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1. QUE É DESOURB?
DESOURB, acrónimo de “Desarrollo Sostenible Urbano”, é un proxecto cuxo fin é a definición dun modelo para a 
análise, diagnóstico e monitorización para a xestión sustentable do territorio xunto coa creación dun instrumento 
informático que ten unha dobre funcionalidade: servir de base de datos e facilitar o cálculo de indicadores de 
xestión.

É o resultado da cooperación entre a Xunta de Galicia, a través do Instituto de Estudos do Territorio e o Eixo 
Atlántico do Noroeste Peninsular, a través da súa Axencia de Ecoloxía Urbana (Eixoecologia) e liderado pola 
primeira.

A súa realización foi posible grazas a:

• Os fondos europeos obtidos a través do “Programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal” 
(POCTEP), que permitiu o financiamento dos medios humanos e materiais necesarios.

• A colaboración de varios municipios da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal que subministraron os 
datos necesarios a escala local para a realización das análises previas e a verificación da aplicabi-
lidade dos modelos obtidos sobre xestión sustentable do territorio así como para a verificación da 
ferramenta creada como base de datos e cálculo de indicadores.

• As achegas do persoal técnico e científico do Instituto de Estudos do Territorio da Xunta de Galicia así 
como do Eixo Atlántico do Noroeste peninsular a través de Eixoecoloxía (Axencia de Ecoloxía Urbana 
do Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular).

• A colaboración dunha serie de expertos que permitiu realizar unha análise de prospectiva que orientou 
sobre a dirección desexable do desenvolvemento na Eurorrexión para cualificalo de sustentable.

Dar resposta á necesidade de do-
tar de instrumentos analíticos que 
permitan unha axeitada xestión 
do territorio. Esta necesidade, fí-
xose máis incitante polo gran cre-
cemento urbano experimentado 
e a concentración de poboación 
que tivo lugar nos últimos anos. O 
seu principal obxectivo é:

“Definir un modelo innovador de 
planificación e xestión territorial 
na Eurorrexión Galicia - Norte 
de Portugal, baseado en datos 
contrastados con instrumentos 
de desenvolvemento sustentab-
le, a monitorización do territorio 
e a xeración e difusión do coñe-
cemento para a mellora continua”



  

4

Unha correcta planificación esixe o coñecemento da situación de partida, así como concretar onde se quere 
chegar e definir elementos que permitan monitorizar a evolución dende o punto de partida ata os obxectivos 
definidos.

Como os organismos vivos, os territorios son sistemas complexos onde se dan todo tipo de relacións e se de-
senvolven actividades entre o medio e os seres que o habitan e que evolucionan co tempo. Ao igual que no caso 
dun ser vivo, podemos considerar que o estado do territorio é saudable ou non.

Ao igual que o corpo humano está composto por unha serie de sistemas interrelacionados (por ex. o sistema 
cardiovascular), e nos que para determinar o seu estado se analizan unha serie de biomarcadores (por ex. ten-
sión arterial, niveis de colesterol, etc...), nos territorios pódense definir diferentes sistemas que se poden utilizar 
como eixes de análise (por ex: envolvente social) para coñecer o seu estado de saúde, nos que, mediante unha 
serie de indicadores que hai que identificar e definir (por ex: índice de Gini), pódese diagnosticar o seu estado 
de saúde.

Do mesmo xeito que os biomarcadores, os  indicadores non serían de ningunha utilidade se descoñecésemos os 
valores normais destes na poboación, xa que só así é posible detectar a presenza de alteracións nun paciente 
e proceder ao diagnóstico do problema. A xeración de modelos que nos permitan determinar o valor normal de 
indicadores é un paso clave para ser capaces de detectar alteracións nos diferentes sistemas.

A revisión da literatura e dos resultados obtidos en proxectos “in situ”, xunto á ampla experiencia no campo do 
equipo de traballo, permitiu identificar diferentes indicadores en cada un destes eixes de análise e desenvolver 
un modelo que determina os valores ou tendencias normais (desexables) destes indicadores que predín un bo 
estado de saúde e unha correcta evolución do complexo territorial.

Do mesmo xeito que unha vez que, mediante unha axeitada monitorización detéctase unha alteración nun 
paciente, esta dános unha idea de que órgano pode estar afectado, e o médico ordena unha serie de probas 
complementarias que, xunto coa súa experiencia e coñecemento, permitan levar á identificación da causa do 
problema. A detección de alteracións nestes indicadores debe permitir identificar o sistema afectado e debe 

Abordar a planificación do territo-
rio da Eurorrexión, co obxecto de 
adquirir metoloxía e ferramentas 
comúns na xestión do territorio.
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servir como punto de partida para levar unha análise máis pormenorizada e poder así chegar a diagnosticar a 
etioloxía ou causa de tal alteración. 

A correcta diagnose do problema representará o principio da solución e, como para un médico, supoñerá unha 
ferramenta importante para que o planificador sexa capaz de desenvolver a estratexia máis axeitada encamiña-
da a corrixir ou eliminar a causa do problema de maneira que se poidan acadar os obxectivos desexados. 

Agora ben, ao ser a función dos territorios, as necesidades da poboación e mesmo os principios e valores da 
sociedade sistemas dinámicos que varían co tempo, é lóxico e desexable que corresponda aos planificadores e 
aos políticos (aquí en representación dos pacientes), decidir que plans se deben aplicar en cada momento para 
adecuarse ás necesidades e demandas da sociedade de forma sustentable.

Partindo deste campo teórico de reflexión nace DESOURB co obxecto de buscar e obter criterios de xestión para 
a análise e o seguimento sustentable do territorio.

Obtense información, centrada 
na monotorización da xestión do 
territorio, para a toma de decisi-
óns nas políticas de ámbito rexio-
nal e local.
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2. RAZÓN DE SER
As dúas rexións que conforman a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal presentan similitudes tanto físicas coma 
culturais; así paisaxe e clima, lingua, modos de vida, actividades económicas, e modos e tendencias nas formas 
do asentamento da poboación no territorio son algunhas dos aspectos de semellanza. 

Estas características, xunto coa contigüidade dos territorios, crean un marco onde se poden abordar, de forma 
conxunta, os diferentes aspectos de xestión que a sociedade demanda de maneira que se obteñan mellores 
resultados da devandita xestión e cun mellor aproveitamento e uso dos diferentes recursos utilizados.

Céntrase este proxecto na xestión sustentable do territorio da Eurorrexión, comprendendo tanto a que se fai a 
escala rexional e suprarrexional como a efectuada a escala sub-rexional (municipios ou as súas agrupacións) 
mediante a elaboración dun modelo de xestión sustentable e ferramentas de soporte.

É a aplicación á Eurorrexión dos resultados obtidos con este proxecto, é dicir modelos e criterios de xes-
tión, xunto coa utilización doutros instrumentos existentes, de forma coordinada e conxunta a razón de ser 
deste proxecto.

Sendo por iso o obxectivo que as decisións que se tomen polas institucións competentes na Eurorrexión, sexan 
considerándoa como unha unidade. Iso permitirá eliminar ineficiencias así como duplicidades e aumentar a 
sustentabilidade.

Hai que engadir que, aínda que centrado na realidade da Eurorrexión, a formulación foi máis ambiciosa, co fin de 
que os conceptos e indicadores definidos neste proxecto sexan aplicables a outras realidades, coa adecuación 
necesaria.

Preténdese facilitar a toma de 
decisións que permitan corrixir 
as tendencias de ordenación e 
xestión do territorio que se re-
alizaron ata o presente: é dicir 
,de forma fragmentada a ambos 
os dous lados da fronteira e de-
sconectadas do ámbito e sen per-
spectiva conxunta das dúas.

Para que esta análise e toma de 
decisións sexa factible, é necesa-
rio proceder á homoxeneización 
dos datos existentes e á imple-
mentación de ferramentas, tanto 
analíticas coma de xestión de 
datos e o seu tratamento, sendo 
polo tanto as devanditas activi-
dades elementos esenciais deste 
proxecto.

A razón de ser que se formula 
aquí permitirá dar un paso moi 
importante na cooperación trans-
fronteiriza de segunda xeración.
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3. ESTRUTURA DO PROXECTO
O proxecto, estruturouse segundo a realización das seguintes actividades:

3.1. METODOLOXÍA E MODELOS

Comprende as actuacións realizadas, dende a análise das referencias estratéxicas sobre desenvolvemento sus-
tentable, e ordenación do territorio, pasando pola definición dos eixes estratéxicos así como de indicadores, o 
contrataste da súa validez e finalmente a definición dos propios modelos. Este traballo realizouse tanto a escala 
suprarrexional coma a escala local. Como resultado definíronse, a escala suprarexional, as bases que se con-
sideran estratéxicas para conseguir a sustentabilidade; a escala sub-rexional definíronse tendencias e valores 
dos indicadores que conforman os modelos de sustentabilidade á devandita escala.

3.2. XEOPORTAL

Comprende o conxunto de actuacións encamiñadas ao deseño dunha ferramenta informática que permita cap-
turar ou introducir en soporte alfanumérico ou xeográfico os datos que son necesarios para facer diagnósticos, 
establecer obxectivos ou monitorizar o resultado das accións realizadas, a través dos correspondentes índices 
ou indicadores.

Tamén asume o cálculo dos mencionados índices ou indicadores, dende os máis sinxelos aos de maior com-
plexidade, baseados en cálculos realizados a partir de información xeográfica, utilizando o devandito soporte e 
admitindo a incorporación de novos indicadores definidos polos usuarios.

3.3. ESTUDO DA MOBILIDADE

Actividades encamiñadas a definir a situación da mobilidade alternativa en bicicleta e a súa relación con outros 
medios no Norte de Portugal, así como incorporar criterios para definir actuacións a realizar, ao igual que os 
técnicos para a formalización do deseño. 

Preténdese facilitar a toma de de-
cisións que permitan corrixir as 
tendencias de ordenación e xes-
tión do territorio que se realizaron 
ata o presente: é dicir de forma 
fragmentada a ambos os dous 
lados da fronteira,  desconecta-
das do ámbito e sen perspectiva 
conxunta da dous rexións, o que 
implicou que a maioría das veces 
fose unha xestión non sustentable.
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A formulación utilizada buscou a maior coordinación posible coa Estratexia galega para a mobilidade alternativa 
en bicicleta. 

3.4. DISEMINACIÓN DO COÑECEMENTO

Comprende as accións encamiñadas a transmitir os resultados obtidos ao longo da vida do proxecto, o que 
incluíu:

• Deseño e mantemento dunha WEB.

• Cursos de formación.

• Xornadas informativas aos municipios.

• Visitas ás entidades locais.

• Publicacións dos resultados obtidos.

• Congreso de intercambio de experiencias sustentables.

Para que esta análise e toma de 
decisións sexa factible, é necesa-
rio proceder á homoxeneización 
dos datos existentes e á imple-
mentación de ferramentas, tanto 
analíticas coma de xestión de 
datos e o seu tratamento, sendo 
polo tanto as devanditas activi-
dades elementos esenciais deste 
proxecto.
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4. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
4.1. COORDINAR A ORDENACIÓN SUSTENTABLE DO TERRITORIO NA EURORREXIÓN

Como xa se dixo, a razón de ser deste proxecto é facilitar a toma de decisións de planificación territorial, polas 
autoridades competentes de ambos os dous territorios da Eurorrexión, de forma coordinada.

Para iso é necesario:

1.-  A integración dos criterios utilizados nos instrumentos de planificación estratéxica de cada unha das rexións 
así como a homoxeneización de obxectivos. Con este fin analizáronse os instrumentos de planificación vixentes 
no Norte de Portugal e en Galicia co obxecto de identificar as orientacións estratéxicas comúns, eixes de actu-
ación, indicadores e obxectivos. 

2.- O alcance dos seguintes obxectivos:

• Facilitar o acceso aos datos necesarios para a realización das diferentes tarefas que implica a xestión 
sustentable do territorio, mediante a posta a disposición dos usuarios da Eurorrexión dunha base cen-
tralizada de datos.

• Poñer a disposición os planificadores ferramentas que realicen os cálculos de indicadores e índices así 
como a incorporación de novas definicións destes.

• Que os datos e indicadores con igual denominación teñan o mesmo proceso de obtención e conteñan 
igual información.

Con este fin instrumentouse o XEOPORTAL: que deberá ser alimentado por diversas fontes, entre elas os pro-
pios usuarios e poñerá a disposición destes os datos, así como os instrumentos de cálculo necesarios para os 
diferentes indicadores.

Tamén permitirá a introdución de novos datos, xunto cos seus metadatos e a de novas fórmulas ou sistemas de 
cálculo incluíndo os que teñem utilizar datos referenciados xeograficamente.

Para poder efectuar análise que 
permita comparar realidades 
diferentes, é necesario que os 
elementos de comparación signi-
fiquen o mesmo. Isto implica que 
tanto un dato coma un índice ou 
indicador, que teñan o mesmo 
nome, teñen que ser obtidos e/ou 
confeccionados de xeito igual. En 
sensu contrario, datos coa mes-
ma información e indicadores con 
igual definición pero diferente 
nome, deben ser unificados.

Os obxectivos comúns son: fa-
cilitar o acceso e a integración 
da información espacial, tanto a 
nivel institucional e empresarial 
coma dos propios cidadáns, para 
estender o coñecemento e o uso 
da información xeográfica e a op-
timización da toma de decisións 
sobre a base dela; promover os 
metadatos estandarizados como 
método para documentar a infor-
mación espacial de cara a redu-
cir custos e evitar duplicidade de 
esforzos; e, por último, animar á 
cooperación entre os axentes, fa-
vorecendo un clima de confianza 
para o intercambio de datos.
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4.2.  DESENVOLVEMENTO DUNHA METODOLOXÍA INNOVADORA E UN MODELO DE 
ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E MONITORIZACIÓN PARA A XESTIÓN SUSTENTABLE DO 
TERRITORIO

Un dos resultados do proxecto foi a definición dunha 
metodoloxía para a planificación territorial cuxa aplica-
ción se plasmou nun modelo de análise, diagnóstico e 
monitorización para a xestión sustentable do territorio.

A súa elaboración realizouse mediante a metodoloxía 
que se explica no diagrama.

Elemento esencial do proceso foi o estudo da relacións 
entre aquelas variables que son determinantes nos pro-
cesos de ordenación territorial e nos seus resultados.

Polo que respecta a natureza das variables utilizadas, 
inclúe as seguintes: ambiental, económica, sociolóxica 
e demográfica.

Os fins  perseguidos son:

• A definición de criterios que permitan a elabo-
ración de instrumentos de xestión territorial 
tales como estratexias e plans.

• Utilizar os modelos:

 ○ como ferramentas de diagnóstico de situ-
ación e predición da evolución do desen-
volvemento territorial (sustentable).

Aspectos a considerar na planifi-
cación da sustentabilidade

• Visión Común e obxectivos
• estratéxicos. 
• Nivel de compromiso político
• Integración de variables eco-

nómicas, ambientais e so-
ciais.

• Integración vertical aliñadas 
con prioridades doutros ám-
bitos de goberno.

• Participación dos grupos de 
interese.

• Mecanismos de implementa-
ción e desenvolvemento.

Monitorización continua e evalua-
ción mediante indicadores priori-
tariamente cuantificables.
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 ○ o para a toma de decisións de planificación, e monitorizar a evolución do seu desenvolvemento 
analizando o comportamento do sistema e adaptando o modelo ás novas relacións entre as varia-
bles que, pola dinámica de os procesos, teñen lugar. 

Con este fin creouse o Laboratorio de Ideas, que estivo coordinado pola Axencia de Ecoloxía do Eixo Atlántico e 
no que participaron expertos nas diversas materias que afectan á xestión sustentable do territorio. 

Un primeiro grupo de expertos estaba formados polo Comité Científico da Axencia de Ecoloxía xunto con dous 
expertos externos adicionais. O laboratorio constituíu o núcleo  onde xerminaron as ideas, conceptos e definición 
de instrumentos que permitiron a elaboración e redacción final dos documentos do proxecto Desourb.

Así mesmo foi creado un panel de expertos cualificados en diversas disciplinas, co obxectivo de realizar unha 
análise prospectiva da sustentabilidade na Eurorrexión a partir da situación económica, ambiental e social actual.

4.3. DEMOSTRACIÓN DA APLICABILIDADE DO MODELO DEFINIDO A UN ÁMBITO CONCRETO

O modelo concrétase na definición dunha serie de indicadores, as relacións subxacentes entre eles e a determi-
nación de valores ou tendencias desexables para estes, sendo diferentes segundo se considere a planificación 
a escala rexional (Eurorrexión ou rexión) ou a escala local.

Estes indicadores sometéronse a contraste para validar a súa utilidade e, para iso, leváronse a cabo distintos 
tipos de probas de verificación, segundo se aplique o modelo a unha das dúas escalas mencionadas. As probas 
realizadas foron as seguintes:

• Escala rexional: 

 ○ Comprobación da súa capacidade para realizar unha diagnose da situación da Eurorrexión.

 ○ Contraste da súa validez para adecuarse á evolución previsible da Eurorrexión, así como dos va-
lores ou tendencias desexables. Este contraste realizouse mediante un Panel de Expertos.

Definíronse os indicadores dende 
o punto de vista do seguimento 
da xestión e determinaron están-
dares mínimos (albores de cali-
dade) que permitiron identificar 
déficits de xestión e distribución 
dos recursos. Estes indicadores 
agrupáronse en dúas baterías re-
lacionadas: os destinados á pla-
nificación local e os orientados á 
planificación (euro) rexional.

O obxectivo duns e outros será 
o mesmo: facilitar a monitoriza-
ción e o exame do rendemento 
das políticas e servizos públicos 
relacionados coa planificación 
territorial, medir cambios nas 
condicións ou situacións a través 
do tempo, avaliar o desenvolve-
mento e orientar a busca e con-
secución de mellores resultados.

A diagnose permitiu identificar a 
nivel rexional as bases estraté-
xicas para a sustentabilidade da 
Eurorrexión e verificar, a nivel 
municipal, a aplicabilidade do sis-
tema de indicadores propostos.
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• Escala local:

 ○ Aplicación do modelo ou realidades locais concretas da Eurorrexión mediante tres tipos de actu-
acións:

 » Desenvolvemento dunha planificación completa (sen monitorización): diagnose de situación, e 
elaboración de plan de actuación, fixándose obxectivos e medidas.

 » Aplicación do modelo para monitorizar plans previamente existentes (e elaborados con outras 
metodoloxías).

 » Diagnoses sectoriais e propostas de actuación nos devanditos sectores, en particular na xes-
tión de residuos, en eficiencia enerxética e mobilidade alternativa.

Deste xeito, coa incorporación da información achegada por este proceso, púidose determinar que aspectos da 
realidade inflúen de forma notable tanto na aplicabilidade do modelo coma na propia sustentabilidade territorial 
e con iso adecuar o modelo aos resultados obtidos.

4.4. CREACIÓN DO PORTAL DO COÑECEMENTO

Os documentos xerados nas diversas fases do proxecto, así como las actividades de formación, reunións e 
congresos, xunto con outra información relevante, puxéronse a disposición do público interesado a través dunha 
WEB chamada “Portal do Coñecemento”: www.desourb.org

A verificación da aplicabilidade 
dos indicadores sub-rexionais re-
alizouse sobre seis territorios mu-
nicipais. No Norte de Portugal fo-
ron seleccionados os municipios 
de Penafiel (rexión de Tâmega), 
Vila Nova de Famalicão (rexión 
de Ave) e Vila Real (rexión de 
Douro). En Galicia foron selec-
cionados os municipios de Sar-
ria (provincia de Lugo), Ribeira 
(provincia da Coruña) e Santiago 
de Compostela (provincia da Co-
ruña).

Estes municipios intégranse nos 
Centros Urbanos de Equilibrio 
Territorial e Centros Urbanos 
Rexionais considerados funda-
mentais para a ordenación do 
territorio e atenuación das asime-
trías rexionais.
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5. COMO SE CONSTRÚE DESOURB?
5.1. EQUIPOS DE TRABALLO

A realización das diversas actividades que permitiron a obtención dos diferentes resultados deste proxecto fíxo-
se a través do persoal científico e técnico de Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas, xunto cos da Axencia de Ecoloxía Urbana do Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular. 
Xunto a eles participaron, de forma permanente, expertos en ámbitos específicos do desenvolvemento susten-
table.

O liderado do proxecto correspondeu á Xunta de Galicia e a coordinación foi levada a cabo mediante reunións 
dos comités científicos e o persoal técnico de ambas as dúas institucións, xunto cos expertos externos. 
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5.2. METODOLOXÍA DE TRABALLO

Na realización dos diferentes traballos asignouse a dirección dos mesmos  tal e como se relaciona a continuaci-
ón, aínda que as partes colaboraron en todos eles:

• Deseño, programación e posta en marcha do xeoportal: Instituto de Estudos do Territorio.

• Metodoloxía e modelos de xestión sustentable do territorio: Axencia de Ecoloxía Urbana do Eixo 
Atlántico do Noroeste Peninsular.

• Estudo sobre mobilidade: responsabilidade compartida.

• Portal do coñecemento: Axencia de Ecoloxía Urbana do Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular.

• Outros procesos de difusión: Actividade compartida.

O proceso de definición de metodoloxía e modelos é o que presenta características específicas máis relevantes, 
sen que iso signifique que, o deseño e preparación do Xeoportal ou a realización doutras actividades supuxesen 
unha menor necesidade de achega de ideas ou de procesos ben definidos e de esforzo, para levar as devanditas 
actividades a cabo.

Para a elaboración da metodoloxía e modelos seguiuse o seguinte proceso:

• Creación dun Laboratorio de Ideas.

• Definición dunha metodoloxía de traballo por fases.

• Desenvolvemento da devandita metodoloxía.

Na presentación do proxecto 
enunciábase así: A primeira ac-
ción da segunda actividade do 
proxecto consistirá na creación 
dun grupo de reflexión integrado 
por profesionais expertos en sus-
tentabilidade e desenvolvemento 
territorial. Este grupo de reflexión 
traballará baixo a coordinación 
da  Axencia de Ecoloxía Urbana 
e terá como obxectivo fundamen-
tal a análise e a definición do 
contido de metodoloxías e instru-
mentos innovadores para facilitar 
a mellora continua da xestión ter-
ritorial na Eurorrexión. Os mem-
bros deste ‘laboratorio de ideas’ 
definirán o método de traballo e 
análise, e estudarán en detalle 
os instrumentos de planificación 
territorial que están a ser desen-
volvidos a ambos os dous lados 
da fronteira: por parte da Xunta 
de Galicia, as Directrices de Or-
denación do Territorio (DOT) e 
o Plan de Ordenación do Litoral 
(POL) e, por parte da CCDR-N, o 
Plano Rexional de Ordenamento 
do Territorio do Norte (PROT-N).
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Laboratorio de Ideas

O termo “laboratorio de ideas” reflicte a necesidade de pensar e preparar as actuacións necesarias para a obtención dos modelos, así como as propias 
actividades de reflexión conducentes a fixar hipótese sobre o sistema obxecto do proxecto: o territorio coa complexidade das actividades e relacións que 
nel se producen, que permitirá a concreción dos modelos de actuación en e sobre el, para conseguir o desenvolvemento sustentable.

Este laboratorio de ideas compúxose de expertos e técnicos e foi coordinado pola Axencia de Ecoloxía do Eixo Atlántico.

O devandito conxunto de expertos estaba formados polo Comité Científico da Axencia de Ecoloxía, con dous expertos externos adicionais e a colabora-
ción e participación do Instituto de Estados do Territorio.

O laboratorio, constituíu o núcleo  onde xerminaron as ideas, conceptos e definición de instrumentos que permitiron a elaboración e redacción final dos 
documentos relativos a la metodoloxía e modelos de xestión sustentable.

Definición da metodoloxía de traballo

En paralelo coa actividade anterior procedeuse a definir unha metodoloxía de traballo por fases, que se reflicte no seguinte esquema:
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Desenvolvemento da metodoloxía de traballo

As fases mostradas no esquema anterior supuxo a realización das seguintes actividades:

FASE I:  Referencias estratéxicas

Estudouse exhaustivamente toda a documentación existente, ben a nivel de estratexias, como ao nivel de docu-
mentos relativos ao seguimento do desenvolvemento sustentable (informes de monitorización, guías de elabo-
ración, etc.) e de instrumentos de xestión territorial (Planos Rexionais de Ordenación do Territorio e Directrices 
de Ordenación do Territorio).

FASE II: Definición dos Eixos Estratéxicos

Foron definidas para o ámbito rexional os Eixes Estratéxicos cuxa función é facilitar os procesos de análise para 
avaliar a sustentabilidade da Eurorrexión. No ámbito sub-rexional foron identificadas as Compoñentes Territo-
riais de Base Estratéxica (CTBE) constituídas por variables que estruturan o sistema de indicadores para xestión 
e monitorización da sustentabilidade no ámbito local.

FASE III: Sistema de indicadores

Realízase nesta fase a identificación dos indicadores existentes, a definición e metodoloxía de elaboración de 
novos indicadores, a análise destes e a selección dos que configurarán o modelo final, tanto para indicadores de 
ámbito suprarrexional como sub-rexional.

As sub-fases de traballo foron as seguintes:

• Identificación de indicadores existentes en estratexias, outros documentos de planificación e bibliografía.

Os eixes temáticos definidos 
previamente polos expertos, que 
centraron a análise foron os se-
guintes:

• Envolvente social;
• Produción e consumo sus-

tentables;
• Cambio climático e enerxías 

limpas;
• Transportes – mobilidade;
• Conservación e xestión de 

recursos naturais;
• Xestión do territorio.

Estes son os eixes que se consi-
deraron básicos e sobre os que 
se articulou a análise da susten-
tabilidade do territorio e a elabo-
ración do modelo resultante.
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• Selección dos indicadores considerados indispensables para a análise sustentabilidade.

• Análise de correlación entre indicadores e selección daqueles que dentro dun grupo altamente 
correlacionado achegan máis información.

• Definición dunha tipoloxía de indicadores segundo:

 ○ Importancia para a avaliación e definición de obxectivos.

 ○ Dispoñibilidade de información.

• Uso dun segundo criterio de clasificación dos indicadores: o do modelo conceptual da Axencia Eu-
ropea de Medio Ambiente (Driving forces/Pressure/State/Impacts/Responses).

• No ámbito sub-rexional (local) análise de aplicabilidade dos indicadores mediante a súa utilización 
en municipios adheridos ao Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular; a selección destes baseouse en:

 ○ Búsqueda de características diferentes (heteroxeneidade).

 ○ Clasificación funcional dos centros urbanos (obtida a partir das Directrices de Ordenación do 
Territorio de Galicia e da definida no PROT-N de Portugal).

Indicadores totais 
analizados 138

Indicadores de 
escala rexional 80

Indicadores tipo 1 26

Indicadores tipo 2 21

Indicadores tipo 3 33

Indicadores de es-
cala sub-rexional 58

Indicadores tipo 1 23

Indicadores tipo 2 26

Indicadores tipo 3 9
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FASE IV

Ámbito supra rexional (rexional): definición das “Bases estratéxicas para a sustentabilidade” a través de:

• Resultado da elaboración dun diagnóstico sobre os temas obxecto de análise e os seus respectivos indicadores con relación ás liñas orien-
tadoras da avaliación da sustentabilidade da Eurorrexión.

• Análise prospectiva mediante panel de expertos, co fin de determinar a súa coherencia coas tendencias previstas e as situacións desexa-
bles. A análise centrouse mediante os “eixes estratéxicos”.

• Determinación de valores/tendencias de referencia e/ou contexto que define o modelo.

Ámbito sub-rexional: 

• Definíronse os indicadores cuxos valores de referencia e/ou contexto dependen de características específicas das áreas a xestionar.

• Para o resto dos indicadores definíronse valores/tendencias que definen o modelo.
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6. RESULTADOS DESOURB
Os resultados obtidos clasificáronse en:

• Instrumentos de planificación:

 ○ Metodoloxía e modelos.

 ○ Xeoportal.

• Conclusións obtidas sobre a aplicación práctica dos instrumentos na Eurorrexión.

• Análise da mobilidade alternativa no norte de Portugal.

• Documentos xerados e publicados durante o desenvolvemento do proxecto.

• Outras accións de difusión do coñecemento.

6.1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Metodoloxía e Modelos

A disposición dos planificadores tanto rexionais coma locais, coa pertinente adecuación ao seu territorio, permite a realización de estratexias e plans. No 
seguinte gráfico esquematízanse os elementos que os compoñen.
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Modelo de estruturación do territorio proposto para a eurorrexión baseado nunha clasificación de centros ur-
banos en catro categorías. Estas obtivéronse da compatibilización da estrutura funcional do sistema urbano 
definido para o Norte de Portugal no PROT-N e para Galicia nas DOT. Agrupan un conxunto de municipios que 
presentan aglomeracións urbanas, centros e núcleos urbanos con funcións diferenciadas e que constitúen polos 
de desenvolvemento rexional e sub-rexional.

MODELOS 

ESCALA SUPRAREXIONAL 
OU 

REXIONAL 
 

BASES ESTRATÉXICAS PARA A 
SUSTENTABILIDADE 

 

EIXES ESTRATÉXICOS 
 

INDICADORES 
 

LIÑAS ORIENTADORAS 
DESENVOLVEMENTO 

SUSTENTABLE 
 

TENDENCIAS 

ESCALA  LOCAL 

COMPOÑENTES TERRITORIAIS 
DE BASE ESTRATÉXICA 

 

INDICADORES 
 

TENDENCIAS 

VALORES  
DE CONTEXTO 

METODOLOXÍA 

Carencia de 
recursos para 
la planificación 

estratégica 

Falta de 
planificación 

Imposibilidad 
de identificar 

oportunidades 
de mejora y 

ahorro 

Imposibilidad 
de crear el 

marco 
adecuado para 

el desarrollo 
sostenible 

Uso ineficiente 
de los 

recursos  
 

Actividades realizadas por los 
equipos del Instituto de Estudos do 

Territorio 
 Xunta de Galicia 

Actividades realizdas por  los  
equipos la Agencia de Ecologia 
Urbana del Eixo Atllántico del 

Noroeste Peninsular 

Análisis propuestas y resultados por los  
Comités de Coordinación Científicos y 

Técnicos 

Toma de decisiones 

Científicos y técnicos  de los socios  
+ 

Expertos externos 

MARCO DE 
REFERENCIA 

ESTRATÉXICO 
 

CLASIFICACIÓN URBANA HOMOXE-
NEIZADA PARA A EURORREXIÓN

1. Áreas Metropolitanas (Aglo-
meración Metropolitana/Rexi-
ón Urbana): contínuum urba-
no que se estende arredor dos 
municipios de Porto, A Coruña 
e Vigo.

2. Centros Urbanos de Equili-
brio Territorial (Cidades de 
Equilibrio Territorial/Áreas Ur-
banas): integran municipios 
que polarizan un conxunto de 
centros urbanos complemen-
tarios máis afastados das 
áreas metropolitanas.

3. Centros Urbanos Rexionais 
(Cidades Rexionais/Cabe-
ceiras): integran municipios 
que desempeñan funcións 
de articulación territorial e 
demostran a súa capacidade 
para xerar e dinamizar redes 
urbanas.

4. Centros Urbanos Sub-rexio-
nais (Cidade Sub-rexionais/
Sub cabeceiras): abranguen 
municipios que desenvol-
ven funcións especializadas 
e polarizadoras do sistema 
urbano nunha escala supra-
municipal.
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Xeoportal

Instrumento de apoio para o planificador que:

• Facilita o acceso e a integración da información espacial, tanto a institucións como a empresas e 
cidadáns, estendendo o coñecemento e uso da información xeográfica así como a optimización 
da toma de decisións sobre a base dela.

• Promove o uso dos metadatos estandarizados como método para documentar a información es-
pacial de cara a reducir custos e evitar duplicidade de esforzos. 

• Anima á cooperación entre os axentes, favorecendo un clima de confianza para o intercambio de 
datos. Ao tratarse dunha ferramenta dinámica, o XEOPORTAL é alimentado polos socios, que son 
responsables de asegurar a súa sustentabilidade. Neste sentido, existe un compromiso claro que, 
ademais, se fai extensivo a calquera outra institución que desexe facer uso deste instrume

INDICADORES  
TRATADOS E TIPOLOXÍA

T
I
P
O
L
O
X
Ï
A

ÁMBITO 
EURO- 

RREXIONAL

ÁMBITO 
SUB- 

REXIONAL

1a 15 21

1b 11 2

2a 20 22

2b 1 4

3a 22 9

3b 11 -

TOTAL 80 58
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A súa potencialidade esquematízase no seguinte gráfico:
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6.2.  CONCLUSIÓNS OBTIDAS POLA APLICACIÓN PRÁCTICA DOS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NA EURORREXIÓN.

Un dos resultados máis importantes foi a experiencia adquirida co manexo e aplicación dos instrumentos elabo-
rados para a realidade da Eurorrexión.

Deixando á parte as conclusións que serviron para a revisión do/s modelo/s ou parte dos seus compoñentes, hai 
que destacar os seguintes:

• Planificación: a escala local a capacidade, dos medianos e pequenos municipios, para utilizar os 
instrumentos de planificación do desenvolvemento sustentable é moi baixa en xeral, por falta de 
medios humanos, técnicos e financeiros. Como consecuencia diso:

 ○ Rara vez se elaboran estratexias e plans de desenvolvemento sustentable con medios pro-
pios.

 ○ Dificilmente se pode acudir  á utilización de recursos externos e, cando isto acontece, non se 
lles dá continuidade no tempo polo que os labores de monitorización e seguimento realizado, 
en xeral, son parciais, facendo perder tanto eficacia coma eficiencia os instrumentos de pla-
nificación.

 ○ Os datos existentes adoitan ser insuficientes para os 
labores de planificación do desenvolvemento sus-
tentable e, cando existen, adoita ser necesario re-
definilos (homoxeneizar o seu significado e contido), 
así como realizar a súa clasificación e estruturación 
para poder utilizalos nos procesos de planificación).

 ○ Todo o anterior dá lugar ao seguinte proceso:

COMPOÑENTES ESTRATÉXI-
CAS E VARIABLES DE ÁMBITO 

SUB-REXIONAL
VARIABLES CTBE

Consolidación 
urbana

Uso do Solo

Contención da 
dispersión
Dinámicas 

de ocupación 
do solo e 

conservación 
dos recursos 

naturais
Cohesión social

Cohesión  
Social-Territorial

Accesibilidade a 
equipamentos e 

servizos
Mobilidade 
sustentable

Diversificación 
do sistema 
produtivo

Eficiencia e  
Competitividade

Eficiencia  
ambiental

"

Carencia de 
recursos para a 

planificación 
estratéxica 

Falta de 
planificación 

Imposibilidade de 
identificar 

oportunidades de 
mellora e aforro 

Imposibilidade de 
crear o marco 

axeitado para o 
desenvolvemento 

sostible 

Uso ineficiente 
dos recursos  
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• Xeoportal: Identificouse a dificultade que vai representar para os pequenos e medianos municipios 
a utilización do Xeoportal polas mesmas causas enunciadas no punto anterior. En particular estas 
dificultades aumentarán no caso de introdución e uso dos indicadores cuxos cálculos se realicen 
a través de soporte xeográfico.

Como conclusión de todo o anterior se pódese afirmar que é aconsellable sensibilizar estes municipios  en relaci-
ón ás vantaxes de realizar unha planificación do desenvolvemento sustentable, cun enfoque global e non exclu-
sivamente de forma sectorial, e apoialos na elaboración da devandita planificación así como no seu seguimento. 
Así mesmo, hai que facilitarlles unha axeitada formación para o máximo aproveitamento das súas vantaxes.

6.3.  ANÁLISE DA MOBILIDADE ALTERNATIVA EN PORTUGAL.

Co fin de comprobar a viabilidade de adoptar decisións sobre actuacións que conduzan ao desenvolvemento 
sustentable realizouse un estudo de mobilidade alternativa no norte de Portugal onde se aplicaron criterios de 
redacción incluídos no borrador do Plan de Mobilidade Alternativa de Galicia, así como os criterios técnicos 
contidos neste.

Como resultado elaborouse un documento que inclúe:

• Análise e diagnóstico da situación actual.

• Condicionantes da mobilidade alternativa: pendentes, rede Hidrográfica, rede viaria, rede ferrovia-
ria, distancia, clima, calidade do aire, paisaxe e espazos naturais, poboación, taxa de motorización.

• Oferta ciclista. 

• Análises da demanda.

•  Guía metodolóxica para a elaboración dun plan de mobilidade alternativa en bicicleta:

%  de superficie ocupada  
por zonas artificializadas
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 ○ Fases dun plan.

 ○ Metodoloxía.

 ○ Información necesaria.

 ○ Rede de mobilidade en bicicleta: diagnóstico e propostas.

6.4.   DOCUMENTOS XERADOS E PUBLICADOS DURANTE O DESENVOLVEMENTO DO 
PROXECTO.

Durante a execución do proxecto redactáronse diversos documentos, xurdidos uns da propia dinámica do tra-
ballo e cuxa publicación se considerou oportuna, e outros elaboraronse cunha clara vocación de difusión do 
coñecemento existente, para a súa aplicación práctica. Constitúen guías de actuación en temas concretos, 
dende o diagnóstico e toma de datos ata a definición de accións concretas.

Dentro dos documentos publicados encóntranse aqueles destinados a recoller os resultados, xa enunciados, do 
proxecto e que son: 

DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES INNOVADORAS PARA A XESTIÓN DO TERRITORIO

É o documento fundamental que recolle os resultados do traballo desenvolvido: metodoloxía e modelos, xunto 
coa valoración dos indicadores e obxectivos destes para a Eurorrexión e para as entidades locais analizadas.
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ESTUDO DE MOBILIDADE ALTERNATIVA

No que se analizan os seguintes campos:

• Urbanismo de proximidade, que facilite o uso dos medios de transporte alternativos ao automóbil.

• Redes viarias sustentables, que faciliten o control do uso do automóbil en lugar do seu estímulo 
indiscriminado.

• Políticas de aparcadoiro sustentables, en coherencia co menor uso do automóbil.

• Protagonismo dos modos de transporte sustentables, máis oportunidades para o peón, a bicicleta 
e o transporte colectivo.

• Espazo público multifuncional, que equilibre a preponderancia actual do uso do transporte e, en 
particular, do automóbil.

• Un novo marco legal, administrativo e fiscal, encadrado na mobilidade sustentable.

• Innovación tecnolóxica que aposte pola redución da potencial, velocidade e peso dos vehículos 
urbanos e a introdución de tecnoloxías de información na xestión da mobilidade urbana.
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O resto das publicacións foron as seguintes:

DINÁMICAS DE OCUPACIÓN DO SOLO NA EURORREXIÓN

A metodoloxía aplicada neste documento fai uso dun Sistema de Información Xeográfica (GIS) e de métodos de 
análises estatísticas.

A integración da cartografía de ocupación do solo referente á área xeográfica da Eurorrexión, en distintos perí-
odos de tempo e analizada nunha plataforma SIX, permitiu cuantificar os patróns de expansión e de regresión 
das principais clases e subclases de ocupación do solo da Eurorrexión e na UE. A unidade de análise espacial 
utilizada neste traballo para o estudo do territorio da Eurorrexión tivo como referencia as Unidades Territoriais 
para Fins Estatísticos (NUTIII).

INFORME DE SUSTENTABILIDADE DA EURORREXIÓN

O informe articúlase en torno a cinco eixes temáticos cada uns dos cales xera un conxunto de indicadores es-
pecíficos:

• Envolvente social.

• Produción e consumo sustentable.

• Cambio climático e enerxía limpa.

• Transportes.

• Conservación e xestión de recursos naturais e ordenación do territorio.

Ademais da mellora do acceso á información sobre a sustentabilidade da Eurorrexión, os indicadores estableci-
dos poderán constituír unha ferramenta de avaliación e análise da implementación dos obxectivos estratéxicos 
definidos nas Estratexias de Desenvolvemento Sustentable, de ámbito europeo e nacional e dos instrumentos 
estratéxicos rexionais que teñen como obxectivo o desenvolvemento sustentable da rexión. A batería de indi-
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cadores calculados, estruturados con base nos cinco eixes temáticos, foi agrupada en oito áreas temáticas: 
demografía, renda, educación, metabolismo urbano, emisión atmosférica, mobilidade, uso do solo e ordenación 
do territorio e biodiversidade.

XESTIÓN DE RESIDUOS

Para coñecer o mecanismo máis apropiado de xestión de residuos vémonos obrigados a entender toda a rea-
lidade do ámbito de aplicación. Á súa vez debemos exercer todo un conxunto de medidas de información, con-
cienciación social e xestión pública.

Na xestión de residuos inflúen factores como: xeografía física, económica e social; competencias administrativas 
e modelos competenciais; lexislación e relacións público-privadas; e modos de vista, cultura e educación.

Todo o conxunto de documentos fundamenta estes elementos co obxectivo de mellorar progresivamente en 
todos os niveis involucrados.

XESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS NOS CONCELLOS DO EIXO ATLÁNTICO   

Libro onde se fai un repaso da lexislación española e portuguesa sobre residuos, os plans de residuos vixentes 
na Eurorrexión, a xeración de residuos e a súa evolución temporal, os sistemas de tratamento existentes, os 
resultados obtidos en materia de reciclaxe e as perspectivas de futuro xunto con recomendacións en materia de 
planificación e xestión de residuos.
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SOLUCIÓNS PARA A RECOLLIDA DE RESIDUOS

Análise de diferentes sistemas de recollida dos residuos xerados nos fogares e asimilables; recolle experiencias 
específicas en diferentes poboacións de España e resto de Europa.

ELABORACIÓN DE INDICADORES E MODELOS PARA A ANÁLISE E OPTIMIZACIÓN DA XESTIÓN DE 
RESIDUOS URBANOS NO MUNICIPIO DE BRAGANÇA

No marco do proxecto elaborouse un modelo de xestión sustentable de residuos, que se contrastou en Bragança 
(Portugal), así como en Vilagarcía de Arousa e na zona monumental de Santiago de Compostela.

O documento define indicadores de calidade da recollida, ambientais, económicos e sociais.

GUÍA DE CRITERIOS DE INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DE PARQUES EÓLICOS

Esta publicación incorpora unha valoración con carácter global que nos permite avanzar na integración paisaxís-
tica deste tipo de enerxía.

Esta guía formúlase en clave de paisaxe dende unha perspectiva contemporánea, é dicir, a paisaxe abordase 
dende unha aproximación dinámica, como síntese do modelo de usos do territorio e dos valores (tanxibles e 
intanxibles) que se proxectan nel, como dereito, como recurso económico e como elemento de identidade. Esta 
perspectiva dinámica da paisaxe favorece unha visión de compromiso entre as actividades económicas actuais, 
a sustentabilidade económica e social e o mantemento dos valores culturais e ecolóxicos da paisaxe.
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6.5. OUTRAS ACCIÓNS DE DIFUSIÓN DO COÑECEMENTO

Un dos obxectivos esenciais dos proxectos realizados con financiamento europeo é proceder á difusión dos 
coñecementos adquiridos. As actividades realizadas con este fin, ademais da publicación dos documentos men-
cionados no epígrafe anterior foron as seguintes:

• Deseño e mantemento da WEB: “Portal do coñecemento”.

• Reunións con autoridades estatais, rexionais, provinciais e locais para darlles a coñecer o contido 
do proxecto.

• Curso de formación on-line sobre a utilización dos Sistemas Xeográficos de Información para os 
técnicos municipais, cuxa finalidade era achegar coñecementos técnicos que permitisen aos téc-
nicos municipais utilizar este instrumento na planificación así como facilitar o posterior manexo de 
bases cartográficas e indicadores do xeoportal.

• Xornada sobre a lexislación de residuos en España.

• Cursos de formación sobre o xeoportal impartido aos técnicos municipais da Eurorrexión.

• Congreso denominado “Foro de Intercambio de experiencias sustentables”. 

O portal do coñecemento é unha das ferramentas que se utilizou na difusión e comunicación de todos os tra-
ballos realizados durante este proxecto. Este Portal permitiu realizar un labor de concienciación acerca dea 
necesidade de introducir a sustentabilidade tanto na xestión do territorio coma na toma de todo tipo de decisións 
públicas e privadas.
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7.  RESUMO
A repercusión alcanzada polo proxecto pode comprobarse na seguinte táboa:

CONTRASTE DE INDICADORES  

INDICADORES DE REALIZACIÓN OBXECTIVO PREVISTO MEDIDA FINAL

Nº de accións de sensibilización ambiental 3 campañas 5 accións

Nº de estudos publicados 2 estudos 4 estudos

Nº de páxinas web creadas 1 páxina web 1 páxina web

INDICADORES DE RESULTADO OBXECTIVO PREVISTO MEDIDA FINAL

Nº de participantes nos eventos  
de promoción e difusión

100 persoas >2.000 persoas

Nº de noticias publicadas en prensa 18 artigos 29 artigos

Nº de publicacións distribuídas 3 publicacións 6 publicacións 
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ANEXO I
COMITÉ DE EXPERTOS

O IET conta cun comité de expertos que foi conformado polas seguintes persoas: Manuel Borobio Sanchiz (Ordenación territorio, urbanismo y SIG), 
Melania Payán Pérez (Ciencias ambientales), Francisco Castillo Rodríguez (Clima, geografía y sociedad). GEOPORTAL: Alfredo Fernández 
Ríos, Juan Ignacio Varela García.

Eixoecoloxía conta cun comité de expertos formado por: Emilio Fernández, Gonzalo Méndez, Ricardo Bento, Francesc Cárdenas y Francisco Pan-
-Montojo. Este equipo coordina o conxunto de actividades e documentos. Adicionalmente participaron Luis Ramos y Carlos del Álamo.

EXPERTOS PARA A REALIZACIÓN DE ANÁLISE PROSPECTIVA

A análise consistiu en determinar a evolución da sustentabilidade do territorio a partir da situación actual e mediante o análise da realidade a través de 
eixes temáticos.

DEMOGRAFÍA ORDENACIÓN DO TERRITORIO

ALBINO PRADA (Profesor titular, Univ. Vigo) FRANCISCO CÁRDENAS (Jefe planificación y programación, BCN Ecología)

ANTONIO FIGUEIRIDO (Presidente Consello de Admin. Quaternaire) MARTÍN FERNÁNDEZ PRADO (Profesor titular, UDC)

JOSÉ LUIS BARREIRO RIVAS (Profesor titular, USC)

EDELMIRO LÓPEZ (Profesor titular, USC)

INNOVACIÓN E ENERXÍA

RAMÓN Mª LOIS SANTOS (Dir. Relacións Internacionais TELEVÉS S.A.) Mª LUZ LOZANO CEREZO (Dir. Medio Ambiente e tramitacións NORVERTO S.L.)

JORGE MANUEL MOREIRA GONÇALVES (Vice-rector investigación U de Porto) DOMINGO DOCAMPO AMOEDO (Catedrático UVIGO)   

MANUEL LARA COIRA (Profesor titular, UCD)

EMÉRITO FREIRE SAMBADE (Dir. Dep. Enerxía e Planificación Enerxética  INEGA)  

ROSARIO ARROYO BROTÓNS (Enx. Industrial FRER Medio Ambiente  S.L.)
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ANEXO II. RESUMO DE PRENSA
A divulgación do proxecto DESOURB nos medios de comunicación contou cunha ampla cobertura dende os inicios do proxecto, publicando numerosas 
notas de prensa en medios tanto nacionais coma rexionais, concedendo múltiples entrevistas, e convocando a todos os medios de comunicación tantas 
veces como foi posible, pois entendeuse dende un principio que é de suma importancia a promoción do proxecto.

Xornal de Galicia. 9/11/12

Galicia Hoxe. 01/03/11

Galicia Hoxe. 01/03/11

ABC. 28/02/11

Código Cero. 01/03/11
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ANEXO III. CONGRESO DESOURB



 


