desenvolvemento respecto ao parque de vivenda existente, Ponteareas con 21,41% supera 
á provincia con 19,50% pero non aos outros dous ámbitos xeográficos. Por último o concello de 
estudio queda por debaixo do resto en porcentaxe de vivenda baleira (10,70%) e en número de 
vivendas previstas nas áreas de desenvolvemento por cada 1000 habitantes, con 115,55 viven-
das, moi lonxe das 153,37 do conxunto de concellos do mesmo rango. Algo parecido sucede coa 
data da figura de planeamento urbanístico vixente no municipio. O PXOM vixente de Ponteareas 
data do ano 1995, quedando por riba de Pontevedra e Galicia, en 1948 e 1982 respectivamente, 
pero por debaixo do conxunto de municipios do mesmo rango, onde a data é 2001.
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DATO MUNICIPIO PROVINCIA 20-50 MIL CCAA
D01. Variación de la población 2006 – 2016 (%) 2,15 0,34 5,01 -0,42
D.06 Densidad de población en suelo urbano Número de habitantes por hectárea de superficie de suelo urbano (hab./ha). 240,32 63,15 78,30 43,25
D.08 Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha). 129,71 33,38 41,79 24,17
D.ST.01. Densidade de vivendas previstas nas áreas de solo de desenvolvemento  (Viv/ha). 17,43 23,28 22,70 22,30
D.22.a. Índice de avellentamento da poboación (%) 17,34 21,96 19,48 24,20
D.22.b. Índice de senectude da poboación (%) 16,59 19,21 17,80 20,50
D.29. Número de vivendas por cada 1.000 habitantes. 539,82 518,03 534,03 595,60
D.31. VIVENDA PROTEXIDA
D.32. Variación do número de fogares 2001-2011 (%) 32,18 24,21 33,58 21,84
D.33. Crecemento do parque de vivenda 2001-2011 (%) 33,96 29,33 31,47 28,81
D.34. Porcentaxe de vivenda secundaria (%). 60,05 15,63 20,10 13,22
D.35. Porcentaxe de vivenda baleira (%). 10,70 11,80 13,34 15,49
D.36. Accesibilidade á vivenda 
D.ST.06. Porcentaxe de vivendas previstas en áreas de desenvolvemento respecto ao parque de vivenda existente (%). 21,41 19,50 28,76 22,89
D.ST.07. Número de vivendas previstas nas áreas de desenvolvemento por cada 1.000 habitantes. 115,55 119,06 153,37 137,10
D.37. Figura de planeamento urbanístico vixente no municipio NNSS
D.38. Data da figura de planeamento urbanístico vixente no municipio. 1995,00 1948 2001 1982
D.39. Axenda urbana, planeamento estratéxico e smart cities.

valor inferior ao municipal

valor superior ao municipal

Vista aérea de Ponteareas
Fonte: Concello de Ponteareas
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8.3 CONCLUSIÓNS

Factores desfavorables e favorables nesta materia

Factores desfavorables
Pobreza relativa elevada, o que limita posibilidades de investimento e a calidade de vida dos 

cidadáns agravada pola ausencia de solo industrial.
Crecemento poboacional inferior á media de municipios de similar rango
Risco de que se non se toman as medidas adecuadas para favorecer a inclusión de colec-

tivos desfavorecidos, en particular os inmigrantes e desempregados, se xeren bolsas crónicas 
de pobreza que leven a procesos de exclusión permanente

Porcentaxe de áreas de solo en desenvolvemento moi superior ás medias dos tres ámbitos 
estudados

Factores favorables
Densidade de poboación e vivendas en solo urbano elevada, o que indica un alto grado de 

compacidade
Estrutura demográfica menos envellecida en comparación cos tres niveis territoriais estu-

dados

Retos a abordar no ámbito da vivenda

Como principais retos pódense destacar o equilibrio entre o réxime de propiedade e o de 
alugueiro, practicamente inexistente, e a mobilización de vivenda baleira. Ambas cuestións po-
den abordarse de forma conxunta mediante un programa que poña no mercado estas vivendas, 
cunha batería de medidas que poidan aplicarse a vivendas listas para saír ao mercado ou que 
necesiten algún tipo de reforma.

As medidas propostas inicialmente son:

8.1 Activar un programa de vivendas baleiras cun prezo de alugueiro reducido

8.2 ANÁLISE CUALITATIVO

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 8.1. Fomentar a existencia dun parque de vivenda ade-
cuado a un prezo asequible

Non ten accións en marcha relacionadas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 8.2. Garantir o acceso á vivenda, especialmente aos 
colectivos máis vulnerables 

Liña estratéxica AUE

Potenciar a vivenda social, non só a partir das novas promocións, senón mediante a 
activación e incorporación ao mercado de vivendas desocupadas, promovendo a reha-
bilitación do parque de vivenda. Esta vivenda debería ter como beneficiarios prioritarios 
a todas aquelas persoas que se atopen en situación de emerxencia humanitaria ou de 
exclusión social severa.

Acción implementada ou en 
marcha Casa dos mestres

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
EDUSI PACES

Acción implementada ou en 
marcha Restauración de 4 viviendas para vivendas sociais

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Estudos e documentos de planifcación

A análise levada a cabo na EDUSI expón que o núcleo urbano de Ponteareas conta cunha elevada 
densidade residencial, pero cuxo principal atractivo ata a crise de 2008 consistiu en edificacións de escasa 
calidade construtiva, con problemas na súa envolvente térmica. Practicamente un 70% das 1584 vivendas 
baleiras contabilizadas no municipio atópanse no centro, e gran parte das mesmas no casco vello. En 
canto ao réxime de tenza, un 62% corresponden a menores de 45 anos, nun 51% con pagos pendentes. 
A vivenda en alugueiro representa tan só o 7% do parque, principalmente na franxa de idade inferior aos 
31 anos. Estímase que as emisións anuais de CO2 no casco urbano de Ponteareas debido as edificacións 
residenciais ascenden a 14.281 Tn/CO2, estimando un consumo medio de 10.331 kwh/ano por vivenda. 
A liña 11 da EDUSI, centrada principalmente na cidade vella, concreta dúas operacións neste ámbito: a 
restauración das antigas casas dos mestres, así como catro vivendas máis, para fines sociais.

Axentes clave

As principais áreas de goberno neste ámbito son a Concellería de Facenda, Medio Urbano, 
Seguridade Cidadá, Emerxencias e Urbanismo; e a Concellería de Benestar Social e Igualdade.

No ámbito autonómico, atopamos principalmente a Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
e Vivenda e a Consellería de Política Social.

Ademais, na vila existen outros axentes relevantes no ámbito da ordenación do territorio nos 
que podemos citar:

• Asociacións Veciñais
• Ponte Solidario

“Pobreza relativa 
elevada, o que limita 
posibilidades de 
investimento e a 
calidade de vida dos 
cidadáns”
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Rúa no centro urbano de Ponteareas

Fonte: elaboración propia
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Obxectivo estratéxico
9.  Liderar e fomendar a innovación dixital

Obxectivos específicos
OE 9.1 Favorecer a sociedade do coñecemento e avanzar cara ao desenvolvemento de cida-

des intelixentes (Smart Cities) 
OE 9.2. Fomentar a administración electrónica e reducir a fenda dixital.

9.1 ANÁLISE CUANTITATIVA

Para este noveno obxectivo estratéxico da AUE, recóllense 11 indicadores, dos cales o pri-
meiro deles (variación de poboación 2006-2016) é común a todos os obxectivos. Os outros 10 
indicadores divídense entre dous bloque temáticos: demografía e economía.

No caso do bloque de demografía, os dous primeiros indicadores están á súa vez relacionados 
coa clasificación do solo. Son os seguintes: densidade de poboación en solo urbano (número de 
habitantes por ha de superficie de solo urbano, medido en habitantes por hectárea) e densidade 
de vivenda por superficie de solo urbano (medido en vivendas por hectárea). En ambos os dous 
indicadores as cifras de Ponteareas superan en moito as do resto de indicadores. No primeiro 
caso chega a 240.32 hab/ha e no segundo caso chega a 129.71 viv/ha, cando nos outros tres 
ámbitos en ningún dos casos supérase a cifra de 100 no que respecta a vivendas ou a habitan-
tes. Os seguintes dous indicadores son índices demográficos que teñen que ver coa estrutura 
da poboación e fan referencia ao avellentamento e á senectude. O segundo está directamente 
relacionado co primeiro. O índice de avellentamento é a relación entre o número de persoas de 
máis de 65 anos entre o números de persoas menores de 15, mentres que o índice de senectude 
reflexa o número de persoas maiores de 85 anos en relación ao número de persoas maiores de 
65 anos. Ambos indicadores reflexan unha estrutura demográfica lixeiramente menos envellecida 
para Ponteareas que para o resto de delimitacións territoriais: 17,34% de índice de avellentamen-
to e 16,59% de índice de senectude, mentres que no resto de ámbitos as cifras quedan por riba 
marcando índices máis altos.

O seguinte grupo de indicadores está en relación coa actividade económica e neste sentido 
propóñense indicadores de porcentaxes de traballadores por sector económico e por outra banda 
establecementos por sector de actividade. No primeiro grupo están as porcentaxes de traballado-
res en construción e en servizos e en ambos casos as porcentaxes son máis altas para Pontea-
reas, con 12,43% e 70,56% respectivamente, mentres que no outro extremo atópase a provincia 
de Pontevedra con 9,84% e 61,68% respectivamente. Para rematar con esta parte de actividade 
económica faise unha análise dos establecementos por sector económico. Neste caso as cifras 
son moi variadas. No que respecta á agricultura, a porcentaxe é a máis baixa para Ponteareas 
con so un 2% mentres que a media provincial chega a 7,90%. No caso do sector industrial o con-
cello do Tea conta cun 9,51% dos seus establecementos adicados a esta actividade económica. 
Por debaixo sitúase o conxunto de concellos do mesmo rango de poboación con 8,20% e por riba 
a media da provincia que se sitúa no 10%. No que respecta ao sector da construción, un 10,33% 
para o ámbito de estudio, situándose á cabeza dos ámbitos territoriais quedando o resto da pro-
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vincia en segundo lugar con 9,34% (hai que lembrar que o crecemento do parque de vivenda en 
Ponteareas é tamén máis alto que no resto). Por último, a porcentaxe de establecementos adi-
cados ao sector servizos no concello de estudio, queda case á par co conxunto de municipios do 
mesmo rango (78,17% e 78,67% respectivamente), mentres que no último lugar queda a media 
provincial con 72,77% e no medio o conxunto galego con 75,02%.

DATO MUNICIPIO PROVINCIA 20-50 MIL CCAA
D01. Variación da poboación 2006 – 2016 (%) 2,15 0,34 5,01 -0,42
D.06 Densidade de poboación en solo urbano Número de habitantes por hectárea de superficie de suelo urbano (hab./ha). 240,32 63,15 78,30 43,25

D.08 Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha). 129,71 33,38 41,79 24,17
D.22.a. Índice de avellentamento da poboación (%) 17,34 21,96 19,48 24,20
D.22.b. Índice de senectude da poboación (%) 16,59 19,21 17,80 20,50
D.26.c. Traballadores en sector construción (%). 12,43 9,84 10,82 10,38
D.26.d. Traballadores en sector servizos (%). 70,56 61,68 66,11 62,61
D.27.a. Establecementos en sector agricultura (%). 2,00 7,90 4,04 7,24
D.27.b. Establecementos en sector industria (%). 9,51 10,00 8,20 8,80
D.27.c. Establecementos en sector construción (%). 10,33 9,34 9,09 8,94
D.27.d. Establecementos en sector servizos (%). 78,17 72,77 78,67 75,02
D.39. Axenda urbana, planeamento estratéxico e Smart cities.

valor inferior ao municipal

valor superior ao municipal

Imaxe dentro da améndoa central do 
entorno urbano de Ponteareas

Fonte: elaboración propia
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OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 9.2. Fomentar a administración electrónica e reducir a 
fenda dixital

Liña estratéxica AUE
Promover a existencia de portais abertos de información nos que se poida acceder a 
datos en bruto e non manipulados, cos que posteriormente poder traballar con garantía 
de certeza que favoreza, ademáis, o intercambio de información entre cidades.

Acción implementada ou en 
marcha

Desenvolvemento dun entorno web adaptado ao goberno aberto, participación cidadá e 
maior transparencia.

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Liña estratéxica AUE Aumentar os servizos de administración electrónica facilitando os procedementos 
administrativos a cidadáns e empresas.

Acción implementada ou en 
marcha 

Contratación de equipamento ofimático para a posta en funcionamento de postos remo-
tos de acceso aos servizos TIC do Concello.

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Acción implementada ou en 
marcha

Contratación de 31 postos de acceso Wi-Fi para diversos centros culturais e veciñais 
do Municipio.

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Acción implementada ou en 
marcha

Adquisición de 37 paquetes de harware (“ordenador todo nun” e escáner de sobreme-
sa)

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Liña estratéxica AUE Mellorar a formación especializada nestas materias, tanto por parte dos empregados 
públicos como da sociedade en xeral.

Acción implementada ou en 
marcha

Adquisición do equipamento necesario para a posta en funcionamento dun centro 
de divulgación e sensibilización sobre o uso das TICs nas A.A.P.P. (equipos fixos e 
portátiles).

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Estudos e documentos de planificación

No análise socio-económico realizado no marco da EDUSI, destácase a escaseza de servi-
cios dispoñibles a través da administración electrónica, así como da necesidade de formación 
tanto dos empregados da administración pública como dos propios cidadáns nesta materia. 

A EDUSI remarcaba a importancia de traballar no eido das TIC de cara a mellorar tanto a 
administración pública como de promover a adopción das novas tecnoloxías por parte do tecido 
económico local, como se ven facendo no concello de Ponteareas por medio do Plan de Dixita-
lización.

9.2 ANÁLISE CUALITATIVA

OBXECTIVO ESPECÍFICO
OE 9.1. Favorecer a sociedade do coñecemento e avanzar 
cara o desenvolvemento das cidades intelixentes (Smart 
Cities)

Liña estratéxica AUE

Adoptar medidas a través de plans ou estratexias que favorezan a incorporación das 
novas tecnoloxías do coñecemento (Big data e Data Mining, Intelixencia Artificial) na 
xestión urbana para avanzar nun modelo urbano intelixente. Tamén deberían estable-
cerse estratexias que avancen nun modelo de territorios intelixentes.

Acción implementada ou en 
marcha Asistencia técnica Plan Dixitalización apoio OT2

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Liña estratéxica AUE Impulsar a dixitalización das cidades e dos servizos urbanos mediante modelos eficien-
tes e sostibles basados en plataformas dixitais de xestión intelixente.

Acción implementada ou en 
marcha 

Adquisición de pechaduras electrónicas para diversos edificios municipais, e adquisi-
ción de software de xestión.

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Acción implementada ou en 
marcha Contratación de aplicación de xestión de incidencias para o concello.

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Acción implementada ou en 
marcha

Servizo de capacitación e asistencia técnica para a implantación de Gecor no Concello 
de Ponteareas

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Liña estratéxica AUE Impulsar o espazo público como eixo vertebrador do acceso ás novas tecnoloxías por 
parte do cidadán.

Acción implementada ou en 
marcha Wi-Fi urbano

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Imaxe dunha vista aérea do concello 
de Ponteareas

Fonte:Concello de Ponteareas
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Axentes clave

As principais áreas de goberno neste ámbito son a Concellería de Innovación e Desenvol-
vemento Tecnolóxico e Persoal; e a Concellería de Bo Goberno, Transparencia, Participación 
Cidadá, Mobilidade, Tráfico e Medio Rural.

A nivel galego, a principal consellería relacionada é a de Economía, Empresa e Innovación.

Ademais, na vila existen outros axentes relevantes no tecido social como son:

• Asociacións Veciñais
• Asociacións de Comerciantes
• Youtubers e bloggers locais
• Comunidade Escolar (Profesorado e ANPAs)
• Asociación de Empresarios do Condado

9.3 CONCLUSIÓNS

Factores desfavorables e favorables nesta materia

Factores desfavorables
Crecemento poboacional inferior á media de municipios de similar rango
Alta dependencia do sector servizos

Factores favorables
Densidade de poboación e vivendas en solo urbano elevada, o que indica un alto grado de 

compacidade
Estrutura demográfica menos envellecida en comparación cos tres niveis territoriais estu-

dados

Retos a abordar no ámbito da era dixital

Os principais retos son ampliar a dixitalización xa iniciada cara outros ámbitos da xestión 
pública como son os servizos urbanos e mellorar a formación e capacitación tanto na cidadanía 
como na administración.

As medidas que xorden de xeito preliminar son as seguintes:

9.1 Dixitalización do sistema da rede de saneamento para control de verquidos na rede
9.2 Mellorar a organización e dixitalizar as xestións nos diferentes departamentos da admi-

nistración local
9.3 Automatización e dixitalización dos procedementos nos Servizos Sociais municipais
9.4 Fomentar a administración electrónica na cidadanía

Imaxe de Ponteareas dende a Parro-
quia de Angoares

Fonte: elaboración propia
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9.5 Mellorar a formación dos empregados públicos e a cidadanía na administración electró-
nica

Delegación de Facenda en Pontea-
reas

Fonte: elaboración propia



PREPARACIÓN PARA A AXENDA URBANA142

Acción a implementar 9.2 Mellorar a organización e dixitalizar as xestións nos 
diferentes departamentos da administración local

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
9.1. Favorecer a sociedade do coñecemento e avanzar cara o desenvolve-
mento das cidades intelixentes (Smart Cities)
9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.

Liña estratéxica AUE
Establecer mecanismos e estratexias de xerarquización e homoxeneiza-
ción da información de maneira que sexa comparable no espazo e no tempo 
e accesible para todos. 

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 9.1 Dixitalización do sistema da rede de saneamento 
para control de vertidos na rede

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
9.1. Favorecer a sociedade do coñecemento e avanzar cara o desenvolve-
mento das cidades intelixentes (Smart Cities)
9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.

Liña estratéxica AUE Impulsar a dixitalización das cidades e dos servizos urbanos mediante mode-
los eficientes e sostibles basados en plataformas dixitais de xestión intelixente.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 9.3 Automatización e dixitalización dos procedementos 
nos Servizos Sociais municipais

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
9.1. Favorecer a sociedade do coñecemento e avanzar cara o desenvolve-
mento das cidades intelixentes (Smart Cities)
9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.

Liña estratéxica AUE
Adoptar medidas de innovación tecnolóxica con aplicacións que acerquen ao 
cidadán aos servizos públicos. Tamén está relacionada co vehículo eléctrico e 
autónomo....

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 9.4 Fomentar a administración electrónica na cidadanía

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
9.1. Favorecer a sociedade do coñecemento e avanzar cara o desenvolve-
mento das cidades intelixentes (Smart Cities)
9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.

Liña estratéxica AUE
Dispoñer de estratexias de alfabetización dixital de colectivos vulnerables 
(desempregados de larga duración, persoas maiores, etc) co fin de reducir a 
fenda dixital.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Acción a implementar 9.5 Mellorar a formación dos empregados públicos e a 
cidadanía na administración electrónica

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE
9.1. Favorecer a sociedade do coñecemento e avanzar cara o desenvolve-
mento das cidades intelixentes (Smart Cities)
9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.

Liña estratéxica AUE Mellorar a formación especializada nestes materias, tanto por parte dos 
empregados públicos como da sociedade en xeral.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Xulgados de Ponteareas

Fonte: elaboración propia
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Obxectivo estratéxico
10.  Mellorar os instrumentos de intervención e a gobernanza

Obxectivos específicos
OE 10.1. Lograr un marco normativo e de planeamento actualizado, flexible e simplificado 

que mellore, tamén, a xestión
OE 10.2. Asegurar a participación cidadá, a transparencia e favorecer a gobernanza multini-

vel.
OE 10.3. Impulsar a capacitación local e mellorar a financiación.
OE 10.4. Deseñar e poñer en marcha campañas de formación e sensibilización en materia 

urbana, así como de intercambio e difusión do coñecemento.

10.1 ANÁLISE CUANTITATIVA

Ao igual que no resto de OE da AUE o primeiro indicador que se reflexa neste noveno cadro 
é a variación de poboación, onde a ganancia para Ponteareas é de 2,15% na década entre 2006 
e 2016. 

Podemos dividir o resto de indicadores en bloques temáticos: por unha banda planeamento e 
clasificación do solo onde se insiren a maior parte dos indicadores, e por outra banda demografía.

No bloque de planeamento e clasificación so solo, aparece en primeiro lugar a superficie 
municipal de solo non urbanizable, que para o concello de Ponteareas ten unha representación 
dun 98,07%, que supón practicamente o 100% da superficie municipal. Esta porcentaxe supera 
con creces o resto de cifras dos outros tres ámbitos. A media provincial por exemplo mantense 
no 80,89% e a media autonómica no 82,37%. Por outra banda, na porcentaxe de áreas de solo 
de desenvolvemento respecto ao total do solo urbano, as diferenzas tamén son moi grandes, xa 
que no ámbito de estudio supón un 165,39%, mentres que para o seguinte, neste caso o grupo 
de concellos do mesmo rango é un 63,10% e un 34,30% para a media provincial. Para rematar 
coas porcentaxes de solo, aparece no cadro o solo urbanizable delimitado respecto ao total de 
solo urbano e as diferenzas volven a ser grandes. Un 146,12% para Ponteareas, mentres que o 
conxunto de concellos do mesmo tamaño conta cun 51,66% de solo urbanizable delimitado res-
pecto ao total de solo urbano. En canto á data da figura de planeamento urbanístico vixente no 
municipio, a do concello do río Tea é do ano 1995, mentres que para o resto de ámbitos territoriais 
as cifras son diversas: 1948 para a provincia de Pontevedra, 1982 para a Comunidade Autónoma 
e 2001 para o grupo de concellos do mesmo rango.

No bloque de demografía aparecen dous indicadores, cuxa explicación xa se detallou noutros 
obxectivos previos. Son por unha banda o índice de avellentamento da poboación, e por outro o 
índice de senectude da poboación. En ambos casos, debido en parte á estrutura da poboación 
de Ponteareas e ás súas dinámica demográficas, as cifras de Ponteareas son menores que as do 
resto de ámbitos, con 17,34% no caso do índice de avellentamento e 16,59% respecto ao índice 
de senectude.

“En canto á 
data da figura 
de planeamento 
urbanístico vixente 
no municipio (...) é do 
ano 1995”
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DATO MUNICIPIO PROVINCIA 20-50 MIL CCAA
D.01. Variación da poboación 2006 – 2016 (%) 2,15 0,34 5,01 -0,42
D.04. Superficie municipal de solo non urbanizable (%). 98,07 80,89 84,84 82,37
D.ST.02. Porcentaxe de áreas de solo de desenvolvemento respecto ao total do solo urbano (%) 165,39 34,30 63,10 28,50
D.ST.03. Solo urbanizable delimitado respecto ao total do solo urbano (%) 146,12 28,65 51,66 23,58
D.22.a. Índice de avellentamento da poboación (%) 17,34 21,96 19,48 24,20
D.22.b. Índice de senectude da poboación (%) 16,59 19,21 17,80 20,50
D.37. Figura de planeamento urbanístico vixente no municipio NNSS
D.38. Data da figura de planeamento urbanístico vixente no municipio. 1995 1948 2001 1982
D.39. Axenda urbana, planeamento estratéxico e Smart cities.

valor inferior ao municipal

valor superior ao municipal

Imaxe do proceso participativo reali-
zado para o Estudo de Mobilidade de 
Ponteareas no ano 2017

Fonte: elaboración propia
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Axentes clave

Todas as anteriormente citadas.

10.3 CONCLUSIÓNS

Factores desfavorables e favorables nesta materia

Factores desfavorables
Crecemento poboacional inferior á media de municipios de similar rango
Porcentaxe de áreas de solo en desenvolvemento moi superior ás medias dos tres ámbitos estuda-

dos

Factores favorables
Estrutura demográfica menos envellecida en comparación cos tres niveis territoriais estu-

dados

Retos a abordar no ámbito dos instrumentos e gobernanza

Tras unha longa e complexa tramitación do planeamento xeral do municipio, un dos principais 
desafíos é que a implantación do mesmo sexa unha realidade, axilizando e informatizando o 
máximo posible o seu desenvolvemento. Aumentar a participación a todos os niveis, pero princi-

10.2 ANÁLISE CUALITATIVA

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 10.1. Lograr un marco normativo e de planeamento actua-
lizado, flexible e simplificado que mellore, tamén, a xestión

Non ten accións en marcha relacionadas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 10.2. Asegurar a participación cidadá, a transparencia e 
favorecer a gobernanza multinivel

Liña estratéxica AUE Fomentar a transparencia e os datos abertos na planificación e na xestión dos asuntos 
públicos así como a rendición de contas da actuación pública.

Acción implementada ou en 
marcha Plataforma Smart City, Smart Government e Open Government

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Liña estratéxica AUE
Elaborar mapas de información da cidade que permitan cruzar os datos de todos os 
servizos ofrecidos para que, a través da súa análise, póidanse introducir melloras e 
identificar patróns.

Acción implementada ou en 
marcha Auditoría, implantación e desenvolvemento de sistema SIX.

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

OBXECTIVO ESPECÍFICO OE 10.3. Impulsar a capacitación local e mellorar a financia-
ción

Non ten accións en marcha relacionadas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO
OE 10.4. Deseñar e poñer en marcha campañas de formación 
e sensibilización en materia urbana, así como de intercambio 
e difusión do coñecemento

Liña estratéxica AUE

Fomentar as experiencias basadas na transferencia de proxectos pilotos exitosos a 
outros lugares. Trataríase de compartir a forma na que se poden abordar problemas 
comúns con solucións de probada e constrastada utilidade, traballando por medio de 
redes de cidades, tanto nacionais como internacionais. O traballo por medio de espa-
zos dixitais pode resultar moi útil a estes efectos.

Acción implementada ou en 
marcha EDUSI Comunicación: Boas prácticas

Carácter Financiamento Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Documento no que se encadra EDUSI PACES

Estudos e documentos de planificación

Ponteareas leva un destacable percorrido en termos de instrumentos de planificación desde 
2015, coa redacción da Estratexia “Hábitat Saudable”, o PACES e Estudo de Mobilidade. De xeito 
inminente prevese aprobar provisionalmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal, sumando un 
paso máis ao traballo en materia de planificación no municipio. Esquema do sistema de participación 

pública do EDUSI de Ponteareas

Fonte: elaboración propia
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palmente da poboación infantil e xuvenil, actualizar as fontes de ingresos municipais e aumentar 
a capacidade do Concello para xestionar fondos e convocatorias (principalmente ante a inminen-
te chegada dos fondos de recuperación europeos e os correspondentes ao MFP 2021-2027) son 
prioridades destacadas para mellorar neste ámbito.

Por suposto, tamén inclúese como reto abordar a segunda parte do camiño iniciado con este 
documento para a redacción do Plan de Acción da Axenda Urbana, para o cal se inclúen uns 
apuntamentos no capítulo final deste traballo. 

  
As medidas incluídas neste traballo inicial, polo tanto, son as seguintes

10.1 Implantación da xestión do PXOM: actualización e compilación da normativa urbanísti-
ca, dixitalizando a xestión

10.2 Consello da Infancia e da Adolescencia
10.3 Revisión do financiamento local (impostos, taxas e prezos públicos)
10.4 Reforzar con novas contratacións os departamentos de Secretaría, Contratación e In-

tervención

Imaxe aérea do concello de Pontea-
reas
Fonte: Concello de Ponteareas
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Acción a implementar
10.1 Implantación da xestión do PXOM: actualización e 
compilación da normativa urbanística, dixitalizando a 
xestión

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

10.1. Lograr un marco normativo e de planeamento actualizado, flexible e 
simplificado que mellore, tamén, a xestión.
10.2. Asegurar a particpación cidadá, a transparencia e favorecer a gobernan-
za multinivel.
10.3. Impulsar a capacitación local e mellorar o financiamento .
10.4. Deseñar e poñer en marcha campañas de formación e sensibilización en 
materia urbana, así como de intercambio e difusión do coñecimento.

Liña estratéxica AUE
Xerar un marco normativo que promova a integración adecuada da trami-
tación ambiental e a dos plans urbanísticos ou territoriais, propugnando 
unha simultaneidade nos trámites.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero Imaxe do edificio de Servizos Sociais 

de Ponteareas

Fonte: elaboración propia
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Acción a implementar 10.2 Consello da Infancia e da Adolescencia

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

10.1. Lograr un marco normativo e de planeamento actualizado, flexible e 
simplificado que mellore, tamén, a xestión.
10.2. Asegurar a particpación cidadá, a transparencia e favorecer a gobernan-
za multinivel.
10.3. Impulsar a capacitación local e mellorar o financiamento .
10.4. Deseñar e poñer en marcha campañas de formación e sensibilización en 
materia urbana, así como de intercambio e difusión do coñecimento.

Liña estratéxica AUE
Fomentar a participación no deseño, seguimento e avaliación das políticas 
públicas por parte das persoas, as familias, os pobos e as comunidades. A 
accesibilidade da información é clave para lograr dita participación.

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero

Acción a implementar 10.3 Revisión do financiamento local (impostos, taxas e 
prezos públicos)

Obxectivo est AUE

1. Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo
2. Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente
3. Prevenir e reducir os impactos do cambio climatico e mellorar a resiliencia
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular
5. Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible
6. Fomentar a cohesión social e buscar a equidade
7. Impulsar e favorecer a economía urbana
8. Garantir o acceso á vivenda
9. Liderar e fomentar a innovación dixital
10. Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

Obxectivo esp AUE

10.1. Lograr un marco normativo e de planeamento actualizado, flexible e 
simplificado que mellore, tamén, a xestión.
10.2. Asegurar a particpación cidadá, a transparencia e favorecer a gobernan-
za multinivel.
10.3. Impulsar a capacitación local e mellorar o financiamento .
10.4. Deseñar e poñer en marcha campañas de formación e sensibilización en 
materia urbana, así como de intercambio e difusión do coñecimento.

Liña estratéxica AUE Mellorar a financiación das políticas e os servizos que necesariamente se 
deben prestar. 

Carácter Financiamento Normativa Difusión Planificación Gobernanza

Prazo Curto prazo Medio prazo Longo prazo

Outros axentes

Eixo de intervención

1. Fortalecemento dos servizos públicos
2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
3. Impulso de deporte e de alternativas de ocio saudables
4. Mellora da calidade dos espazos e dos bens comúns
5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero





VERSIÓN PRELIMINAR 
DO MARCO ESTRATÉXICO
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3.1	Definición	dos	eixos	de	acción	local

Para determinar unha versión inicial do marco estratéxico, abriuse un proceso de participación 
coas diferentes áreas de goberno, onde se coñeceron os plans, programas e proxectos formu-
lados no municipio con 2030 como horizonte temporal. Este mapa de proxectos estruturadores 
segue a senda iniciada na EDUSI “Ponteareas, Hábitat Saudable” co fomento da saúde e dos 
coidados, entendidos do xeito máis amplo, e que toma especial relevancia no contexto de pande-
mia mundial no que nos atopamos. 

Ademais de aliñarse cos obxectivos estratéxicos, específicos e liñas de actuación da Axenda 
Urbana Española, defínense seis eixos onde se agrupan estas operacións, específicos para Pon-
teareas, e que desenvolven a cuestión da saúde entendida dende unha perspectiva integral, non 
só dende todos os ámbitos de análise, senón tamén dende a perspectiva territorial e intervindo 
sobre todo o termo municipal.

Divídense en seis eixos de actuación:

Eixos de acción local
Eixo 1. Fortalecemento dos servicios públicos
Eixo 2. Fomento dun consumo responsable e de proximidade
Eixo 3. Impulso do deporte e de alternativas de ocio saudables
Eixo 4. Mellora da calidade dos espazos e bens comúns
Eixo 5. Redución da contaminación e prevención do cambio climático
Eixo 6. Promoción do benestar social e igualdade de xénero
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Eixo 1. FORTALECEMENTO DOS SERVIZOS PÚBLICOS

A saúde ten que ser entendida dende un sector público forte, que garanta a igualdade de ac-
ceso aos servizos de toda a veciñanza, e que tamén sirva como motor de proxectos estratéxicos 
con participación privada. 

Accións enmarcadas no Eixo 1 OE
2.1 Implantación da xestión do PXOM: conseguir espazos para novos equipamentos 2

2.10 Ampliación do Centro de saúde 2
4.5 Renovación da rede municipal de abastecemento de auga no núcleo urbano, eli-

minando tuberías de amianto e ampliando a capacidade da rede. 4

4.6 Ampliar a rede municipal de abastecemento de auga aos núcleos do rural que 
carecen deste servizo básico, principalmnete nas parroquias de Moreira e San Mateo de 
Oliveira.

4

4.7 Consolidación da aceña na Freixa para garantir a captación de auga para a rede 
municipal de abastecemento. 4

4.8 Nova ETAP en Cristiñade para completar o tratamento de auga na rede municipal 
de abastecemento 4

4.9 Nova EDAR e colectores en Moreira para 4500 habitantes 4
4.10 Desenvolver o Plan Director de Saneamento 4
4.11 Retirar a minidepuradora na Freixa construíndo un novo colector que conecte no 

futuro cos colectores xerais na Moscadeira. 4

4.12 Saneamento na parroquia de Ribadetea 4
4.13 Saneamento de parroquias illadas ou pequenos núcleos: Padróns, Guillade, 

Pías, Fozara, Couso e Cillarga 4

4.15 Mellora no Punto Limpo 4
5.8 Implantación dun bus eléctrico no termo municipal para conectar o núcleo urbano 

co rural 5

6.11 Iniciativas sobre o patrimonio inmaterial: cultura galego-portuguesa 6
7.1 Mellora das conexións rurais-urbanas co enlace da estrada parella á autovía en 

Moreira, dando saída na estrada autonómica PO-403 7

7.3 Desenvolvemento do Parque Empresarial da Lomba 7
7.11 Programa de dinamización empresarial: oficina para persoas emprendedoras e 

tenda pop-up 7

7.12 Plan de dixitalización para o sector turístico do concello 7
7.16 Promoción e desestacionalización do Corpus como maior evento cultural e turís-

tico do Concello 7

Accións enmarcadas no Eixo 1 OE
9.2 Mellorar a organización e dixitalizar as xestións nos diferentes departamentos da 

administración local 9

9.3 Automatización e dixitalización dos procedementos nos Servizos Sociais munici-
pais 9

9.4 Fomentar a administración electrónica na cidadanía 9
9.5 Mellora da formación dos empregados públicos e a cidadanía na administración 

electrónica 9

10.1 Implantación da xestión do PXOM: actualización e compilación da normativa 
urbanística, dixitalizando a xestión 10

10.3 Revisión do financiamento local (impostos, taxas e prezos públicos) 10
10.4 Reforzar con novas contratacións os departamentos de Secretaría, Contratación 

e Intervención 10

Eixo 2. FOMENTO DUN CONSUMO RESPONSABLE E DE PROXIMIDADE

Ponteareas conta cunha superficie forestal e agraria máis elevada en termos relativos que os 
municipios do seu rango, ademais dun capital social e infraestruturas en torno ao aproveitamento 
da terra que debe ser potenciado para o fomento da soberanía alimentaria e o consumo sostible.

Accións enmarcadas no Eixo 2 OE
1.1 Favorecer as actividades forestais e agrícolas 1
1.3 Valorizar, difundir e recoñecer a labor das Comunidades de Montes Veciñais en Man 

Común 1

7.2 Plan de recuperación de comercio e hostalería 7
7.4 Fomento da utilización dos canais de venta dixitais no comercio e hostalería locais 7
7.5 Programa de hortas urbanas 7
7.6 Fomento da formación agraria na poboación nova 7
7.7 Acompañamento na procura de terras para produción agrícola 7
7.8 Axuda na comercialización dos productos do campo 7
7.9 Dinamización da Praza de Abastos 7
7.10 Actualización dos mercados dos sábados 7
7.14 Impulso á etiqueta de Indicación Xeográfica Protexida dos pementos de Guláns 7
7.15 Impulso á etiqueta de Indicación Xeográfica Protexida das rosquillas de Ponteareas 7
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Eixo 4. MELLORA DA CALIDADE DOS ESPAZOS E BENS COMÚNS

Un espazo público e comunitario de calidade fomenta a saúde das relacións sociais, o senti-
mento de identidade colectiva e a equidade social, xa que é o espazo democrático por excelencia.

Accións enmarcadas no Eixo 4 OE
1.4 Promoción dos espazos turísticos, de interese medioambiental e miradoiros: 

Picaraña Guláns-Couso, Reibadetea-Xinzo, Alto do galleiro, Guillade) 1

2.16 Ordenación urbanística no entorno do Centro Cultural de Xinzo para novos 
equipamentos e reordenación do torreiro 2

2.17 Reordenación do torreiro parroquial de Padróns 2
2.18 Reordenación do torreiro e entorno da igrexa de Guillade respectando os 

elementos patrimoniais. 2

2.22 Mellora do entorno peonil da Praza de Abastos 2
2.24 Mellora do entorno peonil da Capela dos Remedios 2
2.25 Mellora no acceso á igrexa de Angoares, dende As Pombas e dende a es-

trada autonómica. Mellora do entorno da igrexa como elemento patrimonial protexido 2

2.26 Adecentamento e mellora do torreiro e do entorno da Casa da Cultura e do 
acceso á igrexa de Moreira 2

2.27 Adecentamento do torreiro parroquial de Guláns 2
2.28 Mellora do torreiro de Areas 2
2.29 Finalización da humanización do Paseo Matutino 2
2.33 Desenvolvemento do Plan de accesibilidade dos espazos públicos 2
2.34 Mellora da rúa Sarmiento Rivera, para facilitar o acceso peonil do centro 

urbano ao parque das Pombas 2

2.35 Reforma do espazo central do núcleo urbano, entorno da praza de Bugallal 
- Concello - praza Fernández Vega, fronte ao conservatorio, para gañar en espazo 
peonil e en coherencia coas actuacións en marcha nesas rúas e prazas.

2

3.2 Eliminación de especies invasoras: Sendas do Tea e Uma, parques forestais, 
Castro de Troña 3

5.1 Implantación da xestión do PXOM: apertura de novos viais e accesos peonís 
aos centros de ensino 5

5.4 Ampliación da plataforma peonil na estrada provincial a Pazos de Borbén, 
dende a N-120 ata o CDL e acceso á urbanización da Freixa 5

5.5 Humanización da avenida Castelao (tramo autonómico) 5

Eixo 3. IMPULSO DO DEPORTE E DE ALTERNATIVAS DE OCIO SAUDABLES

O entorno natural, sumado á potenciación de programas de fomento do deporte e o aumento 
de equipamentos ao respecto, cumpren un importante papel para a prevención de doenzas e 
deterioro do estado físico. O fomento das formas sostibles de mobilidade, reducindo a contami-
nación e fomentando a actividade física, cumpre neste aspecto un dobre propósito.

Accións enmarcadas no Eixo 3 OE
2.2 Completar equipamentos de xogos infantís no rural 2
2.3 Creación dunha zona deportiva no Alto da Gloria 2
2.4 Local social en San Lourenzo de Oliveira 2
2.5 Casa Cultural de Padróns 2
2.6 Casa Cultural de Ribadetea 2
2.7 Casa Cultural de Pías 2
2.8 Centro Socio Cultural de Paredes 2
2.9 Ampliación do espazo de convivencia da Casa Cultural de Fozara 2
2.19 Instalación de herba sintética no campo de fútbol de Santiago de Oliveira 2
2.20 Mellora das instalacións do campo de San Mateo de Oliveira, contemplando 

a instalación de céspede artificial 2

2.21 Programa de exercicio físico no espazo público 2
2.23 Reforma do parque da Feira Vella, combinando usos diferentes segundo a 

época do ano e favorecendo a multifuncionalidade 2

2.30 Plan de recuperación da actividade deportiva 2
2.31 Creación de parques infantís cubertos e favorecer as zoas de convivencia 

con maiores ao aire libre 2

2.32 Cubrir parcialmente a Praza da Música, na zona de xogos infantís, a partir da 
convocatoria dun concurso de ideas. 2

3.1 Restauración ecolóxica e renaturalización do Parque do Tea 3
5.2 Melloras das conexións das sendas peonís do Tea e Uma co núcleo urbano 5
5.3 Ampliación do paseo peonil no Alto da Gloria entre as dúas estradas provinciais 5
5.7 Proxecto de conservación e mantemento dos camiños tradicionais como es-

pazos peonís e ciclables. 5

5.9 Aparcadoiro disuasorio na Avenida Rosalía de Castro, utilizando parcialmente 
a parcela do colexio Nosa Señora dos Remedios, creando en superficie un pavillón 
polideportivo, un gran parque infantil cuberto e un campo de herba sintética con di-
mensións similares ao actual

5

5.12 Colocación de aparcadoiros de bicicletas nos centros educativos 5
5.13 Sendas no parque forestal da Picaraña 5
7.13 Impulso do Plan de Sostibilidade Turística do Condado - Paradanta 7
7.17 Creación de novas prazas de aloxamento a través do Camping da Freixa 7
7.18 Creación dun Centro BTT Galicia 7
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Eixo 6. PROMOCIÓN DO BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE DE XÉNERO

As desigualdades socioeconómicas inciden de forma directa na saúde, polo que resulta pri-
mordial lograr un maior nivel de equidade. A perspectiva de xénero é imprescindible para lograr 
unha sociedade saudable, tanto dende este punto de vista colectivo pero tamén dende o indivi-
dual, dotando á cidade en xeral e ao espazo público en particular da infraestrutura necesaria para 
ser percibida como segura, cómoda e amable de xeito universal.

Accións enmarcadas no Eixo 6 OE
2.11 Nova escola infantil para un mínimo de 100 prazas 2
2.12 Creación dun espazo de Conciliación Familiar 2
2.13 Novos equipamentos sociais para persoas maiores 2
6.1 Plan de Igualdade de Xénero 6
6.2 Rehabilitación e mellora da eficiencia enerxética do Centro de Servizos Sociais 6
6.3 Mellora e difusión do traballo realizado en Servizos Sociais, especialmente en persoas 

en risco de exclusión social 6

6.4 Semana das Ciencias no espazo público, incidindo na igualdade de xénero no ámbito 
científico 6

6.5 Proxecto “Entre Nós” de atención psicopedagóxica ao alumnado con comportamentos 
disruptivos dentro da aula 6

6.6 Terapia con cans para alumnado con necesidades educativas 6
6.7 Plan de Cohesión Social post-pandemia 6
6.8 Rehabilitación e mellora da eficiencia enerxética da Residencia de Maiores 6
6.9 Iluminación con placas solares da Senda do Regato da Venda e Senda do Tea, da 

Freixa a Padróns 6

6.10 Execución do camiño escolar seguro 6
8.1 Activar un programa de vivendas baleiras cun prezo de alugueiro reducido 8
10.2 Consello da Infancia e da Adolescencia 10

Eixo 5. REDUCIÓN DA CONTAMINACIÓN E PREVENCIÓN DO CAMBIO CLI-
MÁTICO

A saúde está estreitamente relacionada coa calidade do aire, da auga e do solo, non só dende 
a perspectiva das persoas, senón tamén das outras formas de vida que habitan o territorio.

Accións enmarcadas no Eixo 5 OE
1.2 Xestión de biomasa e medidas de prevención de incendios na superficie forestal 1
2.14 Cubrición con placas fotovoltaicas do aparcadoiro de Granitos 2
2.15 Instalación de paneis solares fotovoltaicos na nave de maquinaria municipal 2
2.35 Oficina de asesoramento para impulsar a mellora da eficiencia enerxética dos edifi-

cios privados e aplicar incentivos fiscais 2

4.1 Mellora da eficiencia enerxética da Casa de Música de Guláns 4
4.2 Mellora da eficiencia enerxética do edificio do Mercado Municipal 4
4.3 Mellora da eficiencia enerxética da Casa Cultural de Angoares 4
4.4 Mellora da eficiencia enerxética do Centro de Día 4
4.14 Implantar un sistema de saneamiento natural na parroquia de Celeiros 4
4.16 Plan para promover a separación en orixe e xestionar e reutilizar os residuos da 

construción 4

4.17 Implantación do colector marrón e mellora da xestión dos residuos 4
5.6 Apertura da nova avenida das Pombas á N-120 que retire tráfico do núcleo urbano. 5
5.10 Promoción da renovación do parque de vehículos municipal a eléctricos 5
5.11 Implantación de puntos de recarga de coches eléctricos. 5
9.1 Dixitalización do sistema da rede de saneamento para control de vertidos na rede 9
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Vista aérea da Ponte dos Remedios
Fonte: Concello de Ponteareas
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A partir desta versión preliminar, onde se analizan os principais datos e fontes de información, 
formúlase unha estratexia propia e  rexístranse accións a desenvolver de xeito preliminar, o futu-
ro Plan de Acción Local de Ponteareas deberá, a maiores, incorporar para a súa aprobación os 
apartados que se detallan a continuación.

Porén, é necesario resaltar que o documento finalmente aprobado debe ser considerado un 
instrumento vivo, flexible e aberto a modificacións que xordan da avaliación continua dos resul-
tados obtido, de posibles situacións imprevistas ou de novas prioridades, necesidades ou retos 
identificados.

1. ESTABLECEMENTO DUN SISTEMA DE INDICADORES DE SEGUIMEN-
TO E EVALUACIÓN

O Plan de Acción deberá determinar a idoneidade dos indicadores de seguimento propostos 
na AUE para un municipio do tamaño de Ponteareas, así como a incorporación de datos que non 
están inicialmente propostos pero que sexan de fácil acceso e actualización e indicativos para al-
guna temática concreta. Este sistema de indicadores podería servir como portal de datos abertos 
do municipio, aumentando a transparencia e os servizos a cidadanía. 

A modo indicativo, o banco de datos municipal do IGE, ou a análise territorial e urbana a través 
de sistemas de información xeográfica, poden brindar moitos destes indicadores. Estableceranse 
uns obxectivos desexables por obxectivos para avaliar a idoneidade das accións e, no seu caso, 
corrixilas. Diagrama da EDUSI de Ponteareas

Fonte: elaboración propia

“o documento 
finalmente aprobado 
debe ser considerado 
un instrumento vivo, 
flexible e aberto a 
modificacións”
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2. ACTUALIZACIÓN DOS DATOS DESCRITIVOS RELATIVOS AO PLANEA-
MENTO TRAS A APROBACIÓN DEFINITIVA DO PXOM

Os datos relativos ao planemento ofrecidos polo Ministerio a través dos datos descritivos 
refírense ás NNSS, polo que terán que ser revisados e actualizados coa aprobación definitiva do 
PXOM. 

Ditos indicadores a actualizar son os seguintes:

D.ST.01. Densidade de vivendas previstas nas áreas de solo de desenvolvemento  (Viv/ha).
D.ST.02. Porcentaxe de áreas de solo de desenvolvemento respecto ao total do solo urbano (%)
D.ST.03. Solo urbanizable delimitado respecto ao total do solo urbano (%)
D.ST.04. Porcentaxe de áreas de solo en desenvolvemento de uso residencial respecto ao total de 

solo urbano (%).
D.ST.05. Porcentaxe de áreas de solo en desenvolvemento de uso actividades económica (industrial 

ou terciario) respecto ao total de solo urbano (%)
D.ST.06. Porcentaxe de vivendas previstas en áreas de desenvolvemento respecto ao parque de vi-

venda existente (%).
D.ST.07. Número de vivendas previstas nas áreas de desenvolvemento por cada 1.000 habitantes.
D.37. Figura de planeamento vixente no municipio

3. COMPLETAR A DIAGNOSE E MARCO ESTRATÉXICO CON TRABALLO 
PARTICIPATIVO

A pesar de que parte do traballo de análise previo xa parte dun proceso participativo (na 
EDUSI coa sociedade civil e na identificación preliminar de accións con todas as concellerías de 
goberno), para a elaboración do Plan de Acción deberá actualizarse a diagnose e prognose coas 
aportacións do tecido asociativo e comercial de Ponteareas, coa cidadanía en xeral e con outras 
administracións implicadas en proxectos concretos. No seguinte apartado, avánzase o sistema 
de participación proposto.

4. DESENVOLVER UNHA ESTRATEXIA DE GOBERNANZA E FINANCIA-
MENTO

O Plan de Acción deberá dar resposta a como e con que frecuencia se avaliará a consecu-
ción dos obxectivos previstos, permitindo replantearse o rumbo da acción cando non se acaden 
resultados ou abordar novas situacións e perspectivas que poidan aparecer. Tamén definirase 
un orzamento aproximado para as operacións e posibles fontes de financiamento que permitan 
afrontar as mesmas. Esquema do proceso de participa-

ción da EDUSI de Ponteareas
Fonte: elaboración propia
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Se ben ata a fase preparatoria, o proceso de participación tivo un alcance restrinxido ao inter-
cambio de infromación entre o equipo redactor e os membros do goberno municipal a través de 
entrevistas persoais, coas que obtér datos de interse para  elaborar un documento previo (des-
tinado a ser presentado posteriormente a distintos actores chave, colectivos sociais e cidadanía 
en xeral), a fase de redacción do Plan de Acción Local propón un sistema de participación cidadá 
baseado en tres accións principais segundo a profundidade da mesma, e na que cada persoa ou 
colectivo social (incluíndo os grupos políticos locais) poderán implicarse no nivel que desexe: li-
mitándose a recibir información , participando a través dunha consulta dixital e mesas de traballo, 
así como posteriormente contrastando e debatindo as achegas recibidas.  Os niveis e accións a 
desenvolver serán os seguintes:

PRIMEIRA FASE DE XERACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN

Actores implicados Cómo? Finalidade
-Representantes do tecido aso-
ciativo de Ponteareas (comercio, 
defensa ambiental, colectivos a prol 
da igualdade de xénero, contra a 
exclusión social...)
-Representantes de grupos politicos 
con representación municipal
-Responsables políticos (e técnicos) 
do goberno municipal

Entrevistas individuais semi-estru-
turadas

Obtención de material para a 
elaboración de mesas de traballo 
encargadas de abordar os OE.

O proceso consistiría nunha serie de entrevistas que se realizarían  aos distintos  representan-
tes da sociedade ponteareana, para que cada un deles de xeito individual aportase un suficiente 
volume de información. Isto posteriormente permitirá ao equipo redactor preparar unha serie de 
mesas de traballo, nas que, xa de xeito conxunto, se abra un debate orientado a abordar os temas 
específicos de cada OE.

SEGUNDA  FASE DE XERACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN

Actores implicados Cómo? Finalidade

-Representantes do tecido aso-
ciativo de Ponteareas (comercio, 
defensa ambiental, colectivos a prol 
da igualdade de xénero, contra a 
exclusión social...)
-Representantes de grupos politicos 
con representación municipal
-Responsables políticos (e técnicos) 
do goberno municipal

Realización de cinco mesas/obra-
doiros de traballo que abrangan 
todos os OE a desenvolver:

1. Mesa social: OE 6 + OE 8
2. Mesa económica: OE 7 + OE 9
3. Mesa ambiental: OE 1 + OE 3 + 
OE 4
4. Mesa do modelo urbano: OE 2 
+ OE 5
5. Mesa de gobernanza: OE 10

Obtención de material para a elabo-
ración dos contidos do cuestionario 
online

A convocatoria de participación para as mesas realizarase coa debida antelación, facilitando 
ás persoas e colectivos interesados en tomar parte nas mesmas, a documentación necesaria 

para o debate. Cada mesa contaría coa presencia dos responsabeis políticos e técnicos munici-
pais de cada área vencellada a cada seu OE de referencia, baixo a moderación de membros do 
equipo redactor.

TERCEIRA  FASE DE XERACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN

Actores implicados Cómo? Finalidade

-Calquera  persoa residente en 
Ponteareas interesada en participar Cubrindo unha enquisa online

Obtención de datos primarios e cap-
tación de participantes para a fase 
final de exposición e avaliación

A través da batería de preguntas deseñada coa axuda das achegas dos participantes nas me-
sas sectoriais, así como das entrevistas previas, lánzase a traves das redes sociais do Concello 
e da prensa unha consulta dixital coa que se pretende realizar unha “cata” sobre a percepción do 
Plan de Acción Local. Así mesmo, esta ferramenta tamén servirá para captar entre as persoas 
que respondan a potenciais participantes para o encontro de debate final da derradeira fase do 
proceso, xa que ao remate do cuestionario online abrirase un apartado específico para deixar os 
datos de contacto daqueles enquisados/as que desexen implicarse máis no proceso participativo.

FASE FINAL DO  PROCESO PARTICIPATIVO

Actores implicados Cómo? Finalidade
-Os actores e representantes 
sociais citados nas Fases 1 e 2, 
así como aqueles enquisados/as 
que manifestaron o seu  interese  
en participar a través da consulta 
online

Realización dun encontro parti-
cipativo xestionado a través da 
aplicación Mentimeter

Contraste e avaliación dos datos 
e conlusions provisionais obtidas 
a través dos distintas ferramentas 
(entrevistas, obradoiros, enquisa...)

Tras o correspondente tratamento estatístico dos datos províntes das enquisas, e da análise 
da información xerada nas mesas de traballo, procederáse a elaborar un primeiro borrador coas 
conclusións provisionais que serán expostas para o seu debate, contraste, e mellora. Isto realiza-
rase a través dun encontro participativo e dinámico (xestionado a través da app Mentimeter), coa 
axuda das achegas e críticas que emanen das persoas participantes en dito foro (ao que serán 
convidadas tanto quen tomaron parte nas mesas anteriormente citadas, como aqueles enquisa-
dos/as que mostraron a súa conformidade para seguir colaborando aceptando a proposta que se 
lles ofrecía na consulta online)

ELABORACIÓN DO INFORME SOBRE A PROCESO PARTIPATIVO, REMATE DO MESMO, 
E DEFINICIÓN DO SISTEMA DE GOBERNANZA

Así pois, unha vez que se dispoña de todo o volume de datos e información xerados nas 
etapas anteriormente referenciadas (fundamentalmente as entrevistas e mesas de traballo dos 
OE,  da consulta dixital, pero tamén os recibidos dende outros medios , e por suposto as melloras 
e consensos introducidos no encontro participativo), procederáse á redacción final do informe 
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MESA OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5 OE 6 OE 7 OE 8 OE 9 OE 10

SOCIAL X X

ECONÓMICA X X

AMBIENTAL X X X

MODELO URBANO X X

GOBERNANZA XEsquema das mesas a convocar e 
Obxectivos Estratéxicos a tratar.

correspondente ao proceso de participación.

 Cabe subliñar,  que no seu momento, a  Mesa de gobernanza  sería  xa a encargada de 
-ademais de debater as propostas e conclusións do ámbito de estudo correspondente ao OE 10-, 
definir e aprobar un sistema de participación para o seguimento e avaliación na implantación do 
Plan de Acción a nove anos vista (2030), constituíndo dita Mesa un órgano, a quen se lle remitirá 
para a súa revisión e avaliación as principais conclusións que atinxan á gobernanza e que foron 
recabadas durante todo o proceso (xa que durante o mesmo lanzaranse preguntas aos enquisa-
dos e participantes sobre aspectos críticos da Gobernanza -quen?, cómo? cando?...-)

Como remate simbólico do proceso, propónse a celebración dalgún evento relacionado coas 
boas prácticas que leva consigo a implimentación da Plan de Acción Local da Axenda Urbana e 
que tivese por protagonistas á comunidade educativa, principalmente o alumnado, e como esce-
nario de representación o espazo publico. Esta é unha proposta a definir chegado o momento se 
as condicións de seguridade sanitarias o permiten e a comunidade educativa a ben o considera.






